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Báo cáo này là sản phẩm của Chương trình Đối tác Chiến lược Ốtxtrâylia - Nhóm Ngân hàng Thế giới 
tại Việt Nam giai đoạn 2 (ABP2), với một phần đóng góp tài chính từ Quỹ toàn cầu về tăng trưởng để 
phát triển (GFGD) của Hàn Quốc, và là hỗ trợ phân tích chính cho Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
năm (SEDS) giai đoạn 2021-30 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (SEDP) giai đoạn 2021-25 của 
Chính phủ Việt Nam. Báo cáo bao gồm báo cáo chính, do Jacques Morisset (Chuyên gia kinh tế trưởng/
Trưởng nhóm chương trình) soạn thảo; với ý kiến đóng góp của Sebastian Eckardt (Chuyên gia kinh tế 
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 “Định hướng trong môi trường trong nước và quốc tế đang thay đổi” và “Doanh nghiệp năng 
động”: Sebastian Eckardt - tác giả chính, với đóng góp của Đoàn Hồng Quang, Alwaleed Fareed 
Alatabani, Asya Akhlaque, Ketut Ariadi Kusuma, Katia D’Hulster Sylvia Solf, Trần Thu Trang, Đinh 
Tuấn Việt, Helle Buchave, Nguyễn Tam Giang, và Zsolt Bango.

 “Cơ sở hạ tầng hiệu quả”: Madhu Raghunath, Vivien Foster và Aditi Raina (các tác giả chính); với 
đóng góp của Alwaleed Fareed Alatabani, Anna L Wielogorska, Trần Trung Kiên, Jen JungEun 
Oh, Shigeyuki Sakaki, David Malcolm Giblett, Rahul Kitchlu, Zhiyu Jerry Chen và Victoria Hilda 
Rigby Delmon.

 “Lao động có kỹ năng và cơ hội cho tất cả mọi người”: Keiko Inoue - tác giả chính, với đóng góp 
của Kevin Macdonald, Lucas Arribas Layton, Nkosi Mbuya, Đào Lan Hương, Wendy Cickyham, 
Harry Moroz, Nguyễn Thị Nga, Caryn Bredenkamp, Hui Sin Tao, Dilip Paraj, Nguyễn Tam Giang, 
và Lê Thị Thanh Huyền. Lesley Miller (UNICEF) là người đã rà soát báo cáo. Báo cáo này cũng đã 
được Toby Linden, Giám đốc khu vực Ban Giáo dục, cho ý kiến chỉ đạo.

 “Nền kinh tế xanh”: Diji Chandrasekharan Behr và Uwe Deichmann - tác giả chính, với đóng 
góp của Cao Thăng Bình, Hardwick Tchale, Stephen Ling, Katelijn Van den Berg, Nguyễn Thị Lệ 
Thu, Nguyễn Thị Thu Lan, Chu Bá Thi, Rahul Kitchlu, Abedalrazq F. Khalil, Poonam Pillai, Nguyễn 
Huy Dũng, Kinda Kelm, Phạm Thị Mộng Hoa, Đặng Hùng Võ và Farah Imrana Hussain; và tham 
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nghiệp, biến đổi khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai, năng lượng, thủy sản, lâm nghiệp, đất đai, 
đồng bằng sông Cửu Long, chất thải rắn, du lịch và nước.
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Nhóm nghiên cứu đánh giá cao những ý kiến của các đồng nghiệp trong Nhóm Ngân hàng Thế giới 
đối với các dự thảo trước đây, bao gồm Andrew Mason (Chuyên gia kinh tế trưởng, EAPCE), Cecilia 
M. Briceno-Garmendia (Chuyên gia kinh tế trưởng, GTR04), Frederico Gil Sander (Chuyên gia kinh tế 
trưởng, GMTP2), Ivailo Izvorski (Chuyên gia kinh tế trưởng, GMTDR), Richard Record (Chuyên gia kinh 
tế trưởng, EEAM2), và Livia M. Benavides (Trưởng nhóm chương trình, LCC6C).

Phân tích sâu sắc trong báo cáo có được là nhờ các cuộc tham vấn với Chính phủ, các cơ quan nghiên 
cứu, đối tác phát triển và tổ chức nghiên cứu chính sách. Chúng tôi ghi nhận sự hỗ trợ và đóng góp 
tích cực của Viện Chiến lược Phát triển (VIDS) đã đồng tổ chức các sự kiện tham vấn này. Chúng tôi trân 
trọng cảm ơn Tiến sĩ Cao Viết Sinh (Nguyên Thứ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Vũ Viết Ngoạn 
(nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng), ông Bùi Tất Thắng (nguyên Viện trưởng, Viện 
Chiến lược Phát triển), ông Trần Hồng Quang (Viện trưởng, Viện Chiến lược Phát triển), ông Nguyễn 
Văn Vịnh (Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược Phát triển), Tiến sĩ Bùi Quang Tuấn (Viện trưởng, Viện Kinh 
tế, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), ông Nguyễn Đình Cung (nguyên Viện trưởng, Viện Quản 
lý kinh tế Trung ương), ông Lê Đỗ Mười (Phó Viện trưởng, Viện Chiến lược và phát triển giao thông 
vận tải), ông Nguyễn Bá Ân (Cố vấn cao cấp, thành viên thường trực của Tổ biên tập, Tiểu ban kinh 
tế-xã hội), ông Nguyễn Danh Sơn (nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu phát triển bền vững vùng), 
ông Nguyễn Thế Chinh (Viện trưởng, Viện Chính sách và chiến lược tài nguyên và môi trường), ông 
Đào Quang Vinh (Viện trưởng, Viện Khoa học xã hội và lao động), và ông Vũ Thành Tự Anh (Giám đốc 
Trường đại học Fulbright Việt Nam) đã cho ý kiến quý báu về dự thảo báo cáo.

Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn ông Deepak Mishra (Giám đốc Ban Kinh tế Vĩ mô, Thương mại 
và Đầu tư, EEAM1), ông Hassan Zaman (Giám đốc vùng; Thực hành Tăng trưởng công bằng, Tài chính 
và Thể chế; khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, EEADR), và ông Ousmane Dione (Giám đốc quốc gia, 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, EACVF) đã cho hướng dẫn chỉ đạo trong suốt quá trình thực hiện 
báo cáo.

Nhóm nghiên cứu bày tỏ lòng biết ơn tới Đại sứ quán Ốtxtrâylia và Chương trình Đối tác Chiến lược 
Ốtxtrâylia - Nhóm Ngân hàng Thế giới giai đoạn 2 (ABP2) tại Việt Nam, đặc biệt là Justin Baguley, Cain 
Roberts và Nguyễn Linh Hương, đã tài trợ nghiên cứu này cũng như hỗ trợ tích cực và cho những 
hướng dẫn quý báu. Chúng tôi cũng ghi nhận sâu sắc sự hỗ trợ tài chính từ Quỹ toàn cầu về tăng 
trưởng để phát triển (GFGD) của Hàn Quốc.

Báo cáo đã nhận được hỗ trợ hành chính của Lê Thị Khánh Linh, và hỗ trợ truyền thông của 
Nguyễn Hồng Ngân, Lê Thị Quỳnh Anh và Phạm Thị Huyền My thuộc Văn phòng Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam.
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BÁO CÁO TÓM TẮT

Mô hình tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 cần đặt 
trọng tâm vào tăng năng suất, dựa trên sự tích lũy cân bằng và 
phân bổ hiệu quả các nguồn vốn khác nhau – vốn tư nhân, vốn nhà 
nước, vốn nhân lực, vốn tự nhiên cũng như dựa vào đổi mới sáng 
tạo. Những cải cách toàn diện và sâu rộng về thể chế và thị trường 
sẽ thúc đẩy mạnh mẽ những động lực này.
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Chiến lược phát triển của Việt Nam cần nhanh chóng được đổi mới. Những năm trước đây, tăng trưởng đã 
đạt được những kết quả rất ấn tượng. Nhưng khi môi trường thuận lợi trong nước và quốc tế đã thay đổi, 
tăng trưởng trong tương lai phải dựa trên năng suất lao động - các doanh nghiệp, cơ sở hạ tầng, lao động 
và tài nguyên thiên nhiên cần được sử dụng hiệu quả để cho sản lượng cao hơn và chất lượng tốt hơn. Báo 
cáo Việt Nam năng động của Ngân hàng Thế giới phân tích các ưu tiên trong mô hình tăng trưởng mới 
dựa trên những ý kiến tham vấn sâu rộng, kinh nghiệm quốc tế và các kết quả nghiên cứu gần đây. Báo cáo 
tóm tắt này sẽ tổng kết những thông tin quan trọng nhất.

Việt Nam là một câu chuyện thành công về phát triển. Trong hai thập kỷ qua, thu nhập bình 
quân của hộ gia đình tăng gấp bốn lần và tỷ lệ nghèo đói cùng cực đã giảm từ 50% xuống còn khoảng 
2%. Việt Nam đã có nhiều nỗ lực vượt bậc để tăng tuổi thọ và tỷ lệ trẻ đến trường. Những thành tựu 
phát triển này là kết quả của các chính sách kinh tế và xã hội hiệu quả, bắt đầu từ công cuộc Đổi mới 
năm 1986. Nhưng các kết quả tích cực này cũng được hỗ trợ một phần bởi các xu hướng thuận lợi 
trong nước và trên thế giới. Công nghệ mới trong ngành nông nghiệp đã thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi cơ cấu, dẫn đến 30% lực lượng lao động dịch chuyển từ khu vực nông thôn sang những công việc 
có năng suất cao hơn. Dân số trẻ đã làm gia tăng lực lượng lao động. Việt Nam cũng được hưởng lợi từ 
sự bùng nổ của thương mại toàn cầu. Đầu tiên là trong xuất khẩu hàng hóa tăng mạnh nhờ vào nguồn 
tài nguyên tương đối dồi dào với đất đai màu mỡ và nhiều nguồn nước, tiếp theo là các ngành sử 
dụng nhiều lao động như dệt may, và gần đây nhất là điện tử. Các nhà hoạch định chính sách, doanh 
nghiệp và người lao động của Việt Nam đã nhìn ra cơ hội và tận dụng được lợi thế.

Giờ đây, những điều kiện thuận lợi này có thể biến thành trở ngại. Lợi thế dân số sẽ giảm dần 
khi tỷ lệ sinh giảm và dân số già đi như ở các nước Đông Á khác. Tự động hóa và các công nghệ đột 
phá khác có thể bù đắp nguồn cung lao động giảm xuống nhưng cũng có thể loại bỏ chính những 
việc làm hiện nay của phần lớn lực lượng lao động của Việt Nam. Đồng thời, tình hình ô nhiễm gia 
tăng cùng với biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống, và cả sản lượng 
sản xuất tại khu vực nông thôn và thành thị với mức độ ngày càng lớn. Bối cảnh quốc tế cũng đang 
thay đổi. Thương mại toàn cầu đã giảm trong 10 năm qua. Hoạt động xuất khẩu hàng hoá của Việt 
Nam tuy vẫn tăng trưởng tích cực hơn hầu hết các nước khác, nhưng gia tăng căng thẳng thương mại 
và những xu hướng như bảo hộ kinh tế có thể gây khó khăn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam. 

Cuộc khủng hoảng COVID-19 có thể gây ra một cơn địa chấn. Mặc dù hiện nay vẫn chỉ là những 
ngày đầu của cuộc khủng hoảng COVID 19, nhưng như chúng ta biết, một cuộc khủng hoảng toàn 
cầu thôi có thể thay đổi vĩnh viễn hệ thống quốc tế và cán cân quyền lực. Rất khó dự đoán những tác 
động trong ngắn, trung và dài hạn đối với Việt Nam. Đại dịch do virus corona chủng mới gây ra đã 
thay đổi cách sống của người dân ở Việt Nam và ở hầu hết các quốc gia trên thế giới do mối lo ngại về 
sức khỏe và những biện pháp hạn chế về di chuyển đang gia tăng. Dù mức độ khủng hoảng về y tế 
ở Việt Nam không nghiêm trọng, mới chỉ có 250 người nhiễm bệnh và không có ca tử vong nào (tính 
đến đầu tháng 4 năm 2020), những thiệt hại về kinh tế và xã hội đã rất lớn và dự kiến sẽ tăng lên tùy 
theo mức độ và thời gian đại dịch diễn ra ở trong nước và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng GDP được 
dự báo sẽ giảm 3-5% trong năm 2020 so với dự báo trước khủng hoảng, với áp lực ngày càng tăng 
lên ngân sách nhà nước và cán cân thanh toán do nguồn thu thuế, kim ngạch xuất khẩu và dòng vốn 
vào đều giảm. Tuy nhiên, nền kinh tế dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh hơn trong hai quý còn lại 
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của năm 2020 và trong năm 2021 khi Việt Nam và các nước khác trên thế giới thoát khỏi cuộc khủng 
hoảng COVID 19.

Đại dịch do virus corona chủng mới gây ra có thể sẽ là một nhân tố thúc đẩy một số xu thế 
lớn được phân tích trong báo cáo này. Ví dụ, đại dịch có thể làm suy yếu thêm những nguyên lý cơ 
bản của toàn cầu hóa kinh tế. Trong những năm gần đây, sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng lớn 
của Trung Quốc đã thúc đẩy quyết tâm trong hai đảng ở Hoa Kỳ muốn ngăn cản Trung Quốc tiếp cận 
đến công nghệ cao và sở hữu trí tuệ của Hoa Kỳ. Áp lực chính trị và từ công chúng ngày càng tăng về 
việc đạt được các mục tiêu giảm phát thải carbon đã đặt ra câu hỏi về sự phụ thuộc của nhiều doanh 
nghiệp vào chuỗi cung ứng từ xa. Giờ đây, COVID-19 đang buộc các chính phủ, doanh nghiệp và xã 
hội tăng cường năng lực ứng phó của mình trong thời gian cách ly kinh tế kéo dài. Doanh nghiệp phải 
cân nhắc và thu hẹp chuỗi cung ứng đa cấp và đa quốc gia đang thống trị sản xuất ngày nay. Các 
chuỗi cung ứng toàn cầu đang bị đe doạ, về mặt kinh tế, do chi phí lao động Trung Quốc tăng, chiến 
tranh thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, và những tiến bộ về robot, tự động 
hóa và in 3D, cũng như về mặt chính trị, do mất việc làm thực sự và trong nhận thức, đặc biệt là tại 
những nền kinh tế phát triển. Một ví dụ khác là đại dịch cũng khuyến khích tận dụng tốt nhất thời đại 
kỹ thuật số bằng cách liên kết mọi người và doanh nghiệp qua mạng, chứ không cần gặp trực tiếp. Đối 
với Việt Nam, những tác động này có thể chuyển thành động cơ cải cách về tài chính bao trùm thông 
qua phát triển thanh toán điện tử, giáo dục bằng các công cụ học tập điện tử và cách chính phủ hoạt 
động bằng cách đẩy mạnh chính phủ điện tử.

Do đó, Việt Nam cần đổi mới mô hình phát triển nếu muốn đáp ứng khát vọng của người 
dân và Chính phủ. Quá trình chuyển từ tình trạng thu nhập thấp sang thu nhập trung bình diễn 
ra khá nhanh. Để Việt Nam vươn tới mục tiêu là nước có thu nhập cao vào năm 2045 và đi theo con 
đường của các nước khác trong khu vực như Hàn Quốc sẽ có nhiều khó khăn hơn. Lịch sử kinh tế đã 
cho thấy quá trình tích lũy nhân tố và gắn với đó là chuyển đổi cơ cấu từ nông nghiệp sang sản xuất 
công nghiệp có thể đưa một quốc gia lên thu nhập trung bình. Nhưng đến một lúc nào đó, nếu chỉ 
đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường hơn hoặc tăng số lượng công nhân sẽ không còn thể giúp tăng 
mức thu nhập trung bình. Đầu tư thuần túy trở nên ít quan trọng hơn. Điều đáng quan tâm hơn nhiều 
là sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất. Giờ đây cần tập trung vào chất lượng thay vì tăng trưởng 
kinh tế nhờ quy mô.

Khi đổi mới mô hình phát triển, Việt Nam cần đặt mục tiêu tăng năng suất lên hàng đầu 
và ở vị trí trung tâm: “Năng suất không phải là tất cả, nhưng về lâu dài, nó gần như là mọi thứ”, theo 
quan điểm giáo sư Paul Krugman, người đã được trao giải Nobel. Xem xét mô hình phát triển từ góc 
nhìn của một quan điểm quản lý tài sản sẽ có ích trong trường hợp này. Sự giàu có của một quốc gia 
phụ thuộc vào cách quản lý danh mục tài sản của đất nước, đó là vốn sản xuất được đưa vào doanh 
nghiệp (vốn sản xuất) và cơ sở hạ tầng (vốn vật chất); vốn nhân lực được tạo ra từ giáo dục, kỹ năng, 
chăm sóc y tế và cơ hội; và vốn tự nhiên bao gồm đất, nước, rừng và các dịch vụ sinh thái mà sự sống 
phụ thuộc vào. Các quốc gia mà có thể gia tăng số lượng và liên tục nâng cao chất lượng các nguồn 
vốn của mình sẽ gặt hái được sự tăng trưởng dài hạn, và sự tăng trưởng này sẽ được chia sẻ rộng rãi 
và bền vững qua nhiều thế hệ.
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Trên thực tế, chiến lược phát triển tập trung vào năng suất lao động sẽ như thế nào? Báo cáo Việt Nam 
năng động xác định các mục tiêu ưu tiên và đề xuất những chính sách cụ thể để củng cố vốn sản xuất 
của đất nước như sau:

a. Doanh nghiệp năng động. Khuyến khích cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp gia nhập hay rời khỏi thị trường để đảm bảo nguồn lực sẽ được đưa vào những công 
ty sáng tạo và hiệu quả nhất. Điều này chỉ có thể thực hiện được trong một môi trường kinh 
doanh thuận lợi, đảm bảo khả năng tiếp cận tài chính, quy định minh bạch và doanh nghiệp 
được pháp luật bảo vệ.

b. Cơ sở hạ tầng hiệu quả. Việt Nam đã xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng. Điều quan 
trọng bây giờ là nâng cao hiệu quả đầu tư và xây dựng thêm các công trình, và, có lẽ còn quan 
trọng hơn nữa là tăng cường công tác vận hành và bảo trì. Nhờ đó sẽ nâng cao chất lượng dịch 
vụ của các cơ sở hạ tầng này.

c. Lao động có kỹ năng và cơ hội cho tất cả mọi người. Việt Nam có thứ hạng cao về giáo dục 
phổ thông, nhưng lại thiếu lao động có trình độ đại học và trên đại học, cũng như lao động có 
kỹ năng nghề. Nâng cao kỹ năng sẽ giúp tăng lương cho người lao động và thúc đẩy nhu cầu 
tiêu dùng trong nước. Và những người phải đối mặt với các rào cản gia nhập thị trường lao 
động hoặc có thông tin hạn chế trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm, bao gồm cả người 
dân tộc thiểu số (DTTS), cần có cơ hội lớn hơn, không chỉ vì lý do công bằng mà còn vì hiệu quả 
kinh tế khi số người trong độ tuổi lao động giảm xuống.

d. Nền kinh tế xanh. Để phát triển bền vững, cần chuyển từ việc sử dụng tài sản tự nhiên nhằm 
mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn sang sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đất đai, không 
khí và nước sạch, một cách hiệu quả hơn. Ở các nước giàu, vốn tự nhiên đang tăng lên chứ 
không phải giảm xuống. Có nhiều giải pháp để quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn, 
kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ hơn và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những tác động không thể 
tránh khỏi của biến đổi khí hậu.

Chính phủ cần tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc đổi mới mô hình tăng trưởng của 
Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng một nền kinh tế thị trường có thu nhập cao trong hai thập kỷ tới. 
Chiến lược tăng trưởng mới phải thúc đẩy thị trường để đạt phân bổ nguồn lực hiệu quả nhất thông 
qua đẩy mạnh cạnh tranh và áp dụng thuế cùng với các công cụ về giá khác để điều chỉnh hành vi thị 
trường. Việt Nam cần hiện đại hóa thể chế, bao gồm những quy định pháp lý có hiệu lực để tránh 
phát sinh thêm nhiều hạn chế trong hệ thống hiện nay. Và Việt Nam có thể cần phải rà soát các chính 
sách ưu đãi để áp dụng những chính sách hỗ trợ và đầu tư công có hiệu quả trên cơ sở lợi ích xã hội. 
Để có thể làm được điều này, các cơ quan, ban ngành các cấp cần có kỹ năng toàn diện và được phân 
cấp mạnh mẽ hơn. Do đó, một nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển trong tương lai là tăng 
cường xây dựng năng lực hành chính, bao gồm năng lực quản trị mà hiện nay vẫn chưa hiệu quả tại 
Việt Nam.

Doanh nghiệp năng động

Khu vực doanh nghiệp của Việt Nam đa phần là các công ty mới thành lập, năng động và 
đa dạng. Bất cứ ai đến đây đều có thể xác nhận Việt Nam có một khu vực doanh nghiệp sôi động, 
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với nhiều cửa hàng, cửa hiệu, xưởng sản xuất và trang trại nhỏ, dường như nằm ở khắp mọi nơi. Mỗi 
tháng có khoảng 10.000 doanh nghiệp phi nông nghiệp mới đăng ký thành lập tại Việt Nam. 90% các 
doanh nghiệp là công ty gia đình, hầu hết có từ 3 lao động trở xuống. Phần lớn các doanh nghiệp này 
có quy mô rất nhỏ, thiếu vốn và tập trung quá mức vào những ngành nghề truyền thống (hình ES.1). 
Các doanh nghiệp hiếm khi phát triển đến một quy mô đủ lớn để có thể hưởng lợi thế kinh tế của quy 
mô và tiếp cận dễ dàng đến các nguồn tài chính và công nghệ. Ở đầu kia của hàm phân phối doanh 
nghiệp theo quy mô, các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và một số tổng công ty lớn trong nước 
đang chiếm lĩnh thị trường. DNNN kiểm soát một số ngành hàng công ích và chiến lược, nhưng cũng 
có mặt trên cả những lĩnh vực mà các doanh nghiệp thuộc khối tư nhân hoạt động hiệu quả hơn như 
ngân hàng, nông nghiệp hoặc viễn thông. Phân khúc cuối cùng trong bức tranh doanh nghiệp của 
Việt Nam là các công ty nước ngoài hoặc có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp này chủ yếu 
sản xuất phục vụ xuất khẩu và thường có năng suất cao hơn nhiều so với doanh nghiệp trong nước 
trên mọi lĩnh vực.
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HÌNH ES.1.     Nhìn chung, các công ty Việt Nam có năng suất thấp theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế
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Chính sách của chính phủ có thể thúc đẩy hiệu quả trên toàn bộ khu vực doanh nghiệp 
thông qua việc loại bỏ các trở ngại đối với cạnh tranh. Các doanh nghiệp nhỏ có thể hấp thụ 
rất nhiều lao động và tạo cơ hội cho nhiều người. Nhưng một nền kinh tế hiện đại cần một hệ thống 
doanh nghiệp cân bằng và mối liên kết mạnh mẽ hơn giữa các doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp 
nhỏ cần phát triển đến quy mô trung bình để hoạt động được trên các thị trường trong vùng và thậm 
chí trên cả nước. Và một số doanh nghiệp đa ngành có thể phát triển đến quy mô lớn hơn và cạnh 
tranh trên toàn quốc cũng như quốc tế. Để làm điều được điều này, doanh nghiệp cần phải có khả 
năng cạnh tranh trong nước cũng như quốc tế, và cần thúc đẩy để gia tăng nguồn lực đổ vào những 
công ty có năng suất cao và thành công. Hiện nay, mục tiêu này chưa đạt được như mong muốn. Kinh 
nghiệm quốc tế cho thấy động lực kinh doanh thấp thường là do tác động của những hạn chế trong 
khung pháp lý và môi trường kinh doanh nói chung hơn là do khả năng tiếp cận đến công nghệ hoặc 
thông tin.

Môi trường kinh doanh của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế đáng kể. Còn tồn tại nhiều rào cản 
đối với cạnh tranh khiến cho một lượng lớn doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả vẫn còn hiện hữu 
trên thương trường, đồng thời kiềm chế sự phát triển của những công ty có năng suất cao. Việt Nam 
có rất ít mối liên kết có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ và giữa 
các công ty trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, môi trường kinh doanh còn có những trở ngại quan 
trọng gây cản trở khả năng tiếp cận đến nguồn lực tài chính, phức tạp hoá các thủ tục hành chính và 
hạn chế đổi mới, sáng tạo. Cần cải cách trên tất cả các lĩnh vực này.

• Thúc đẩy thị trường: Các cơ chế gia nhập và rời bỏ thị trường có trật tự đảm bảo những công 
ty có khả năng cạnh tranh kém sẽ bị đóng cửa và nguồn lực có thể chảy vào các doanh nghiệp 
có năng suất cao. Một bước đi cụ thể cần thực hiện là cải cách quy định pháp lý về phá sản. So 
với thông lệ tốt nhất toàn cầu, chi phí phá sản ở Việt Nam cao gấp ba lần và thời gian dài gấp 
10 lần. Cam kết liên tục xây dựng một khung pháp lý cởi mở và có quy tắc cho các giao dịch và 
hội nhập kinh tế khu vực sẽ thúc đẩy cạnh tranh và dòng vốn kiến thức. Những doanh nghiệp 
hiệu quả nhất sẽ tìm đến các thị trường quốc tế khuyến khích họ liên tục đổi mới, tận dụng lợi 
thế kinh tế của quy mô và xây dựng mạng lưới các nhà cung cấp trong nước.

• Hiện đại hóa thể chế: Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam cho rằng các quyết định hành chính 
và pháp lý thường không minh bạch, dường như không dựa trên kết quả hoạt động, mà mang 
tính thiên vị hoặc do tham nhũng (gần 60% doanh nghiệp ở các tỉnh cho biết đã phải hối lộ 
trong năm 2017). Để có một môi trường kinh doanh, trong đó những công ty hiệu quả nhất, 
chứ không phải có mối liên hệ mật thiết nhất, sẽ hoạt động thành công đòi hỏi phải tạo ra một 
sân chơi bình đẳng với các quyền lợi, quy tắc và quy định rõ ràng và có thể thực thi về mặt pháp 
lý. Đơn giản hóa và số hóa các thủ tục hành chính sẽ tăng cường tính minh bạch và hiệu quả 
trong khu vực nhà nước. Một lĩnh vực cụ thể cần nhanh chóng cải cách là ngành tài chính để 
tiền tiết kiệm sẽ được đưa vào những hoạt động đầu tư có khả năng sinh lời cao nhất. Nhằm 
thúc đẩy cạnh tranh trong ngành ngân hàng, cần giảm bớt những biện pháp can thiệp trực tiếp 
của nhà nước và sự thiên vị trong định hướng nhu cầu tín dụng, đồng thời tăng cường khung 
pháp lý về giám sát và phá sản ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng số sáng tạo (chủ yếu qua điện 
thoại di động) và sự phát triển của thị trường vốn cũng là hai kênh giúp thúc đẩy một nền tài 
chính bao trùm. Mục tiêu là xây dựng một thị trường vốn linh hoạt hơn và theo định hướng thị 
trường với số lượng nhà đầu tư lớn.
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• Rà soát các chính sách ưu đãi: Nếu thị trường thất bại, cần có sự tham gia trực tiếp hơn của 
chính phủ. Tăng cường cạnh tranh trên cơ sở thị trường có thể làm các doanh nghiệp khó hợp 
tác hiệu quả hơn. Trong khi đó, mối liên kết giữa các doanh nghiệp trong những hoạt động 
mang tính bổ sung, hoặc giữa các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước, có thể nâng cao 
năng suất và khả năng cạnh tranh nói chung. Theo kinh nghiệm của các quốc gia như Costa 
Rica, Malaysia hay Hàn Quốc, các chương trình của nhà nước có thể hỗ trợ hình thành những 
mối liên kết đó thông qua các chương trình thông tin, hợp tác công-tư hoặc các khu công 
nghiệp và vườn ươm doanh nghiệp được quản lý tốt. Doanh nghiệp cũng có thể không đầu tư 
đúng mức vào đổi mới, sáng tạo, hoặc gặp khó khăn trong việc hấp thụ công nghệ, đặc biệt là 
khi gặp vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) và năng lực quản lý còn kém. Việt Nam có thể học 
tập kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc tăng cường hiệu lực thực thi quyền SHTT thông 
qua các tòa án chuyên ngành, và có thể đầu tư trực tiếp hơn vào hỗ trợ đổi mới và đào tạo để 
nâng cao năng lực quản lý.

Cơ sở hạ tầng hiệu quả

Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn trong phát triển cơ sở hạ tầng nói chung, mặc dù 
có sự chênh lệch về kết quả giữa các ngành. Kết quả trong ngành năng lượng rất cao, với 98% hộ 
gia đình được sử dụng điện vào năm 2018. Việt Nam cũng đạt kết quả rất tích cực trong ngành giao 
thông, cho dù không phải lúc nào công tác quy hoạch các công trình xây dựng mới cũng được phối 
hợp chặt chẽ. Trong lĩnh vực nước sạch, kết quả kém hơn do độ tin cậy của dịch vụ cấp nước đã giảm 
trong những năm gần đây. Việt Nam cũng còn nhiều hạn chế trong lĩnh vực thu gom và xử lý nước 
thải, là ngành có kết quả thấp nhất trong khu vực. Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng sẽ tiếp tục tăng cao, 
ước tính lên đến 25-30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, trong khi nguồn vốn hiện có chỉ đạt 15-18 tỷ đô la Mỹ. Việt 
Nam cần huy động thêm nhiều nguồn lực, nhưng quan trọng hơn cả là cần nâng cao hiệu quả đầu tư 
cơ sở hạ tầng để đóng góp nhiều hơn vào tăng năng suất lao động.

Có nhiều nguyên nhân gây ra hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng thấp trong hầu hết các ngành, 
lĩnh vực. Phần lớn các chương trình đầu tư công thuộc trách nhiệm của chính quyền địa phương, 
nhưng các cơ quan, ban ngành ở đây lại thường không có đủ năng lực và đôi khi thiếu thẩm quyền 
rõ ràng để lập kế hoạch và thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. Hiện chưa áp dụng 
phổ biến phương pháp lập quy hoạch với chi phí thấp nhất, trong đó có xem xét các phương án như 
quản lý nhu cầu, ngoài việc mở rộng nguồn cung. Sự phối hợp trong công tác lập quy hoạch về cơ sở 
hạ tầng giữa các cấp, các ngành hoặc địa phương đã dẫn đến những trường hợp như các công trình 
cảng không có kết nối với đường giao thông hoặc các quận, huyện cùng cạnh tranh để khai thác một 
nguồn nước.

Một nguyên nhân khác làm giảm hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng là công tác bảo trì chưa được 
chú trọng đúng mức. Theo ước tính của OECD, mỗi đô la chi cho bảo trì sẽ tránh được 1,50 đô la đầu 
tư mới. Rất ít dự án cơ sở hạ tầng có tính đủ chi phí bảo trì trong tương lai. Trong lĩnh vực giao thông 
vận tải, chỉ có 10% chi đầu tư được phân bổ cho hoạt động bảo trì mạng lưới đường bộ rộng khắp 
Việt Nam, thấp hơn nhiều mức chi 30% ở các nước OECD hoặc 37% ở Indonesia. Ngoài ra, quỹ bảo trì 
lại được sử dụng cho các chi phí hành chính như trong lĩnh vực thủy lợi khiến cho chất lượng dịch vụ 
giảm xuống do thiếu kinh phí bảo trì.. 
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Nguồn lực tài chính bền vững là lĩnh vực 
quan trọng thứ ba cần quan tâm để nâng 
cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng. Việt 
Nam chủ yếu sử dụng nguồn thu thuế, vốn vay 
và tài trợ ưu đãi của các nhà tài trợ để đầu tư 
cơ sở hạ tầng. Nguồn thu từ phí sử dụng thấp 
hơn nhiều chi phí đầu tư công trình (Hình ES.2). 
Điều này giúp các hộ gia đình nghèo và doanh 
nghiệp nhỏ có thể tiếp cận dịch vụ, nhưng lại 
không khuyến khích các đơn vị cung cấp vì họ 
có thể phải hứng chịu khoản thua lỗ lớn trong 
hoạt động kinh doanh và khiến cho mọi người 
sử dụng các dịch vụ cơ sở hạ tầng quá mức cần 
thiết. Tình trạng nguồn thu và chi phí không gắn 
với nhau diễn ra ở tất cả các cấp chính quyền. Các địa phương chịu trách nhiệm cho 60% chi tiêu công, 
nhưng lại chỉ được hưởng 30% nguồn thu. Kinh nghiệm ở nơi khác cho thấy chi ngân sách ở các địa 
phương sẽ rất kém hiệu quả nếu không đi kèm với sự phân cấp về quyền và trách nhiệm, bao gồm cả 
nguồn thu ngân sách. 

• Thúc đẩy thị trường: Việc sử dụng tích cực hơn tín hiệu giá và thị trường cả về phía cung và 
cầu sẽ giúp nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng. Đấu thầu cạnh tranh phải là cơ chế chuẩn 
để trao hợp đồng. Muốn làm được điều này, cần nâng cao hiệu lực của công tác kiểm toán, 
kiểm tra, giám sát và cơ chế giải quyết tranh chấp có hiệu quả. Vì 90% cơ sở hạ tầng hiện do 
nhà nước đầu tư, các nhà đầu tư tư nhân còn nhiều cơ hội để tham gia, ví dụ như đã xảy ra 
trong lĩnh vực năng lượng. Có thể thực hiện dưới hình thức đầu tư tư nhân hoàn toàn nếu khả 
thi, hoặc hợp tác công-tư trên cơ sở luật pháp và thủ tục rõ ràng. Và khi các điều kiện ưu đãi 
về tài chính giảm dần, Việt Nam có thể khai thác nhiều hơn thị trường vốn trong nước cũng 
như thị trường quốc tế để huy động vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Có thể lấy ví dụ như ngành 
năng lượng, trong đó có năng lượng tái tạo. Về phía cầu, cần điều chỉnh phí sử dụng dịch vụ 
để đáp ứng một phần lớn hơn và cuối cùng là bù đắp toàn bộ chi phí cung ứng thông qua 
biểu phí tăng lũy tiến.

• Hiện đại hoá thể chế: Nâng cao năng lực lập kế hoạch, điều phối, cân đối vốn và thực hiện đầu 
tư cơ sở hạ tầng là một mục tiêu ưu tiên quan trọng. Trọng tâm phải là các cơ quan, ban ngành 
tại địa phương, vì chính họ mới có thể đánh giá chính xác nhất nhu cầu và gánh vác trách nhiệm 
chính trong quá trình thực hiện. Phân cấp trách nhiệm và tạo nguồn thu phải đi kèm với nâng 
cao năng lực. Các cơ quan trung ương vẫn đóng một vai trò lớn, đặc biệt là trong việc đảm bảo 
cơ chế phối hợp giữa các địa phương và ngành, lĩnh vực. Hệ thống thông tin tổng hợp tập trung 
như Hệ thống thống kê hậu cần của Bộ Giao thông rất hữu ích trong quá trình phối hợp và đưa 
ra những quyết định hợp lý.

• Rà soát các chính sách ưu đãi: Việc giải quyết các mục tiêu công bằng thông qua cung cấp 
dịch vụ cơ sở hạ tầng với giá thấp hơn chi phí cung cấp dịch vụ không mang lại hiệu quả. Các 
chính sách hỗ trợ như vậy mang lại lợi ích nhiều hơn cho những người giàu. Giá dịch vụ cơ bản 
(lifeline tariffs), ví dụ như “giá tăng dần theo bậc thang” (block tariffs) trong đó áp dụng mức phí 
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dịch vụ thấp hơn cho mức tiêu thụ tối thiểu là một phương pháp bảo vệ các hộ nghèo, đồng 
thời giảm được việc những người giàu hưởng lợi. Các phương pháp khác bao gồm hỗ trợ người 
nghèo để giảm mức tiêu dùng, ví dụ như năng lượng hoặc nước sạch, bằng cách hỗ trợ họ được 
sử dụng những thiết bị hiệu quả hơn hoặc giúp nhà của họ cách nhiệt tốt hơn. Cách tiếp cận 
thứ ba là thông qua hệ thống bảo trợ xã hội trong đó trực tiếp hỗ trợ thanh toán các dịch vụ 
tiện ích cho người nghèo, mặc dù phương án này cần chi phí quản lý lớn nếu không gắn được 
vào các chương trình hiện có. Dù thực hiện bằng cách nào, chính phủ cũng cần xem xét các tác 
động phân phối của cải cách giá dịch vụ tiện ích và sử dụng các chính sách ưu đãi hoặc trợ cấp 
một cách hiệu quả để gia tăng tác động đến người nghèo.

Lao động có kỹ năng và cơ hội cho tất cả mọi người 

Đầu tư vào nguồn vốn nhân lực có ý nghĩa quan trọng hơn khi nền kinh tế chuyển từ sản 
xuất hàng hóa và dịch vụ có sử dụng nhiều lao động với kỹ năng thấp sang các hoạt động 
có năng suất cao và phức tạp hơn. Việt Nam đã làm tốt việc cung cấp các kỹ năng cơ bản cho hầu 
hết người dân. Theo Ngân hàng Thế giới, Chỉ số vốn nhân lực của Việt Nam có xếp hạng cao hơn 
nhiều nước có mức thu nhập cao hơn. Giáo dục phổ thông và y tế giúp thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu 
và đẩy mạnh hoạt động sản xuất công nghiệp, phần lớn là để xuất khẩu. Trong bước tiếp theo, khi 
chuyển sang một nền kinh tế có năng suất cao hơn, đổi mới và sáng tạo hơn, Việt Nam cần nhiều 
lao động có kỹ năng, và khi phải đối mặt với quá trình chuyển đổi nhân khẩu học nhanh chóng, cần 
thu hút thêm nhiều người vào lực lượng lao động cũng như cần một hệ thống giáo dục đáp ứng 
được nhu cầu về kỹ năng đang thay đổi. Hiện nay đã có một nửa số doanh nghiệp tại Việt Nam coi 
việc thiếu lao động có kỹ năng về nhận thức, kỹ thuật và hành vi xã hội ở bậc cao là một khó khăn 
chính khi mở rộng kinh doanh. Thế hệ trẻ được giáo dục tốt hơn, nhưng với tốc độ hiện tại, số năm 
giáo dục trung bình sẽ chỉ tăng 1,3 năm vào năm 2050 – còn cách xa so với những quốc gia đạt kết 
quả tốt nhất ở Đông Á.

Phát triển nguồn nhân lực ở Việt Nam đang gặp phải hai mối quan ngại cấp bách nhất hiện 
nay. Thứ nhất, số lượng học sinh học lên phổ thông trung học và sau phổ thông hoặc hoàn thành 
chương trình đào tạo nghề chính thức còn quá ít. Lượng học sinh học lên đại học cũng rất ít, và 
nhiều sinh viên không tốt nghiệp được. Chi phí là một lý do. Ngân sách của Chính phủ cho các 
trường đại học chỉ chiếm 0,5% GDP, bằng khoảng một nửa so với Trung Quốc, Malaysia hoặc Hàn 
Quốc. Sinh viên phải tự trả khoảng 40% chi phí, cao hơn hầu hết các quốc gia khác. Chất lượng 
giảng dạy và cơ sở vật chất có thể là một lý do thậm chí còn quan trọng hơn số lượng học sinh học 
lên trình độ cao hơn. Tỷ lệ sinh viên trong trong các trường đào tạo kỹ thuật hoặc dạy nghề cũng 
thấp, ở mức 6% so với 27% ở Hàn Quốc và 50% ở một số quốc gia OECD khác. Việc trau dồi kỹ năng 
trong quá trình làm việc không bù đắp được thiếu hụt kỹ năng vì ít doanh nghiệp có các chương 
trình đào tạo lao động chính thức.

Mối quan ngại thứ hai là Việt Nam chưa thể huy động được một tỷ lệ lớn lực lượng lao động 
tiềm năng của mình. Nhiều người đang phải đối mặt với rào cản gia nhập thị trường lao động vì tìm 
việc làm không dễ khi họ không được đào tạo đầy đủ, không có nhiều thông tin về nhu cầu của doanh 
nghiệp và không đủ khả năng di chuyển đến nơi khác. Những trở ngại này bộc lộ rõ nhất ở nhóm 
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người dân tộc thiểu số, những người sống ở vùng sâu vùng xa và chiếm gần ba phần tư người nghèo 
tại Việt Nam, tương tự như với nhóm người đang trong hoàn cảnh khó khăn và nghèo đói khác. Khả 
năng tiếp cận của các đối tượng này đến những dịch vụ y tế và  giáo dục cơ bản đã được cải thiện. Tuy 
nhiên, các chỉ số phúc lợi vẫn còn thấp đối với các nhóm này, đặc biệt là trẻ em gái và phụ nữ. Chỉ có 
một số ít là có thể học đến cấp phổ thông trung học hoặc đại học hoặc chuyển sang làm những việc 
đòi hỏi kỹ năng cao hơn (Hình ES.3). Về mặt đạo đức (ethical case), cần đổi mới các giải pháp để thu 
hẹp khoảng cách phúc lợi này. Ngoài ra, về mặt kinh tế, cần huy động thêm nhiều lao động hiện đang 
có sẵn khi dân số giảm xuống trong tương lai. Một số cải cách sau đây cần được ưu tiên để thúc đẩy 
lực lượng lao động hiệu quả hơn và bao trùm hơn.

• Thúc đẩy thị trường: Để thúc đẩy sự tham gia và khả năng ứng phó của bậc giáo dục sau phổ 
thông trung học, cần đa dạng hoá các loại hình giáo dục sau phổ thông trung học, trong đó 
có các chương trình đại học không cấp bằng (non-university program). Mục tiêu này sẽ đòi hỏi 
nhiều nguồn lực hơn cũng như sự tham gia tích cực của các đơn vị cung cấp dịch vụ giáo dục tư 
nhân. Có nhiều tổ chức tư nhân hoặc nhà nước hơn tham gia cung cấp sẽ tăng cơ hội giáo dục 
tiên tiến mà Việt Nam đang cần. Các trường đại học tư phải cạnh tranh để thu hút sinh viên và 
có xu hướng tập trung vào những môn học mà nhà tuyển dụng yêu cầu. Họ không thể thay thế 
các trường đại học công lập đào tạo toàn diện mà chỉ mang tính bổ sung. Ngoài ra, cần khuyến 
khích nhiều doanh nghiệp hơn tham gia vào các chương trình đào tạo kỹ thuật và dạy nghề 
chính thức. Các sáng kiến mà khu vực tư nhân dẫn dắt như Hội đồng kỹ năng nghề châu Âu hay 
Viện Giáo dục kỹ thuật Singapore có thể là những mô hình giúp Việt Nam kết nối tốt hơn cung 
cầu về kỹ năng.

• Hiện đại hóa thể chế: Các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) là cơ chế chủ yếu hỗ 
trợ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Các chương trình này có thể giúp thúc đẩy người lao 
động gia nhập thị trường việc làm thông qua giảm dòng di cư đến các khu vực phát triển 
năng động của đất nước. Những mục tiêu ưu tiên cho các dân tộc thiểu số bao gồm cải thiện 
kết quả phát triển từ mầm non của trẻ đặc biệt là mức độ thấp còi, tăng khả năng tiếp cận 
đến giáo dục trung học và sau phổ thông, và gỡ bỏ các rào cản ngăn cản sự tham gia vào thị 
trường lao động. Các giải pháp cụ thể bao gồm xây dựng hệ thống thông tin giúp tìm kiếm 
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và kết nối cung-cầu việc làm, hỗ trợ chi phí đi lại để bù đắp chi phí đi tìm cơ hội việc làm hoặc 
khuyến khích người lao động chấp nhận những công việc thời vụ như một khởi đầu cho công 
việc chính thức sau này. Sự tham gia của phụ nữ vào thị trường lao động cũng sẽ dễ dàng hơn 
nhờ có nhiều lựa chọn giúp họ chăm sóc trẻ em và người già cũng như khuyến khích sắp xếp 
công việc linh hoạt hơn. CTMTQG cũng có thể xem xét các cơ chế hỗ trợ bằng tiền có điều 
kiện, trong đó yêu cầu nhập học mới được nhận hỗ trợ. Nhiều trẻ em sẽ đến trường hơn và 
nhu cầu về chất lượng cao hơn và giáo dục thường xuyên cũng tăng lên. Tất cả những sáng 
kiến này phải được thiết kế trên cơ sở tham vấn chặt chẽ với cộng đồng các dân tộc thiểu số 
và cần đơn giản hóa các chương trình và chính sách đang rất phân tán (hiện có 23 chương 
trình giáo dục và 7 chương trình y tế).

• Rà soát các chính sách ưu đãi: Để tăng nguồn lực và huy động sự tham gia của khu vực tư 
nhân trong giáo dục cần có sự phối hợp, theo dõi và giám sát chặt chẽ. Đặc biệt đối với giáo dục 
sau phổ thông, sẽ cần thay đổi cách xây dựng dự toán và phân bổ ngân sách cho giáo dục. Hiện 
nay, ngân sách được lập trên cơ sở đầu vào cũng như chi tiêu trong các giai đoạn trước. Trong 
trung hạn, việc cấp ngân sách dựa trên đầu ra nhiều hơn có thể gắn nguồn lực với hiệu quả 
hoạt động theo những tiêu chí được xác định rõ ràng. Hơn nữa trong tương lai, có thể xem xét 
áp dụng các hệ thống dựa trên phiếu hỗ trợ đi học(voucher-based system), trong đó có nhiều 
ưu đãi hơn cho những ngành nghề được ưu tiên và hỗ trợ dựa trên nhu cầu.

Nền kinh tế xanh

Nền kinh tế Việt Nam đã chuyển từ nông nghiệp sang sản xuất và dịch vụ trong hai thập kỷ 
qua, nhưng tài nguyên thiên nhiên vẫn đóng vai trò quan trọng. Nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thuỷ sản vẫn chiếm khoảng 15% trong toàn nền kinh tế, tài nguyên thiên nhiên là đầu vào 
quan trọng cho các ngành công nghiệp định hướng xuất khẩu như sản xuất đồ nội thất, cảnh 
quan thiên nhiên và bãi biển xinh đẹp thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến thăm. Hơn nữa, 
không khí và nguồn nước trong lành rất cần cho sức khỏe và hạnh phúc của con người. Để thiên 
nhiên tiếp tục cung cấp những dịch vụ quan trọng này, tài nguyên phải được sử dụng một cách 
cẩn thận và hiệu quả hơn.

Hiệu quả sử dụng môi trường hiện nay đang rất thấp. Ngành nông nghiệp sử dụng nhiều đất 
và nước hơn mức cần thiết, cùng với việc lạm dụng các hóa chất đầu vào trên phạm vi rộng. Nền 
kinh tế tiêu hao nhiều năng lượng, tiêu thụ gấp đôi lượng năng lượng trên một đơn vị GDP so 
với mức trung bình của Đông Á. Quá trình đô thị hóa đã làm lượng chất thải tăng mạnh, trong 
đó phần lớn chưa được xử lý và loại bỏ theo đúng cách. Hà Nội hiện là một trong những thành 
phố trên thế giới có mức độ ô nhiễm không khí cao nhất (Hình ES.4). Tất cả những vấn đề này bị 
trầm trọng hơn  bởi tác động của biến đổi khí hậu. Lượng khí thải carbon của Việt Nam đang tăng 
nhanh, và Việt Nam cũng là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của các rủi ro 
thiên tai liên quan đến khí hậu.
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Cả thất bại thị trường và hạn chế của chính phủ đều góp phần gia tăng những vấn đề này. 
Những người đang lạm dụng hoặc gây ô nhiễm nguồn tài nguyên thiên nhiên lại được hưởng lợi 
mà không phải trả giá cho hậu quả. Giảm thiểu biến đổi khí hậu đòi hỏi phát sinh chi phí ngay lập 
tức, nhưng trong tương lai mới thấy được lợi ích. Chính phủ đã ban hành nhiều quy định pháp lý, 
nhưng việc thực thi và hiệu lực thi hành còn yếu, một phần là do sự phân tán trong cơ chế ra quyết 
định về môi trường. Chính quyền địa phương thiếu các chính sách khuyến khích để nâng cao hiệu 
quả về môi trường và tính bền vững không được xem xét một cách có hệ thống trong các dự án 
đầu tư công. Việt Nam cần tăng cường quản trị môi trường để duy trì chất lượng và năng suất của 
tài nguyên thiên nhiên, nâng cao sức khỏe và chuẩn bị cho các tác động biến đổi khí hậu không thể 
tránh khỏi.

• Thúc đẩy thị trường: Thất bại thị trường là nguyên nhân của nhiều vấn đề môi trường, nhưng 
thị trường được thiết kế tốt và các công cụ về giá có thể giúp giải quyết các vấn đề đó tốt  hơn 
so với chỉ cải cách các quy định pháp lý hoặc đầu tư công. Quan trọng nhất là tổng chi phí sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên và các dịch vụ môi trường cần phải được phản ánh trong giá của 
các dịch vụ này. Giá này bao gồm chi phí cung cấp, trong đó bao gồm cả tác động ngoại ứng 
tiêu cực như chi phí y tế do ô nhiễm không khí vì sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Giá sử dụng 
năng lượng, nước sạch hoặc đổ rác thải đều phải tăng dần để thúc đẩy sử dụng hiệu quả và bù 
đắp chi phí khắc phục. Một hệ thống mua bán hoặc tính giá carbon, có lẽ được mô phỏng theo 
cơ chế thuế đối với chất trợ nở Hydrochloroflurocarbons (HCFC) hiện nay, có thể giúp Việt Nam 
gia tăng đóng góp làm giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. Việt Nam cũng cần những chính 
sách xã hội riêng để giải quyết gánh nặng quá mức do tăng giá đối với người nghèo.

HÌNH ES.4.     Một số thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới vào giữa năm 2019
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• Hiện đại hóa thể chế: Vẫn cần có các quy định pháp lý về môi trường nhưng những quy định 
này phải được thiết kế tốt và thực thi minh bạch. Cần nâng cao năng lực quản lý môi trường và 
chính phủ phải đi đầu bằng cách làm gương trong việc làm cho các hoạt động của mình xanh 
hơn. Có thể khen thưởng cho những chính quyền địa phương có hiệu quả tốt về môi trường 
bằng những ưu đãi như hỗ trợ tài chính sinh thái. Với sự tham gia của nhiều bên liên quan hơn, 
bao gồm cả khả năng sử dụng các tòa án môi trường, những người gây ô nhiễm sẽ phải chịu 
trách nhiệm về những hành vi của mình. Tăng cường giáo dục về môi trường và thực hiện 
nhiều giải pháp thu thập và phổ biến thông tin về tài nguyên thiên nhiên sẽ hỗ trợ cho tất cả 
những hành động trên. Một mục tiêu cuối cùng có thể là đưa vốn tự nhiên vào tài khoản quốc 
gia như một số nước đã bắt đầu thực hiện.

• Rà soát các chính sách ưu đãi: Chính phủ nên đưa những nguồn lực khan hiếm của mình đến 
đâu để thúc đẩy các mục tiêu môi trường? Đầu tư vào mạng lưới an toàn xã hội sẽ giúp người 
nghèo có trợ giúp cần thiết chống các cú sốc giá do chính sách môi trường gây ra. Các chính 
sách ưu đãi hoặc trợ cấp cho đầu tư môi trường như năng lượng tái tạo hoặc giảm thiểu carbon 
đã được sử dụng ở nhiều quốc gia, nhưng các công cụ chính sách này cần có sự điều chỉnh nhỏ 
để nâng cao hiệu quả. Mặt khác, nhiều biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cần số vốn đầu 
tư lớn của Chính phủ do môi trường là hàng hóa công cộng.

Việt Nam đã phát triển với tốc độ nhanh trong 20 năm qua. Nhưng đây không phải là lý do để chủ quan, 
vì cả các điều kiện trong nước để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và môi trường bên ngoài chắc chắn sẽ thay 
đổi. Cần phải hành động một khoảng thời gian đáng kể trước khi động lực của mô hình tăng trưởng hiện 
tại hết tác động.  Báo cáo Việt Nam năng động đề xuất cải cách trong bốn lĩnh vực cơ bản tương ứng với 
những tài sản chính của Việt Nam: khu vực tư nhân, cơ sở hạ tầng công cộng, con người và môi trường tự 
nhiên. Chính phủ có thể làm rất nhiều việc để chuẩn bị cho đất nước bước sang giai đoạn phát triển tiếp 
theo, giai đoạn phải làm sao để tăng nhanh năng suất của tất cả các tài sản. Các thị trường cần được tự 
do nhiều hơn để phân bổ nguồn lực hiệu quả nhất, với sự bổ trợ của các thể chế kiến tạo và kết hợp với các 
chính sách khuyến khích hợp lý cho các lĩnh vực có lợi ích xã hội cao.

Việt Nam năng động – Ma trận chính sách

Thúc đẩy thị trường Hiện đại hoá thể chế Rà soát chính sách ưu đãi 
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• Đảm bảo nguồn lực đến với 
những công ty có năng suất 
cao nhất bằng cách đổi mới 
khung pháp lý về phá sản để 
tạo điều kiện cho công ty gia 
nhập và rời thị trường;

• Tái khẳng định cam kết trao 
đổi thương mại trên cơ sở luật 
pháp để thúc đẩy cạnh tranh 
và dòng kiến thức.

• Tạo ra một sân chơi bình đẳng 
với các quyền lợi, quy tắc và 
quy định minh bạch và có hiệu 
lực;

• Cải cách khu vực tài chính bằng 
cách loại bỏ sự can thiệp trực 
tiếp và thiên vị của nhà nước 
và cải thiện khung giám sát và 
xử lý nợ của ngân hàng cũng 
như khuyến khích ngân hàng 
số và phát triển thị trường vốn.

• Sử dụng các chương trình 
thông tin, hợp tác công-tư và 
các công cụ tương tự để tăng 
cường mối liên kết giữa các 
doanh nghiệp trong nước, 
cũng như giữa doanh nghiệp 
trong nước với doanh nghiệp 
nước ngoài;

• Thúc đẩy đổi mới thông qua 
tăng cường quyền SHTT và hỗ 
trợ xây dựng năng lực quản lý 
và nghiên cứu.
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Thúc đẩy thị trường Hiện đại hoá thể chế Rà soát chính sách ưu đãi 
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• Tăng năng suất trong lĩnh vực 
cơ sở hạ tầng bằng những 
chuẩn mực đấu thầu cạnh 
tranh, cho phép khu vực tư 
nhân tham gia nhiều hơn và 
đa dạng hoá các phương án 
tài chính;

• Về phía cầu, tăng giá và phí 
để thu hồi chi phí cung cấp 
dịch vụ.

• Tăng cường năng lực lập kế 
hoạch, điều phối, cân đối vốn 
và thực hiện, đặc biệt là ở cấp 
địa phương với những cơ quan, 
ban ngành được phân cấp 
nhiều hơn về trách nhiệm cũng 
như nguồn thu;

• Xây dựng hệ thống thông tin 
toàn diện hơn để hỗ trợ công 
tác lập kế hoạch và giám sát.

• Hỗ trợ giảm nhẹ tác động của 
việc tăng giá và phí dịch vụ 
tiện ích đối với người nghèo, 
không phải bằng mức phí 
thấp mà thông qua các công 
cụ như giá dịch vụ cơ bản 
(lifeline tariff), trợ cấp những 
hoạt động đầu tư hiệu quả 
hoặc hỗ trợ tài chính trực tiếp 
thông qua các hệ thống bảo 
trợ xã hội.
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• Huy động sự tham gia của khu 
vực tư nhân để đa dạng hoá 
các loại hình giáo dục sau phổ 
thông nhằm tăng tỷ lệ nhập 
học và đảm bảo hình thành 
các kỹ năng đáp ứng nhu cầu 
đang thay đổi.

• Thúc đẩy sự tham gia ngày 
càng tích cực của tư nhân 
trong lĩnh vực giáo dục với 
nâng cao hiệu quả kiểm tra, 
giám sát và phối hợp của  
nhà nước;

• Hướng tới phân bổ vốn cho 
giáo dục dựa trên kết quả đầu 
ra, trong đó có các mô hình 
dựa trên phiếu hỗ trợ đi học 
(voucher-based model).

• Sử dụng CTMTQG để gỡ bỏ 
rào cản đối với các DTTS về 
vốn nhân lực, trong đó tập 
trung vào: 
- 1.000 ngày đầu đời của trẻ 

và đặc biệt là tình trạng 
thấp còi

- nâng cao tăng khả năng 
tiếp cận đến giáo dục phổ 
thông và sau phổ thông có 
chất lượng tốt hơn

- hội nhập vào thị trường  
lao động

• Tăng cường chăm sóc trẻ em 
và người già để khuyến khích 
phụ nữ tham gia vào lực ượng 
lao động và xem xét hỗ trợ 
bằng tiền có điều kiện để tăng 
tỷ lệ nhập học.
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• Điều chỉnh giá sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên để tính 
đến những ngoại ứng tiêu 
cực đối với môi trường và sức 
khỏe con người;

• Sử dụng thuế môi trường, phí 
và giá carbon để giảm lượng 
khí thải carbon và ô nhiễm, thí 
điểm đấu giá điện mặt trời để 
thúc đẩy năng lượng tái tạo;

 • Bổ trợ cho việc áp dụng  cơ 
chế giá thị trường với việc đưa 
ra các mục tiêu  tham vọng, 
cùng với khung pháp quy và 
cơ chế giám sát.

• Nâng cấp hệ thống thông tin 
thông qua xây dựng Tài khoản 
Vốn tự nhiên và tăng cường 
hệ thống dữ liệu không gian 
địa lý; 

• Áp dụng các sáng kiến về dữ 
liệu mở để đẩy mạnh khả năng 
sử dụng dữ liệu và nhờ đó thúc 
đẩy đổi mới, sáng tạo và các 
quan hệ đối tác; 

• Tăng cường giáo dục về môi 
trường để khuyến khích những 
thói quen xanh hơn.

• Gắn các chính sách của ngành 
với tăng trưởng xanh;

• Khuyến khích những người ra 
quyết định (ví dụ bằng cơ chế 
chuyển giao ngân sách có liên 
quan đến sinh thái);

• Thúc đẩy những sáng kiến 
đổi mới, sáng tạo giúp tăng 
năng suất của tài sản tự nhiên 
và giảm chất thải (ví dụ như 
Internet vạn vật);

• Khuyến khích cách tiếp cận 
nền kinh tế tuần hoàn (ví dụ 
như phát triển các khu công 
nghiệp sinh thái, đồng đốt 
rác thải, tái sử dụng nước thải, 
quản lý vật liệu).
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Khởi đầu thành công, 
nhưng mới đi được nửa 
chặng đường

Việt Nam, mặc dù vẫn là một quốc gia có thu nhập trung bình, được cho là một trong những 
câu chuyện thành công phát triển lớn nhất trong thời đại chúng ta. Ngày nay, hầu hết người 
Việt Nam đều được hưởng những điều kiện sống mà khó có thể tưởng tượng vào 30 năm trước khi 
đất nước đang trên bờ vực sụp đổ về kinh tế và xã hội. Công cuộc Đổi Mới bắt đầu vào năm 1986 đã 
đưa Việt Nam từ nhóm những quốc gia nghèo nhất thế giới trở thành một trong những câu chuyện 
thành công nổi tiếng nhất.1 Thu nhập trung bình của các hộ gia đình tăng gấp bốn lần trong giai đoạn 
1990 - 2018 và giúp giảm mạnh tỷ lệ nghèo đói cùng cực, từ 50% xuống còn khoảng 2% trong giai 
đoạn này. Những thành tựu về xã hội cũng ấn tượng không kém, với tuổi thọ trung bình đã tăng từ 61 
tuổi năm 1975 lên 76 tuổi hiện nay, và số năm đi học trung bình đã tăng hơn gấp đôi.

Mặc dù đã đạt được thành công chưa từng có, hành trình phát triển của Việt Nam vẫn chưa 
hoàn thành. Thu nhập bình quân đầu người của người dân Việt Nam hiện nay chỉ bằng 40% mức 
trung bình toàn cầu, 20% mức trung bình của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và 5% mức 
trung bình của các nền kinh tế có thu nhập cao. Việt Nam sẽ mất khoảng 30 năm để đạt được tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) trên đầu người hiện nay của Hàn Quốc và 10 năm để đạt được như Trung Quốc 
(hình M.1). Do những thách thức ngày càng phức tạp (xã hội già hóa nhanh, mạng lưới sản xuất toàn 
cầu thay đổi nhanh chóng và tác động lâu dài của biến đổi khí hậu), Việt Nam cần hành động sớm để 
nâng cao năng lực đảm bảo tăng trưởng bền vững và bao trùm. Do vậy, các nhà hoạch định chính 
sách đã đặt mục tiêu kiên định là đưa Việt Nam thành một quốc gia hiện đại và công nghiệp hóa, tiến 
tới trở thành một xã hội thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ vào năm 2035.2 

1 Đổi mới là tên được đặt cho các cải cách kinh tế khởi xướng năm 1986 với mục tiêu tạo ra một nền kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa.

2 Ngân hàng Thế giới 2017a.

HÌNH M.1.     Việt Nam đang phát triển nhanh nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm để bắt kịp
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Tầm nhìn tăng trưởng mới của Việt Nam dự kiến sẽ được công bố trong Chiến lược phát triển 
kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-30 sắp ban hành. Việt Nam thường xây dựng chiến lược 10 năm với 
Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội (SEDS), và kế hoạch 5 năm với Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
(SEDP), vào đầu mỗi thập kỷ. SEDS và SEDP xác định các mục tiêu phát triển chung và các nguyên tắc và 
đột phá chính (giải pháp). Đây cũng sẽ là nền tảng cho chiến lược 10 năm và kế hoạch 5 năm của tất cả 
các bộ ngành và địa phương. Mặc dù hầu hết các quốc gia đã phân cấp việc xây dựng những văn bản 
mang tính quy hoạch như vậy hoặc chỉ làm chiếu lệ, các nhà hoạch định chính sách Việt Nam vẫn rất coi 
trọng quy trình xây dựng và các sản phẩm liên quan đến chiến lược quốc gia. Công tác chuẩn bị các tài 
liệu này đã giảm tính chất tập trung và tăng tính tham vấn qua các năm. Ví dụ, tổ soạn thảo SEDS hiện 
nay, bao gồm các học giả, cựu bộ trưởng và các chuyên gia lỗi lạc khác, đã tổ chức hàng trăm cuộc họp 
tham vấn trong nước và ở nước ngoài, bao gồm trao đổi với các chuyên gia kinh tế tại Viện Brookings, 
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Trường Harvard Kennedy của Đại học Harvard, Đại học Quốc gia Singapore, 
Viện Phát triển Hàn Quốc, Đại học Stanford và Ngân hàng Thế giới,…. Vai trò xúc tác của SEDS và SEDP 
trong việc định hình quá trình tăng trưởng của Việt Nam rất được coi trọng.

Báo cáo Việt Nam năng động này bao gồm một báo cáo chính và năm báo cáo chuyên đề, dự kiến sẽ 
cung cấp thông tin đầu vào cho SEDS. Báo cáo này khác với các báo cáo khác được cung cấp cho Chính 
phủ trên ba khía cạnh. Thứ nhất, các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới đã tích cực phối hợp 
với tổ soạn thảo SEDS trong năm qua để trao đổi về các thông điệp cơ bản, những phát hiện chính và 
các khuyến nghị chính sách quan trọng, đưa Báo cáo này trở thành sản phẩm của một quá trình tham 
vấn chặt chẽ. Thứ hai, nhờ lợi thế so sánh của Ngân hàng Thế giới, Báo cáo chia sẻ kinh nghiệm quốc 
tế từ hơn 150 quốc gia, bao gồm cả những nước đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình chuyển đổi 
từ tình trạng thu nhập trung bình thấp đến trung bình hoặc thậm chí trung bình cao. Cuối cùng, Báo 
cáo tập trung vào cả nguyên tắc chung và khuyến nghị chính sách cụ thể, để có thể làm đầu vào cho 
các chiến lược quốc gia và chiến lược ngành sẽ được xây dựng trong những tháng tới.

Báo cáo chính tổng hòa nội dung của các báo cáo chuyên đề, chứ không chỉ đơn thuần gộp 
chúng lại một cách cơ học. Năm báo cáo chuyên đề đi kèm với báo cáo chính mô tả bối cảnh toàn 
cầu và trong nước và đưa ra một loạt các khuyến nghị chính sách, trong đó đặc biệt quan tâm đến 
năng suất và đổi mới, sáng tạo, chất lượng cơ sở hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và nền kinh tế 
xanh. Báo cáo chuyên đề đóng góp nhiều nội dung phân tích, chứ không chỉ thảo luận về những quy 
định chính sách cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế. Có nhiều chủ đề bao quát và điểm chung cùng hướng 
tới một tầm nhìn tổng thể rõ ràng về chính sách kinh tế có thể giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu 
đầy tham vọng là trở thành nền kinh tế có thu nhập cao vào năm 2045.

Báo cáo này được xây dựng dựa trên một nghiên cứu toàn diện “Việt Nam 2035 - Hướng tới 
Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”3 do Chính phủ và Nhóm Ngân hàng Thế giới 
phối hợp soạn thảo vào năm 2016, và chọn lọc đào sâu thêm một số lĩnh vực. Báo cáo Việt 
Nam 2035 đã xác định một loạt các ưu tiên để Việt Nam sẽ thành công trong 15 năm tới, bao gồm 
cả việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chú trọng  về chất lượng. Tốc độ tăng 
trưởng sẽ được duy trì thông qua đổi mới môi trường kinh doanh, phát triển kỹ năng, áp dụng công 
nghệ mới và đổi mới, sáng tạo, thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, và cải thiện thể 
chế. Báo cáo Việt Nam 2035 là tiền đề cho các nghiên cứu tiếp theo, cho thấy sự cần thiết phải có thêm 

3 Ngân hàng Thế giới 2017a.
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các báo cáo chính sách chuyên sâu như các chương trong báo cáo này. Các báo cáo chính sách này 
không hướng tới mục tiêu giải quyết tất cả các lĩnh vực được xác định trong báo cáo Việt Nam 2035, 
mà chỉ đề xuất một phân tích chi tiết hơn một nhóm các lĩnh vực liên quan đến vốn sản xuất, vốn con 
người và vốn tự nhiên. Báo cáo này nhằm giải quyết một số thách thức mang tính cơ cấu mà Việt Nam 
sẽ phải đối mặt (như đô thị hóa, cải cách thể chế, chính sách và quản lý tài khóa) gián tiếp thông qua 
ba lăng kính về vốn. Các báo cáo chính sách này bổ sung cho một số phân tích khác của Ngân hàng 
Thế giới như báo cáo giá đánh giá đô thị đang được thực hiện, nghiên cứu mới được công bố gần đây 
về cơ sở hạ tầng liên kết và chuỗi giá trị, báo cáo năm 2019 về chiến lược khoa học và đổi mới, sáng 
tạo quốc gia, Đánh giá chi tiêu công được hoàn thành năm 2017, Phân tích việc làm năm 2017 và một 
số báo cáo gần đây về hệ thống tài chính.4 Do đó, tập hợp các báo cáo chính sách này phải được xem 
như là một phần trong các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và phân tích của Ngân hàng Thế giới cho Chính 
phủ Việt Nam để soạn thảo SEDS giai đoạn 2021 - 30.

Phần còn lại của Báo cáo này có các nội dung sau.  Trước hết, báo cáo phân tích chi tiết về sự cần 
thiết của nghiên cứu này và lý do Việt Nam cần thay đổi các chính sách hiện nay, ngay cả khi đã rất 
thành công trong 25 năm qua. Sau đó, báo cáo đi sâu vào những chủ đề lớn và các nội dung phân tích 
liên quan. Những chủ đề này bao gồm bối cảnh phát triển, hiệu quả cơ sở hạ tầng và nguồn vốn đầu 
tư, phát triển nguồn nhân lực, và hướng tới một nền kinh tế xanh.

Sự cần thiết phải đổi mới mô hình tăng trưởng

Việt Nam đang ở bước ngoặt mà một số động lực tăng trưởng truyền thống đang dần suy 
yếu, trong khi các động lực mới chưa được hình thành đầy đủ. Đất nước đã chuyển đổi tương 
đối nhanh từ nền kinh tế thu nhập thấp sang thu nhập trung bình thấp. Tuy nhiên, cần có những thay 
đổi trong chiến lược để bắt kịp các nền kinh tế tiên tiến vì ít nhất hai lý do. Thứ nhất, động lực tăng 
trưởng nhìn chung không giống nhau giữa giai đoạn phát triển thứ nhất và giai đoạn thứ hai của đất 
nước, và thứ hai, xuất khẩu của Việt Nam có thể bị ảnh hưởng lâu dài do những thay đổi trong mô hình 
sản xuất của thế giới và tiến bộ công nghệ nhanh chóng.

Động lực tăng trưởng truyền thống đang yếu dần

Quá trình chuyển đổi từ một quốc gia có thu nhập thấp lên trung bình thường kết hợp hai 
yếu tố chính: nhân khẩu học thuận lợi và chuyển dịch cơ cấu ngành. Chuyển dịch cơ cấu ngành 

Việt Nam cần thay đổi vì những động lực tăng trưởng trước đây (lợi thế nhân khẩu học và chuyển đổi 
cơ cấu) đang suy giảm, khu vực xuất khẩu đang phải đối mặt với ngày càng nhiều biến động trong sản 
xuất và thương mại toàn cầu, và sự xuất hiện của các công nghệ đột phá. Tác động của biến đổi khí 
hậu toàn cầu có thể thấy rõ đối với vốn tự nhiên của đất nước. Tất cả những thay đổi này làm nhiệm 
vụ tìm kiếm một mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam càng thêm cấp bách.

4 Có thể xem tất cả các tài liệu tham khảo quan trọng trong các báo cáo phân tích bối cảnh của báo cáo chính.
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được định nghĩa là sự phân bổ lại lực lượng lao động từ các ngành năng suất thấp sang năng suất cao.5 
Đúng như dự đoán, Việt Nam đã phụ thuộc rất nhiều vào hai yếu tố này, chiếm trung bình tính khoảng 
3/4 tăng trưởng sản lượng bình quân đầu người trong giai đoạn 1996-2012.6 Tỷ lệ sinh giảm mạnh từ 5 
xuống 2,5 trẻ em trên một phụ nữ làm tăng tỷ lệ người trong độ tuổi lao động so với người phụ thuộc 
từ 124% năm 1985 lên mức cao nhất 238% vào năm 2015 và 228% năm 2018 (hình M.2). Khi những 
người lao động mới này tìm được việc làm và việc số người trong độ tuổi lao động lớn hơn số người 
phụ thuộc đã tạo cơ hội thúc đẩy tăng trưởng cho đến khi quá trình già hóa  người lao động bắt đầu, 
lợi thế nhân khẩu học này đóng góp trung bình 1,7 điểm phần trăm tăng trưởng GDP bình quân đầu 
người hàng năm trong 25 năm trước đây.

Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam cũng được hưởng lợi từ việc dịch chuyển lực lượng lao 
động ra khỏi ngành nông nghiệp, đây là một thực tế quan trọng thường thấy ở hầu hết các 
nước thu nhập thấp năng động.7 Tại Việt Nam, khoảng 30% lực lượng lao động đã chuyển từ lĩnh 
vực nông nghiệp năng suất thấp sang các ngành sản xuất và dịch vụ tương đối hiệu quả hơn, tạo ra 
lợi ích tăng năng suất giữa các ngành tương đương với khoảng 3,4% GDP mỗi năm trong giai đoạn 
1996-2012 (hình M.2). Quá trình dịch chuyển này được thúc đẩy bằng tăng năng suất ban đầu trong 
lĩnh vực nông nghiệp vì tỷ lệ lao động trên mỗi đơn vị sản lượng giảm – đây là nhân tố về phía cung 
lao động. Về mặt cầu, quá trình dịch chuyển cũng được đẩy mạnh nhờ vào quá trình công nghiệp hóa 
nhanh chóng, tuyển dụng thêm nhiều lao động trong các ngành sản xuất công nghiệp, vốn thường 
là nguồn tạo nhiều việc làm có mức lương tương đối cao.8 Cơ cấu việc làm hiện nay ở Việt Nam khác 
trước rất nhiều; tỷ lệ của các ngành nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ trong tổng việc làm tương 
ứng là 39,5%, 25,8% và 34,7% so với 68,6%, 12,3% và 19,1% vào đầu những năm 1990.

5 Rodrick 2013; Diao, McMillan, và Rodrik 2017; Ngân hàng Thế giới, 2018.
6 Để biết thêm chi tiết, xem Byiers (2015). Những đóng góp của nhân khẩu học và tăng năng suất liên ngành đến tăng trưởng kinh 

tế bắt nguồn từ tiến trình phân rã Shapley về tăng trưởng GDP bình quân đầu người ở Việt Nam trong năm 1996.
7 Quá trình dịch chuyển từ hoạt động nông nghiệp sang phi nông nghiệp này được nhấn mạnh là bước đầu tiên hướng tới sự phát 

triển kinh tế của những người tiên phong, như S. Kuznets và A. Lewis, về lý thuyết thay đổi cấu trúc trong phát triển kinh tế vào cuối 
những năm 1950. Lý thuyết này đã được Rodrik (2013) và các nhà nghiên cứu khác khẳng định (lại) trong những bài viết gần đây.

8 Xem OECD (2019) để biết thêm các bằng chứng khác.

HÌNH M.2.     Nhân khẩu học và phân bổ lại lao động là hai động lực tăng trưởng chính ở Việt Nam
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Tuy nhiên, hai động lực truyền thống của tăng trưởng kinh tế sẽ suy yếu khi một quốc gia 
vượt qua tình trạng thu nhập thấp. Theo một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới, khoảng 
80% tăng năng suất lao động ở các nước thu nhập thấp đến từ việc tái phân bổ lao động, trong khi 
đóng góp này chỉ lần lượt là 36% và 32% ở các nước thu nhập trung bình thấp và trung bình cao.9 
Tương tự, lợi tức nhân khẩu học có xu hướng giảm dần ở các nền kinh tế phát triển hơn.10

Phù hợp với thực tế trên, cả lợi thế nhân khẩu học và tốc độ chuyển dịch cơ cấu dự kiến sẽ 
chậm lại ở Việt Nam. Do tuổi thọ tăng và tỷ lệ sinh giảm, dân số Việt Nam đang già đi nhanh chóng, 
làm tỷ lệ người trong độ tuổi lao động so với người phụ thuộc giảm từ khoảng 230% hiện nay xuống 
còn 200% vào năm 2030 và chỉ còn 165% vào năm 2050.11 Tương tự, mặc dù quá trình dịch chuyển lao 
động sang ngành công nghiệp và dịch vụ vẫn cần phải tiếp tục, mức độ dịch chuyển lao động giữa 
các ngành này (và tăng năng suất tương ứng) sẽ giảm. Khả năng hấp thụ tất cả lao động được giải 
phóng của các lĩnh vực phi nông nghiệp sẽ giảm đi khi công nghệ thâm dụng kỹ năng được áp dụng 
nhiều hơn. Xu hướng năng suất giảm trong những lĩnh vực trong nước tiếp nhận lao động, chủ yếu là 
khu vực dịch vụ không chính thức ở các trung tâm đô thị, đã cho thấy rõ con đường này.12

Xu hướng lớn trên toàn cầu mang lại cả cơ hội và rủi ro

Bên cạnh sự suy giảm dự kiến nhưng không thể đảo ngược về mức đóng góp của lợi thế 
nhân khẩu học và chuyển dịch lao động, một động lực tăng trưởng quan trọng khác cũng 
đang phải đối mặt với rủi ro. Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam đã đi theo mô hình tăng trưởng dựa 
trên xuất khẩu đã được các nước Đông Á khác áp dụng với thành công lớn. Nhờ sử dụng hai trong số 
những lợi thế so sánh chính, nông nghiệp và lao động giá rẻ, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã 
tăng trung bình khoảng 12% mỗi năm, đưa đất nước thành một trong những nền kinh tế mở nhất thế 
giới (nếu x tỷ lệ thương mại trên GDP) và tạo ra hàng triệu việc làm năng suất cao cho dân số đang 
tăng trưởng nhanh. Nói tóm lại, xuất khẩu là trung tâm của sự tăng trưởng nhanh chóng và toàn diện 
của Việt Nam, thông qua xuất khẩu nông sản (lúa gạo) trong những năm 1990, sản xuất hàng công 
nghiệp có yêu cầu chuyên môn thấp như dệt may và giày dép trong những năm 2000, và điện tử 
trong những năm 2010 nhờ sự xuất hiện của nhiều nhà đầu tư nước ngoài.

Thách thức đối với Việt Nam là tiếp tục mô hình dựa trên xuất khẩu này khi dòng thương 
mại và tài chính toàn cầu có dấu hiệu suy giảm từ năm 2010, và đang trở nên trầm trọng hơn 
do căng thẳng thương mại trên toàn thế giới.13 Mặc dù kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vẫn 
tăng nhanh so với các nước khác trên thế giới và khu vực Đông Á, nhưng cũng chỉ tăng 9% trong năm 
2019 (và 3% ở các thị trường ngoài Mỹ), phù hợp với xu hướng giảm trên toàn thế giới (hình M.3 ).14

9 Ngân hàng Thế giới, 2018a.
10 Bloom và Luca 2016.
11 UNDP population database; https://population.un.org/wpp/DataQuery/.
12 Mặc dù các việc làm phi nông nghiệp vẫn có năng suất trung bình cao hơn các công việc trong nông nghiệp, chênh lệch giữa hai 

lĩnh vực này đã giảm dần theo thời gian (De Vries và cộng sự 2014). Điều này có nghĩa là động lực để người lao động rời khỏi nông 
nghiệp đang giảm dần theo thời gian (theo dự đoán của phương pháp Harris-Todaro), và mức tăng năng suất lao động tổng thể 
có được từ sự thay đổi này đang giảm dần theo thời gian.

13 Xem phân tích về các xu hướng gần đây trong nền kinh tế toàn cầu và tác động đối với các nền kinh tế Đông Á trong báo cáo Ngân 
hàng Thế giới (2019a).

14 Xuất khẩu của Việt Nam sang Hoa Kỳ đã bùng nổ gần 30% trong năm 2019 phần nhiều là nhờ hiệu ứng chuyển hướng từ hàng xuất 
khẩu của Trung Quốc do Hoa Kỳ quy định mức thuế nhập khẩu cao hơn.
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Có thể giả định rằng cơn gió thuận chiều toàn cầu, vốn đã thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam trong ba 
thập kỷ qua, có thể sẽ yếu dần trong những năm 2020. Trong khi những bất ổn gia tăng có thể tiếp 
tục ảnh hưởng tiêu cực đến dòng thương mại và đầu tư, có thể xuất hiện một cơ hội khác nhờ đa dạng 
hóa sản phẩm và thị trường. Ví dụ, thương mại dịch vụ dự kiến sẽ tăng một phần nhờ vào công nghệ kỹ 
thuật số và dịch chuyển con người, khiến nhiều dịch vụ trở nên dễ thực hiện hơn, mặc dù rào cản đối với 
thương mại dịch vụ vẫn còn cao, đặc biệt là ở châu Á. Tốc độ tăng trưởng nhanh của dịch vụ du lịch là 
một minh họa rõ ràng về năng lực của Việt Nam trong việc điều chỉnh theo xu hướng mới. Về thị trường, 
Việt Nam có thể phát triển thương mại trong khu vực ASEAN, nơi có tổng giá trị GDP trên 2,7 nghìn tỷ 
USD. Trở thành trung tâm của khu vực năng động này có thể giúp bù đắp sự suy giảm chung, đặc biệt là 
ở những thị trường truyền thống hơn tại các nền kinh tế phát triển. Trong mọi trường hợp, nền kinh tế 
Việt Nam cũng không thể tách biệt hoàn toàn khỏi các cú sốc bên ngoài. Trên thực tế, tăng trưởng xuất 
khẩu (ròng) giảm 5% sẽ làm tăng trưởng GDP giảm khoảng 1,5% trong ngắn hạn.

Không chỉ khu vực xuất khẩu của Việt Nam dường như đang phải đối mặt với những bất 
ổn đang gia tăng trong nền kinh tế toàn cầu, việc thay đổi mô hình thương mại toàn cầu 
và công nghệ đột phá trong sản xuất công nghiệp cũng tạo ra những cơ hội và rủi ro mới. 
Hiện nay, xuất khẩu của Việt Nam tập trung nhiều vào sản xuất hàng công nghiệp (chiếm 2/3 tổng 
kim ngạch xuất khẩu) và một tiểu ngành (hàng điện tử, chiếm một nửa kim ngạch xuất khẩu của cả 
nước). Các ngành công nghiệp này đã chứng kiến sự ra đời của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ tiên 
tiến như robot và in 3D, điều này sẽ làm giảm tầm quan trọng của lao động giá rẻ, vốn là lợi thế so 
sánh chính của Việt Nam, khi các công ty đa quốc gia quyết định đặt vị trí. Việt nam có lợi thế nhân 
công rẻ so với cả Trung Quốc, nước hiện đang có chi phí lao động gia tăng nhanh. Trong những năm 
gần đây, các công ty sản xuất hàng công nghiệp của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển 
Kinh tế (OECD) đã bắt đầu chuyển các hoạt động trở về nước của mình (back-shoring) hoặc đến một 
quốc gia láng giềng (near-shoring), một phần do chi phí giảm nhờ tiến bộ công nghệ.15 Ngoài ra còn 
có một số bằng chứng cho thấy các thị trường mới nổi đang bắt đầu giải công nghiệp hóa ở mức thu 
nhập thấp hơn và các giai đoạn phát triển sớm hơn so với trường hợp của các nền kinh tế có thu nhập 
cao hiện nay.16  Nói cách khác, Việt Nam đang đứng trước nguy cơ ngày càng tăng là đầu tư trực tiếp  

15 OECD 2019.
16 Rodrik 2016.

HÌNH M.3.     Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam cao hơn thế giới nhưng đang giảm dần theo
thời gian trong giai đoạn 1990 -2019

Nguồn: Chỉ số phát triển thế giới.
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nước ngoài (FDI) vào sản xuất có thể giảm dần, dẫn đến quá trình giải công nghiệp hóa có thể xảy ra 
trừ khi có thể tăng năng lực sản xuất bằng cách thích ứng và áp dụng các công nghệ mới này.  

Ngoài bất ổn ngày càng tăng trong thương mại toàn cầu và công nghệ mới là hai trong số 
những xu hướng lớn quan trọng nhất có thể tác động đến nền kinh tế Việt Nam, cũng cần 
xem xét các xu hướng lớn khác. Những thách thức khác bao gồm nợ toàn cầu gia tăng; ngân hàng 
trung ương ở các nền kinh tế có thu nhập cao mạnh tay nới lỏng tiền tệ (gây áp lực lên tiền tệ của 
các thị trường mới nổi) và căng thẳng xã hội ở nhiều quốc gia (bao gồm cả các nước thu nhập trung 
bình) trước những bất bình đẳng và thất vọng gia tăng ở tầng lớp trung lưu. Cho đến nay, Việt Nam 
nhìn chung đã tránh được những cú sốc này khi tỷ lệ nợ công giảm khoảng 8% GDP từ mức cao nhất 
trong năm 2016 nhờ những nỗ lực củng cố tài khóa của Chính phủ. Tương tự, thị trường vốn tại Việt 
Nam đã không đón được dòng vốn đầu tư nước ngoài lớn mặc dù đã phát triển tương đối mạnh trong 
những năm qua vì khuôn khổ pháp lý và thể chế vẫn còn nhiều hạn chế.17 Nhờ kết quả ấn tượng đạt 
được trong xoá đói giảm nghèo trong hai thập kỷ qua, xã hội của Việt Nam tương đối ổn định trong 
những năm gần đây. Tuy nhiên, tình hình này không chắc chắn vì nền kinh tế Việt Nam vẫn có thể bị 
ảnh hưởng từ những cú sốc này (hoặc cú sốc khác) trong thời gian tới.

Tin tốt đối với Việt Nam là thị trường nội địa đang phát triển có thể bổ sung một phần hoặc 
thậm chí đối trọng với sự phụ thuộc vào xuất khẩu và thị trường nước ngoài. Đến nay, gần 
1/6 dân số  Việt Nam đã gia nhập tầng lớp trung lưu toàn cầu (với chi tiêu bình quân đầu người hơn 
15 USD mỗi ngày). Với tốc độ hiện tại, mỗi năm sẽ có thêm 1 triệu người Việt Nam tham gia nhóm này. 
Tầng lớp trung lưu mới nổi này sẽ tiêu thụ các sản phẩm và dịch vụ hơn không chỉ nhiều hơn, mà còn 
chất lượng tốt hơn, đòi hỏi các doanh nghiệp trong nước phải nâng cao năng lực thông qua sử dụng 
các nguồn lực hiệu quả hơn và đổi mới, sáng tạo hơn. Vì nhu cầu này sẽ chủ yếu tập trung ở các thành 
phố, điều này có thể giúp tạo ra hiệu ứng tích tụ, vốn là một trong những nguồn tăng năng suất quan 
trọng cho các doanh nghiệp và lao động ở nhiều quốc gia qua các năm. Các thành phố có xu hướng 
có năng suất cao hơn do tính kinh tế của quy mô và cụm doanh nghiệp, cho phép lan tỏa kiến thức, 
đổi mới, sáng tạo và hệ sinh thái tập trung của các nhà cung cấp dịch vụ và hàng hoá, và thị trường lao 
động tập mà các doanh nghiệp có thể tận dụng. Tuy nhiên, nếu không quy hoạch đô thị hiệu quả và 
tổng hợp cùng với đầu tư đầy đủ vào cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ đô thị, Việt Nam có thể thấy 
quá trình đảo ngược của những tác động tích cực đến đô thị hóa. Các thành phố lớn của Việt Nam 
đang gặp phải tình trạng tắc nghẽn giao thông chưa từng có, và áp lực đối với các dịch vụ cốt lõi của 
thành phố và môi trường đô thị.

Trong tương lai, Việt Nam sẽ cần lựa chọn hướng đi trong một bối cảnh đang thay đổi trên 
thị trường toàn cầu và trong nước, nơi mà sẽ phải quản lý được những áp lực ngày càng tăng 
đối với môi trường. Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên (đất, nước, mỏ, rừng) một cách lãng phí và 
quá trình công nghiệp hoá nhanh chóng đã tạo ra gánh nặng chi phí  môi trường lớn cho nền kinh 
tế. Những chi phí này rất khó định lượng, nhưng một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới 
ước tính khoảng 6-10% GDP.18 Những hậu quả khác là mức độ ô nhiễm không khí và nước cao, ảnh 
hưởng đến chất lượng cuộc sống của hàng triệu hộ gia đình.19 Gần đây, tác động của biến đổi khí hậu  

17 Xem thêm chi tiết trong báo cáo Ngân hàng Thế giới (2019b).
18 Ngân hàng Thế giới (2019b).
19 Một cuộc khảo sát gần đây tại Hà Nội đã cho thấy người dân quan tâm đến ô nhiễm không khí hơn là đảm bảo công ăn việc làm.
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toàn cầu đã gia tăng áp lực đối với môi trường vì Việt Nam được xếp thứ chín trong số các quốc gia dễ 
bị tổn thương trên thế giới.20 Nhiệt độ dự kiến tăng lên có thể có tác động tiêu cực đến độ phì nhiêu 
của đất và năng suất trong nông nghiệp. Tương tự như vậy, mực nước biển dâng đang là một mối 
quan ngại lớn, đặc biệt là ở miền nam, nơi gần 1/3 dân số đang sinh sống và khoảng 40% các hoạt 
động nông nghiệp đang diễn ra. Mặc dù chỉ một phần trong các chi phí này sẽ có thể thấy được trong 
dài hạn, vẫn cần có sự quan tâm ngay từ bây giờ, nếu không sẽ có nguy cơ là tăng trưởng kinh tế hiện 
tại sẽ phải trả bằng chi phí của các thế hệ tương lai.

Trước những thay đổi đang hoặc sẽ diễn ra ở trong và ngoài nước, Chính phủ đã bắt đầu 
điều chỉnh chiến lược trong 10 năm tới với trọng tâm hướng tới chất lượng tăng trưởng hơn 
là số lượng. Ví dụ, mặc dù mở rộng xuất khẩu vẫn là một mục tiêu chiến lược, Chính phủ sẽ quan 
tâm hơn đến đa dạng hóa về cả thị trường mới và sản phẩm mới. Trọng tâm trong chương trình hoạt 
động của Chính phủ là phát triển các sản phẩm giá trị gia tăng cao trong các lĩnh vực nông nghiệp và 
sản xuất công nghiệp truyền thống, cũng như khuyến khích các hoạt động mới như du lịch và dịch 
vụ cá nhân (chăm sóc sức khỏe, giáo dục đại học,…). Cần đảm bảo chuyển dịch theo hướng nâng cao 
chất lượng bằng cách xây dựng một trụ cột cụ thể về môi trường, và tăng cường vốn sản xuất và vốn 
nhân lực thông qua phát triển kỹ năng và đổi mới, sáng tạo. Nói tóm lại, Chính phủ đã bắt đầu lồng 
ghép nhu cầu sản xuất không chỉ với sản lượng cao hơn mà còn chất lượng tốt hơn thông qua tối đa 
hóa hiệu quả.

Định hướng chuyển dịch từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chú trọng chất lượng 
phù hợp với kinh nghiệm của các quốc gia đã thành công trong việc tránh bẫy thu nhập 
trung bình. Ví dụ điển hình nhất là Hàn Quốc, sau khi đạt được mức thu nhập bình quân đầu người 
như ở Việt Nam hiện nay vào năm 1972, đã có thể tăng gấp đôi thu nhập bình quân đầu người chỉ sau 
10 năm và nhân lên gấp năm lần sau 20 năm. Thành tựu nhanh chóng như vậy là kết quả của sự kết 
hợp việc tăng đầu tư vào nguồn lực vật chất và nhân lực, và trên hết là nâng cao hiệu quả hoạt động. 
Điều này có thể được minh họa bằng mức đóng góp ngày càng lớn của năng suất (được đo bằng 
năng suất nhân tố tổng hợp) vào tăng trưởng sản lượng trên đầu người tăng từ 16% trong thập niên 
1970 lên 43% trong thập niên 1980 và 56% trong thập niên 2000 (hình M.4). Do đó, có thể lập luận 
rằng Hàn Quốc đã thành công trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế có thu nhập trung bình sang 
thu nhập cao nhờ quản lý hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có thay vì chỉ tích lũy thêm tài nguyên.

Định hình chiến lược tăng trưởng mới: Tăng tích lũy nhờ sử dụng 
hiệu quả hơn tất cả các loại vốn

20 Ngân hàng Thế giới 2019b.

Để xây dựng nền tảng cho Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập cao, điều cốt lõi trong chiến lược 
cần hướng tới tăng trưởng chất lượng hơn là số lượng. Mục tiêu gia tăng tích lũy vốn vật chất và 
vốn nhân lực sẽ cần phải đi kèm với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả. Cả lý thuyết kinh tế và bằng chứng 
thực nghiệm đã chứng minh một nền kinh tế sẽ chống chịu lại các cú sốc và năng động hơn khi học 
được cách quản lý tài nguyên hiệu quả hơn thay vì chỉ tích lũy vốn theo thời gian.
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Khác với Hàn Quốc, Việt Nam vẫn chưa 
chuyển sang mô hình tăng trưởng mà đầu 
tư vào vốn nhân lực và vật chất đang mang 
lại tỷ lệ sinh lời tăng dần, chứ chưa nói đến 
mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất. 
Phân rã tăng trưởng cho thấy đóng góp của 
năng suất nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng 
sản lượng bình quân đầu người chỉ đạt 20% 
trong giai đoạn 2012-2017, cao hơn so với gia 
đoạn  2000-2011, nhưng thấp hơn đáng kể so 
với những năm 1990 khi cuộc cách mạng “xanh” 
giúp năng suất nông nghiệp tăng mạnh (hình 
M.5). Do đó, tăng trưởng kinh tế trong thời gian 
gần đây chủ yếu nhờ tích lũy các nguồn lực, 
nhưng ngay cả như vậy tốc độ tăng đầu tư đã 
chậm lại rõ rệt, một phần là do giảm nguồn vốn 
đầu tư công, từ đó giải thích tại sao mức đóng 
góp của vốn vật chất đã giảm từ 4,5% trong tăng 
trưởng sản lượng bình quân đầu người trong 
giai đoạn 2000-2011 xuống 3,4% trong giai đoạn 
2012 - 2017. Mức đóng góp của lao động, bằng 
cả gia tăng lực lượng lao động và cải thiện chất 
lượng nguồn nhân lực, cũng đã giảm theo thời gian. Mặc dù đã đạt được tiến bộ đáng kể trong giai 
đoạn đầu của quá trình cải cách (đặc biệt là trong giáo dục tiểu học),21 chất lượng của người lao động 
nói chung vẫn thấp vì trình độ kỹ năng chưa tương xứng với yêu cầu của một nền kinh tế đang phát 
triển nhanh chóng.

1990 - 2000 2000 - 2011 2012 - 2018

Vốn tích luỹ Tăng trưởng LLLĐ

TFPVốn nhân lực

HÌNH M.5.     Năng suất chỉ chiếm 20% tăng trưởng
GDP bình quân đầu người của Việt Nam trong
những năm gần đây

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.
Lưu ý: TFP = Năng suất yếu tố tổng hợp.
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21 Việt Nam xếp thứ 48 trong số 157 quốc gia về Chỉ số vốn nhân lực của Ngân hàng Thế giới (HCI) trong những năm gần đây, cao hơn 
các quốc gia có thu nhập trung bình thấp khác và trên nhiều quốc gia có mức thu nhập cao hơn Việt Nam gấp nhiều lần.

HÌNH M.4.     Năng suất đã dần trở thành động lực tăng trưởng chính ở Hàn Quốc

1960 - 1970 1970 - 1980 1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010 Vốn nhân lực
Vốn tích luỹ

Năng suất

56

13

31

38

32

30

43

9

47

16

41

43

16

20

68

Nguồn: Jeong 2017.
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Để bắt kịp tốc độ chuyển đổi của Hàn Quốc vào thập niên 1980, Việt Nam cần nhanh chóng 
hướng tới tăng trưởng dựa vào năng suất. Chỉ khi định hướng như vậy Việt Nam mới bắt kịp 
mức thu nhập bình quân trên mỗi lao động ở Hàn Quốc mà đã tăng 16 lần vào năm 2017. Sử dụng 
phương pháp do Jones (2016) đề xuất, có thể chỉ ra rằng chênh lệch trên mỗi lao động sẽ giảm 
90% nếu Việt Nam có mức năng suất lao động tương đương với Hàn Quốc. Để minh họa thêm về 
tầm quan trọng của năng suất, chênh lệch về thu nhập trên mỗi lao động hiện nay giữa Việt Nam 
và Hàn Quốc sẽ giảm từ 16% xuống 14,3% nếu Việt Nam có tỷ lệ vốn vật chất so với GDP như Hàn 
Quốc hiện nay. Sự đóng góp của nguồn nhân lực sẽ lớn hơn, nhưng vẫn còn khiêm tốn, vì chênh 
lệch thu nhập trên mỗi lao động sẽ giảm xuống 12,7% (từ mức 16%) nếu hai quốc gia này có cùng 
số năm đi học trung bình.

Sắp tới, Việt Nam sẽ cần đạt được mức tăng năng suất chưa từng có trong quá trình phát 
triển của đất nước trong hai thập kỷ qua. Kinh nghiệm quốc tế, (Hàn Quốc lại là một ví dụ điển 
hình), cho thấy có thể tăng năng suất nếu quản lý tốt quá trình đô thị hóa thông qua tối ưu hóa 
các hiệu ứng tập trung. Quá trình này phải được hỗ trợ bởi sự chuyển dịch dần người lao động 
sang các ngành dịch vụ, sau cú hích ban đầu đưa họ từ việc làm trong nông nghiệp sang sản xuất 
công nghiệp. Sự thay đổi cơ cấu như vậy dường như có ý nghĩa quan trọng đối với cả Hàn Quốc và 
Malaysia, là những nước đã từng có cơ cấu việc làm vào đầu những năm 1980 giống như Việt Nam 
ngày nay, hướng tới mục tiêu trở thành nền kinh tế có thu nhập cao khi có 2/3 lực lượng lao động 
làm việc trong ngành dịch vụ vào 20 năm sau. Khi Việt Nam khao khát tiến lên trên chuỗi giá trị, 
nhu cầu đối với lao động có kỹ năng và các công nghệ phức tạp hơn có thể sẽ cao hơn. Chênh lệch 
tiền công đã đạt mức cao với những người có trình độ giáo dục cao, và số lượng người lao động có 
trình độ đại học đã tăng mạnh nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu. Không phải lúc nào những 
lao động có trình độ đại học cũng sẵn sàng đểtìm được  việc làm, thể hiện qua tỷ lệ thất nghiệp gia 
tăng của những người này. Điều này cho thấy sự lệch pha về kỹ năng giữa yêu cầu của thị trường 
và khả năng cung cấp của hệ thống giáo dục. Việc xây dựng các chiến lược phát triển kỹ năng, công 
nghệ và đổi mới, sáng tạo có hiệu quả sẽ trở nên quan trọng hơn đối với Việt Nam so với giai đoạn 
phát triển trước.

Mặc dù định hướng chuyển sang tăng trưởng dựa vào năng suất có ý nghĩa to lớn trong 
thập kỷ tới, Việt Nam vẫn sẽ phải tiếp tục dựa vào tích lũy cả vốn nhân lực và vốn vật chất. 
Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng kể từ đầu những năm 1990, Việt Nam có lượng vốn vật 
chất và vốn nhân lực thấp hơn so với các nền kinh tế phát triển hơn ở Đông Á (hình M.6). Năm 2017, tỷ 
lệ vốn vật chất (so với GDP) mà Việt Nam tích lũy được xấp xỉ bằng tỷ lệ của Hàn Quốc và Malaysia vào 
giữa những năm 1980, trong khi phát triển vốn nhân lực tương ứng với mức mà Hàn Quốc đạt được 
vào đầu những năm 1980 và Malaysia vào cuối những năm 1990. Tất nhiên, việc tích lũy vốn tiếp theo 
sẽ phải thông minh, vì phải góp phần nâng cao hiệu quả trong đồng thời với bảo tồn nguồn vốn tự 
nhiên của đất nước.
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Thập kỷ tiếp theo mang đến cho Việt Nam một cơ hội quan trọng để tăng sản lượng, đồng 
thời đảm bảo sự bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường. Vì Việt Nam vẫn là một nền kinh tế 
tương đối khan hiếm vốn, tích lũy vốn tư nhân và nhà nước dự kiến sẽ vẫn là động lực tăng trưởng 
chính, nhưng cần tăng năng suất nhanh hơn để đảm bảo sử dụng tối ưu các nguồn lực hiện có. Kết 
hợp giữa tích lũy các yếu tố sản xuất và sử dụng vốn hiệu quả phải là trung tâm của chính sách phát 
triển của Việt Nam trong những năm tới. Tăng trưởng cũng sẽ phải tiếp tục mang tính bao trùm, để 
mọi người dân được đóng góp và hưởng lợ từ sự thịnh vượng ngày càng tăng của Việt Nam. Và cuối 
cùng, tăng trưởng không nên trả giá bằng sự cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam, đồng 
thời phải thích ứng với các tác động ngày càng tăng của biến đổi khí hậu. Tóm lại, điều này có nghĩa 
là phải chuyển từ chiến lược tập trung chủ yếu vào tốc độ tăng trưởng sang chiến lược đồng thời 
nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Bốn lĩnh vực ưu tiên 

Hướng tới tăng trưởng có chất lượng và nâng cao hiệu quả sẽ đòi hỏi Việt Nam phải tối ưu hóa tài 
sản của mình bằng việc tăng cường quản lý vốn vật chất, vốn nhân lực và vốn tự nhiên của đất 
nước. Với mục tiêu này, bốn phần phân tích chi tiết sau đây sẽ tìm hiểu và đưa ra các khuyến nghị để 
các loại vốn này, cũng như việc kết hợp các loại vốn hiệu quả, có thể góp phần đạt được mục tiêu trở 
thành quốc gia có thu nhập trung bình và thu nhập cao. Báo cáo nêu lên những khuyến nghị cụ thể 
cho từng loại vốn, nhưng cũng nhằm tối đa hóa sự phối hợp tiềm năng của các loại vốn.

HÌNH M.6.     Việt Nam vẫn đang tụt hậu so với các nền kinh tế Đông Á phát triển hơn về  tích lũy vốn
vật chất và vốn nhân lực

Nguồn: World Penn Tables.

Bảng A. Vốn vật chất Bảng B. Vốn nhân lực
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Theo khung này, mức độ phát triển kinh tế của một quốc gia có liên quan chặt chẽ đến cơ 
cấu của cải quốc gia đó. Đối với Việt Nam, vốn con người là thành phần lớn nhất và chiếm khoảng 
một nửa tài sản trong năm 2014, tiếp theo là vốn tự nhiên (33%) và vốn sản xuất (19%) (hình M.8). Cơ 
cấu này vẫn tương đối ổn định trong hai thập kỷ qua, giống thực tế ở hầu hết các nước thu nhập thấp 
và trung bình thấp, nhưng lại khác các nước ở Đông Á và có thu nhập trung bình cao (hình M.9). So 
sánh này cho thấy Việt Nam sẽ phải phụ thuộc nhiều hơn vào vốn sản xuất và vốn nhân lực, và phụ 
thuộc ít hơn vào vốn tự nhiên trong chiến lược phát triển kinh tế trong tương lai. Như đã nhấn mạnh 
ở phần trên, Việt Nam cũng sẽ phải sử dụng các nguồn lực hiện có hiệu quả hơn.

Tập hợp các báo cáo chuyên đề nhằm mục tiêu tìm ra giải pháp để nâng cao hiệu quả sử 
dụng từng loại vốn được nêu trong khung trên. Báo cáo thứ nhất xem xét vai trò của doanh 
nghiệp khi cải thiện môi trường kinh doanh và đổi mới, sáng tạo để tăng hiệu quả sử dụng vốn tư 
nhân. Báo cáo thứ hai phân tích lý do tại sao cần chú ý hơn đến chất lượng cơ sở hạ tầng của đất nước 
(vốn nhà nước) và sự cần thiết phải xác định các nguồn tài chính mới, đặc biệt là thông qua quan hệ 
đối tác với khu vực tư nhân. Nghiên cứu thứ ba liên quan đến phát triển nguồn nhân lực, trong đó tập 
trung vào đóng góp của vốn nhân lực đến chương trình tăng trưởng bao trùm với giải pháp khuyến 
khích mọi người dân đóng góp và tham gia vào sự thịnh vượng đang gia tăng của Việt Nam. Báo cáo 
thứ tư và cũng là cuối cùng nhấn mạnh không nên tăng trưởng kinh tế với cái giá là sự cạn kiệt tài 
nguyên thiên nhiên của Việt Nam, đồng thời thích ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.

Có nhiều cách để phân tích và đưa ra giải pháp để tăng hiệu quả trong nền kinh tế Việt Nam. 
Chúng tôi áp dụng lý thuyết về khung quản lý tài sản do Nhóm Ngân hàng Thế giới đề xuất gần đây 
trong báo cáo, Sự thay đổi của cải của các quốc gia (2018b). Thu nhập và phúc lợi quốc gia xuất phát 
từ tài sản hoặc sự giàu có của một quốc gia, thước đo tổng hợp bao gồm vốn tư nhân, vốn nhà nước, 
vốn nhân lực và vốn tự nhiên.22 Việc tính đến cả  vốn tự nhiên cho phép theo dõi sự bền vững của sự 
phát triển, mối quan tâm cấp bách hiện nay của mọi các quốc gia, bao gồm cả Việt Nam. Tất nhiên, tác 
động tổng hợp của bốn loại vốn này đến tăng trưởng GDP cũng sẽ phụ thuộc vào hiệu quả quản lý, 
tức là năng suất của các loại vốn (hình M.7).

22 Ngân hàng Thế giới 2018b.

HÌNH M.7.     Khung tăng trưởng theo các loại vốn

Đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng chất lượng
Tích lũy nhiều hơn sử dụng hiệu quả hơn các loại vốn

Cơ sở hạ tầng
hiệu quả

Vốn nhà nước

Lao động có kỹ năng
và cơ hội cho mọi người

Vốn nhân lực

Kinh tế xanh
Vốn tự nhiên 

Doanh nghiệp
năng động
Vốn tư nhân
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Nội dung của chiến lược phát triển tập trung vào năng suất sẽ như thế nào trong thực tế? 
Báo cáo Việt Nam năng động xác định các mục tiêu ưu tiên và đề xuất các chính sách cụ thể để gia tăng 
tài sản sản xuất của đất nước như sau:

• Doanh nghiệp năng động. Khuyến khích cạnh tranh và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp gia nhập và rời khỏi thị trường để đảm bảo nguồn lực sẽ được đưa vào những công 
ty sáng tạo và hiệu quả nhất. Điều này chỉ có thể thực hiện được trong một môi trường kinh 
doanh thuận lợi, đảm bảo khả năng tiếp cận tài chính, quy định minh bạch và doanh nghiệp 
được pháp luật bảo vệ.

• Cơ sở hạ tầng hiệu quả. Việt Nam đã xây dựng nhiều công trình cơ sở hạ tầng. Điều quan 
trọng bây giờ là nâng cao hiệu quả đầu tư và xây dựng thêm các công trình, và, có lẽ còn quan 
trọng hơn nữa là tăng cường công tác vận hành và bảo trì. Nhờ đó sẽ nâng cao chất lượng dịch 
vụ của các cơ sở hạ tầng này.

• Lao động có kỹ năng. Việt Nam có thứ hạng cao về giáo dục phổ thông, nhưng lại thiếu lao 
động có trình độ đại học và trên đại học, cũng như lao động có kỹ năng nghề. Nâng cao kỹ năng 
sẽ giúp tăng lương cho người lao động và thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng trong nước. Và những 
đang người phải đối mặt với các rào cản gia nhập thị trường lao động hoặc có thông tin hạn 
chế trong quá trình học tập và tìm kiếm việc làm, bao gồm cả người dân tộc thiểu số (DTTS), cần 
tạo cơ hội lớn hơn cho họ, không chỉ vì lý do công bằng mà còn vì hiệu quả kinh tế khi số người 
trong độ tuổi lao động giảm xuống.

• Nền kinh tế xanh. Để phát triển bền vững, cần chuyển từ việc tận dụng tài sản tự nhiên nhằm 
mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn sang sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bao gồm đất đai, không 
khí và nước sạch, một cách hiệu quả và bền vững hơn. Ở các nước giàu, vốn tự nhiên đang tăng 
lên chứ không phải giảm xuống. Có nhiều giải pháp để quản lý tài nguyên thiên nhiên hiệu quả 
hơn, kiểm soát ô nhiễm chặt chẽ hơn và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những tác động không 
thể tránh khỏi của biến đổi khí hậu.

HÌNH M.8.     Cơ cấu vốn của Việt Nam, 1995-2014 HÌNH M.9.     So sánh về cơ cấu vốn, năm 2014
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Những khuyến nghị chính từ các báo cáo chuyên đề được tóm tắt trong bảng M.1. Tất cả các 
hành động được đề xuất nhằm giúp Việt Nam chuyển từ chiến lược tập trung chủ yếu vào tốc độ tăng 
trưởng sang chiến lược đồng thời cải thiện chất lượng tăng trưởng. Trong phần tiếp theo của báo cáo 
chính này và mỗi báo cáo chuyên đề sẽ đưa ra nội dung chi tiết hơn. Điều đáng nhấn mạnh là không 
phải tất cả các khuyến nghị đều mới. Tuy nhiên, những khuyến nghị này đã trở nên quan trọng hơn vì 
những thay đổi trong bối cảnh trong nước và trên thế giới được nêu ở trên. Ví dụ, nhu cầu đẩy mạnh 
sự phát triển của các doanh nghiệp trong nước hiện nay trở thành tâm điểm của tạo việc làm vì dòng 
vốn FDI khó có thể tạo ra nhiều việc làm như trước đây do xu hướng tự động hóa hiện nay trong lĩnh 
vực dệt may và điện tử (hai lĩnh vực sản xuất chính). Trước đây, Chính phủ đã quan tâm cải cách giáo 
dục nghề nghiệp (GDNN), nhưng nay phải quan tâm đặc biệt và cấp thiết hơn nếu Việt Nam muốn 
hướng tới các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Chúng tôi tin rằng nhiều khuyến nghị vẫn mới vì chưa 
nhận được sự quan tâm đúng mức từ các nhà hoạch định chính sách trước đây. Trong số các khuyến 
nghị này, có những khuyến nghị liên quan đến sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách ưu đãi trong 
một số dịch vụ cơ sở hạ tầng, có tính đến các tác động đến môi trường và phân phối thu nhập. Khuyến 
nghị thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế kỹ thuật số cũng rất quan trọng vì Việt Nam hiện đang tụt 
hậu không chỉ sau các nước tiên tiến mà cả những nước có mức thu nhập bình quân đầu người tương 
đương. Trọng tâm của giải pháp này là đơn giản hóa mối quan hệ giữa chính phủ và doanh nghiệp, 
để cải thiện công tác báo cáo và minh bạch dữ liệu và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp (chủ yếu là 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ) thông qua tài chính bao trùm.

BẢNG M.1.       Tóm tắt các khuyến nghị từ các báo cáo chuyên đề

Mục tiêu Hành động 

Chuyên đề 1: Năng suất và năng lực của doanh nghiệp 

Phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn 
từ các doanh nghiệp có năng 
suất thấp sang doanh nghiệp có 
năng suất cao

a. Xóa bỏ rào cản đối với doanh nghiệp khi gia nhập và rời thị trường thông 
qua (a) thiết lập một sân chơi bình đẳng trong các lĩnh vực hiện do các doanh 
nghiệp nhà nước (DNNN) chi phối, và (b) cải thiện khung pháp lý để tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp không thành công rời thị trường dễ dàng.

b. Mở cửa đối với các dịch vụ để khuyến khích cạnh tranh nước ngoài thông 
qua các hiệp định thương mại quốc tế và khu vực.

c. Khuyến khích các mối liên kết ngược và xuôi giữa các doanh nghiệp FDI và 
doanh nghiệp trong nước thông qua (i) sử dụng thông minh các chính sách 
ưu đãi và xây dựng các chương trình hợp tác công-tư; và (ii) tăng cường 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

d. Thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ và giữa các 
doanh nghiệp nhỏ bằng cách tăng cường chuỗi giá trị của nhà cung cấp và 
nhà phân phối.

Tháo gỡ khó khăn trong 
môi trường kinh doanh

a. Tăng khả năng tiếp cận vốn bằng việc phát triển hệ thống ngân hàng và thị 
trường vốn.

b. Thúc đẩy một sân chơi bình đẳng bằng cách số hóa, đơn giản hóa và tăng 
hiệu quả thực thi pháp luật. 

c. Khuyến khích đổi mới, sáng tạo thông qua bảo vệ pháp lý và khuyến khích 
tài chính.
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BẢNG M.1.       Tóm tắt các khuyến nghị từ các báo cáo chuyên đề (tiếp theo)

Mục tiêu Hành động 

Chuyên đề 2: Chất lượng và nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng

Nâng cao hiệu quả chi tiêu a. Hoàn thiện công tác lập quy hoạch giữa các cấp, các ngành bằng cách tăng 
cường sự phối hợp giữa các bộ ở cấp trung ương (theo chiều ngang) và 
giữa chính quyền trung ương và địa phương (theo chiều dọc).

b. Thúc đẩy áp dụng đấu thầu cạnh tranh trong các hợp đồng xây dựng cơ sở 
hạ tầng.

c. Phân bổ đủ ngân sách cho bảo trì ở cả trung ương và địa phương.
d. Củng cố “khía cạnh mềm” của cơ sở hạ tầng kết nối bằng cách đơn giản 

hoá hoạt động kiểm tra và kiểm soát. 

Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư a. Cân đối lại gánh nặng tài chính của các dịch vụ cơ sở hạ tầng từ người nộp 
thuế sang người sử dụng bằng cách điều chỉnh biểu giá phí gắn với chi phí 
cung ứng dịch vụ (và cuối cùng là cả các tác động ngoại ứng).

b. Tăng phân cấp nguồn thu ngân sách cho địa phương để gắn thu với chi 
ngân sách tại địa phương. 

c. Tăng cường quan hệ đối tác với khu vực tư nhân về tài chính và năng lực 
cũng như tính minh bạch bằng cách áp dụng các quy định hợp tác công-tư 
theo thông lệ quốc tế.

d. Giải phóng tiềm năng của thị trường vốn bằng cách cho phép Chính phủ 
và DNNN tiếp cận tiền tiết kiệm của tư nhân.

Chuyên đề 3: Phát triển vốn nhân lực để mọi người đều có việc làm 

Nâng cao kỹ năng a. Giảm gánh nặng tài chính cho sinh viên bậc đại học bằng cách tăng phân 
bổ ngân sách cho các trường đại học.

b. Thúc đẩy nâng cao chất lượng thông qua hợp tác với khu vực tư nhân bằng 
cách điều chỉnh chương trình giảng dạy theo nhu cầu của thị trường việc làm.

c. Tập trung vào đào tạo kỹ thuật và dạy nghề phù hợp với nhu cầu của khu 
vực tư nhân.

Thúc đẩy cơ hội cho tất cả  
mọi người 

a. Nâng cao hiệu quả của các chương trình mục tiêu quốc gia bằng cách phối 
hợp chặt chẽ hơn, nâng cao năng lực cho các địa phương, giám sát và xác 
định mục tiêu.

b. Tập trung vào các giải pháp dinh dưỡng và việc làm, đây là những lĩnh vực 
cơ bản đối với phúc lợi của các nhóm dân tộc thiểu số.

c. Xem xét hỗ trợ bằng tiền có điều kiện như một giải pháp để khuyến khích 
thay đổi hành vi trong các hộ gia đình.

Chuyên đề 4: Hướng tới nền kinh tế sạch 

Cơ chế giá a. Dần dần điều chỉnh giá dịch vụ công để thu hồi đủ chi phí cung ứng và 
ngoại ứng môi trường.

b. Hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương bằng cách sử dụng biểu giá riêng và/
hoặc hỗ trợ tài chính trực tiếp.

c. Phân bổ nguồn thu tăng thêm từ tăng giá dịch vụ cho những dự án và sáng 
kiến đầu tư xanh nhất định.
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BẢNG M.1.       Tóm tắt các khuyến nghị từ các báo cáo chuyên đề (tiếp theo)

Mục tiêu Hành động 

Can thiệp trực tiếp của 
Chính phủ 

a. Tác động đến các hành vi cá nhân và tập thể bằng cách phổ biến thông tin 
liên quan (nhãn hàng), áp dụng các định mức và chế tài thực thi pháp luật. 

b. Cải thiện các chiến lược môi trường thông qua sự phối hợp chặt chẽ hơn 
giữa các cấp, các ngành. 

c. Xây dựng các cơ chế khuyến khích trong khu vực công bằng cách áp dụng 
các quy tắc rõ ràng có lợi cho quản lý môi trường (đầu tư công, quản lý 
nguồn nhân lực, chuyển tiền).

Thông tin và sự tham gia a. Xây dựng cơ sở dữ liệu tốt về môi trường để thúc đẩy hoạch định chính 
sách có đầy đủ thông tin.

b. Cung cấp dữ liệu cho tất cả các bên liên quan để tăng cường tính minh 
bạch và trách nhiệm giải trình.

c. Cho phép các bên liên quan tham gia vào các quy trình ra quyết định bằng 
cách cho phép họ tiếp cận đến các cơ chế và tổ chức báo cáo.

Bốn phân tích cơ sở này đều có tầm quan trọng riêng, nhưng chính sự kết hợp chúng mới 
định hình sự phát triển trong tương lai của đất nước. Ví dụ, việc nâng cao hiệu quả đầu tư cơ sở 
hạ tầng sẽ thúc đẩy mở rộng kinh doanh chỉ khi doanh nghiệp có thể tìm được lao động lành nghề và 
có đủ vốn để mua các công nghệ mới. Tương tự như vậy, nhu cầu phát triển các loại cây trồng chống 
chịu khí hậu sẽ không chỉ đòi hỏi sự thay đổi về năng lực và hành vi của nông dân mà còn cả áp dụng 
các công nghệ tiên tiến. Làm thế nào để kết hợp hiệu quả các giải pháp này sẽ là mấu chốt của quá 
trình phát triển kinh tế, như Acemoglu và Zilibotti (2001) đã chứng minh sự khác biệt về năng suất 
giữa các quốc gia đến từ sự kết hợp giữa trình độ công nghệ và kỹ năng, chứ không chỉ bởi một trong 
những yếu tố này. Đó là lý do tại sao đóng góp quan trọng nhất của các báo cáo chuyên đề có lẽ nằm 
ở các khuyến nghị chính sách đa ngành, ví dụ như sau:

1. Chuyển từ phát triển dựa vào máy móc sang dựa vào trí tuệ. Từ trước đến nay, Việt Nam 
tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng đến cơ sở hạ tầng bằng cách đưa ra biểu phí sử dụng thấp hơn 
nhiều chi phí cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, chi phí cho học tập sau trung học rất cao đối với các 
gia đình nghèo. Khi nhu cầu sử dụng dịch vụ cơ sở hạ tầng phải được điều chỉnh để tính đến 
các tác động tiêu cực đến môi trường và khi có nhu cầu cấp thiết về tăng cường kỹ năng của lực 
lượng lao động, Chính phủ có thể muốn thay đổi cơ cấu khuyến khích hiện nay bằng cách tăng 
phí sử dụng cơ sở hạ tầng và giảm học phí.

2. Khuyến khích các công nghệ thân thiện với môi trường. Vì Việt Nam muốn khuyến khích áp 
dụng các công nghệ sạch, nhà nước nên hỗ trợ những doanh nghiệp sẵn sàng sử dụng công 
nghệ này bằng các chính sách ưu đãi thông minh và nguồn tài trợ cho công nghệ xanh hơn.

3. Tăng cường liên kết xuôi để tạo việc làm. Hiện nay, các doanh nghiệp FDI tạo ra 20% tổng số 
việc làm trong các doanh nghiệp (chính thức) và khoảng 3/4 tổng sản lượng xuất khẩu của cả 
nước. Tuy nhiên, hầu như không có doanh nghiệp trong số này hiện đang phục vụ thị trường 
trong nước. Đây là một cơ hội bị mất tại thời điểm mà nhu cầu trong nước về các sản phẩm 
của các doanh nghiệp này đang tăng lên do tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh. Sự phát 
triển của các liên kết xuôi bằng cách cho phép bán một phần sản phẩm của các doanh nghiệp 
FDI trên thị trường nội địa sẽ giúp tạo ra các kênh phân phối trong nước và thúc đẩy nhu cầu 
thông qua sự xuất hiện của các hiệu ứng nhân rộng nổi tiếng đối với việc làm và các hoạt động  
kinh tế. Ví dụ, khi các sản phẩm điện tử và hàng hiệu sẵn có trong nước, Việt Nam có thể thúc 
đẩy du lịch, như đã được thực hiện một cách thông minh ở Mauritius và Singapore.
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BẢNG M.2.       Các chỉ số quản trị: Việt Nam đang đứng sau các nước khác ở Đông Á, năm 2018

Chỉ số Việt Nam Trung Quốc Hàn Quốc Malaysia Nhật Bản Thái Lan

Kiểm soát tham nhũng 38,0 45,7 72,1 63,9 89,4 40,9

Hiệu lực của Chính phủ 53,4 69,7 84,1 81,3 94,2 66,8

Ổn định chính trị 53,8 36,7 2 54,3 88,1 19,5

Chất lượng hành pháp 36,5 48,1 82,2 74,0 88,0 59,6

Nhà nước pháp quyền 54,3 48,1 86,1 74,5 90,4 54,8

Tiếng nói người dân và 
trách nhiệm giải trình

9,4 8,9 73,9 41,4 80,3 20,2

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.

Trước khi tóm tắt các ý chính của các báo cáo chuyên đề, cần nhấn mạnh lại tầm quan trọng của 
các thể chế. Như đã giải thích ở phần trên, các nghiên cứu kinh tế từ lâu đã tranh luận về tầm quan 
trọng của các thể chế mạnh đối với con đường phát triển của đất nước, đây cũng là một trong những 
lĩnh vực ưu tiên được xác định trong báo cáo Việt Nam 2035.23 Cần có các thể chế tốt để đảm bảo rằng 
các quyết định sẽ tiếp tục được thực hiện theo cách tối đa hóa tài sản của đất nước trong cả ngắn hạn 
và dài hạn. Mặc dù đã đạt được nhiều thành tựu trong thời gian gần đây và là một trong những nước 
có kết quả tốt nhất trong số các nước thu nhập thấp và trung bình thấp, Việt Nam không có xếp hạng 
tốt trong hầu hết các khía cạnh quản trị, đặc biệt là về kiểm soát tham nhũng, chất lượng pháp lý, tiếng 
nói người dân và trách nhiệm giải trình (bảng M.2). Câu hỏi về làm thế nào để xây dựng thể chế mạnh 
là một vấn đề phức tạp vì không có giải pháp duy nhất; thay vào đó, các giải pháp cần phải được điều 
chỉnh phù hợp với lịch sử và con người của mỗi quốc gia. Vì lý do đó, mỗi báo cáo chuyên đềsẽ phân 
tích vai trò của thể chế. Xây dựng các thể chế mạnh ở Việt Nam là một vấn đề đa ngành và đã được đưa 
vào trong phân tích và khuyến nghị của chúng tôi để (a) các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân năng 
động và đổi mới, sáng tạo hơn, (b) nâng cấp cơ sở hạ tầng, (c) đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi 
người thông qua phát triển vốn nhân lực, và (d) phát triển nền kinh tế xanh. Cách tiếp cận này phù hợp 
hơn là xây dựng một báo cáo chính sách đặc biệt dành riêng cho thể chế ngay cả khi vấn đề này sẽ cần 
được quan tâm hơn trong tương lai như được giải thích trong phần kết luận.

Chính phủ sẽ tiếp tục đóng vai trò trung tâm trong việc định hình nâng cấp mô hình tăng 
trưởng Việt Nam. Mục tiêu là xây dựng một nền kinh tế có thu nhập cao và dựa vào thị trường trong 
hai thập kỷ tới. Chiến lược tăng trưởng mới phải thúc đẩy các thị trường nhằm phân bổ nguồn lực 
hiệu quả nhất thông qua thúc đẩy cạnh tranh đồng thời áp dụng các công cụ thuế và giá khác để định 
hướng hành vi thị trường. Chính phủ cần hiện đại hóa các thể chế, bao gồm cả việc tạo ra các quy định 
pháp lý có hiệu lực để tránh cho những hạn chế hiện nay càng thêm phức tạp. Và Chính phủ có thể rà 
soát các chính sách ưu đãi như hỗ trợ và đầu tư công thông minh, mà đã được chứng minh là mang 
lại lợi ích xã hội cao. Để có thể thực hiện những giải pháp này, chính quyền các cấp cần có năng lực 
toàn diện và có quyền tự quyết nhiều hơn. Do đó, xây dựng năng lực hành chính mạnh mẽ hơn, bao 
gồm cả tăng cường năng lực quản trị mà Việt Nam hiện đang kém, phải là một thành phần quan trọng 
trong chiến lược phát triển mới.

23 Xem các nghiên cứu, ví dụ như Acemoglu và Robinson (2008), để biết tóm tắt.
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Doanh nghiệp năng động

Số lượng các doanh nghiệp phi nông nghiệp ở Việt Nam đang tăng lên rất nhanh, nhưng dường như hiệu 
quả hoạt động của các doanh nghiệp này còn cách xa các mức chuẩn năng suất của khu vực và trên toàn 
cầu. Hầu hết các doanh nghiệp đổi mới và đầu tư rất ít vì nhiều khó khăn như khó tiếp cận vốn, thủ tục 
hành chính rườm rà và mức hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo thấp. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn có khả 
năng cạnh tranh, đáng chú ý nhất là các công ty thuộc sở hữu nước ngoài được tiếp cận với cạnh tranh 
quốc tế và các công ty lớn hàng đầu trong nước được hưởng lợi từ lợi ích kinh tế của quy mô. Các khuyến 
nghị chính bao gồm: (a) cải thiện việc phân bổ nguồn lực hiện nay bằng cách loại bỏ các rào cản gia nhập 
thị trường, tăng cạnh tranh trong và ngoài nước, và xây dựng mối liên kết giữa những công ty có hiệu quả 
cao và thấp; và (b) loại bỏ những trở ngại đối với sự tăng trưởng của các doanh nghiệp năng động.

Các doanh nghiệp đang gia tăng nhanh chóng ở các thành phố của Việt Nam. Mỗi tháng, hơn 10.000 
cửa hàng và doanh nghiệp mới được đăng ký kinh doanh, định hình lại bức tranh kinh tế của đất nước. 
Tuy nhiên, những ấn tượng đầu tiên có thể gây hiểu nhầm. Tìm hiểu kỹ hơn các số liệu thống kê chính 
thức cho thấy hầu hết các công ty này đều có quy mô nhỏ, thiếu vốn và hoạt động trong các lĩnh vực 
không hiện đại. Do đó, doanh nghiệp trong nước trung bình tại Việt Nam có năng suất thấp và tụt hậu 
xa so với các đối thủ cạnh tranh trong những nền kinh tế có thu nhập trung bình và phát triển hơn khác.

Như đã nêu trong báo cáo chuyên đề thứ nhất, thách thức đối với Chính phủ là thực hiện 
một loạt các hành động thông minh để hỗ trợ phát triển một khu vực phi nông nghiệp năng 
động và hiệu quả. Các báo cáo đề xuất hai nhóm khuyến nghị chính. Nhóm khuyến nghị đầu tiên 
nhấn mạnh sự phát triển mối liên kết giữa các doanh nghiệp có năng suất cao và tương đối thấp, vì 
có chênh lệch lớn về hiệu quả hoạt động trong tất cả các ngành sản xuất vật chất tại Việt Nam. Các 
công ty tụt hậu có thể bắt kịp với những doanh nghiệp tiên tiến hơn thông qua thúc đẩy chuyển giao 
kỹ năng và các chương trình tài trợ nhà cung cấp. Khuyến nghị thứ hai là loại bỏ những nút thắt quan 
trọng nhất hạn chế các doanh nghiệp nhỏ trong nước phát triển. Để có thể thực hiện hiệu quả, các 
khuyến nghị này không chỉ cần nhằm giải quyết các khó khăn cơ bản, mà còn phải điều chỉnh để phù 
hợp với tính chất của các ngành quan trọng, vì không phải tất cả các doanh nghiệp đều phải đối mặt 
với những hạn chế giống nhau hoặc, ít nhất, không phải với cùng một mức độ.

Thực trạng doanh nghiệp tại Việt Nam

Các hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ chiếm đa số  trong khu vực kinh doanh phi nông 
nghiệp. Theo khảo sát doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới năm 2017, hơn 5,7 triệu doanh nghiệp 
phi nông nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, sử dụng khoảng 23 triệu lao động (hình M.10).  
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Tương tự như thực tế tại các nước thu nhập thấp, gần 98% các doanh nghiệp này là công ty gia đình 
và công ty nhỏ hoạt động trong khu vực phi chính thức.24 Một doanh nghiệp trung bình có ba lao 
động (nếu bao gồm các công ty gia đình) và phần lớn hoạt động trong các lĩnh vực truyền thống (như 
xây dựng, sửa chữa, chế biến thực phẩm,…). Các doanh nghiệp chủ yếu hướng nội, tức là phục vụ thị 
trường trong nước. Chỉ có khoảng 17% các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong nước trực tiếp 
tham gia vào các hoạt động xuất khẩu. Nhìn chung, các công ty ngoài quốc doanh trong nước đóng 
góp khoảng 1/4 giá trị gia tăng của Việt Nam với mức lợi nhuận và tỷ lệ sinh lời của tài sản cực thấp.

HÌNH M.10.     Tình hình doanh nghiệp tại Việt Nam, năm 2017

Nguồn: Tổng cục Thống kê.

Bảng A. Số lượng doanh nghiệp (triệu doanh nghiệp) Bảng B. Số lượng lao động theo loại DN (triệu người)

Tổng số DN
phi NN 5,674

5,143

0,518

0,501

DN hộ GĐ

Tổng số DN

DN trong
nước NQD 

FDI

DN có vốn
nhà nước

Tổng số DN
phi NN

DN hộ GĐ

Tổng số DN

DN trong
nước NQD 

FDI

DN có vốn
nhà nước

23,0

8,9

14,1

8,6

4,1

1,3

24 Theo Tổng cục Thống kê, số lượng doanh nghiệp hộ gia đình đã đăng ký tại cơ quan thuế chỉ là 1,6 triệu trong năm 2017 (chỉ chiếm 
30%).

Do đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi thấy doanh nghiệp trung bình ở Việt Nam vẫn còn 
cách rất xa đường biên năng suất mà hầu hết các nền kinh tế tiên tiến hoặc ngay cả ở các 
quốc gia có thu nhập bình quân đầu người tương đương đã đạt được (hình M.11). Hầu hết các 
doanh nghiệp Việt Nam không sử dụng công nghệ mới hoặc không đầu tư đủ vào vốn vật chất. Tỷ lệ 
các doanh nghiệp Việt Nam thương mại hóa sản phẩm sáng tạo chỉ bằng một nửa so với con số báo 
cáo tại Trung Quốc hiện nay.  Tích luỹ tài sản gộp của Việt Nam, ở mức khoảng 26%, vẫn cao hơn mức 
trung bình của các nước thu nhập trung bình thấp, nhưng đã giảm xuống dưới mức trung bình dài 
hạn của Việt Nam. Tỷ lệ này cũng thấp hơn nhiều khi so với tỷ lệ đầu tư của nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh có tham vọng đầu tư khoảng 31% GDP khi họ ở mức thu nhập như Việt Nam hiện nay. Hơn nữa, 
chất lượng đầu tư ở Việt Nam vẫn còn thấp, một phần phản ánh lợi nhuận giảm dần, nhưng cũng chỉ 
ra hiệu quả phân bổ vốn thấp. Điều này được chứng minh bằng hệ số sử dụng vốn (ICOR) còn cao ở 
Việt Nam, ngay cả khi đã có kết quả tích cực hơn theo báo cáo trong những năm gần đây.

Trái ngược với hầu hết các nước đang phát triển, Việt Nam có hai điểm đặc biệt. Thứ nhất 
là sự hiện diện quan trọng của các doanh nghiệp FDI và sự chi phối của các doanh nghiệp lớn trong 
nước, đáng chú ý nhất là (nhưng không chỉ giới hạn ở) các DNNN, trong một số lĩnh vực chiến lược. 
Theo Tổng cục Thống kê, có khoảng 15.000 doanh nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài trong năm 2017.  
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Mặc dù chỉ chiếm 2% tổng số doanh nghiệp trong cả nước, các công ty này tuyển dụng hơn 4 triệu 
người, tương đương với 20% lao động trong các doanh nghiệp phi nông nghiệp.

Điều đặc biệt thứ hai là các doanh nghiệp lớn trong nước đang chi phối nhiều lĩnh vực chiến 
lược. Với dịnh hướng xây dựng chủ nghĩa xã hội, Việt Nam có hơn 2.600 DNNN trong năm 2017, bao 
gồm vận tải (64% tổng số các hoạt động), nước sạch (83%), năng lượng (81%), ngân hàng (50%), nông 
nghiệp (46%), và khai thác mỏ (46%).25 Trong những năm gần đây, một hiện tượng mới đã xuất hiện 

25 Một số DNNN hoạt động trong các lĩnh vực có thể được thương mại hóa và khả thi với khu vực tư nhân. Ví dụ, Viettel, 100% sở hữu 
của Bộ Quốc phòng, là nhà khai thác mạng di động lớn nhất Việt Nam. Vinalines, 100% sở hữu của Bộ Giao thông (hiện đang được 
phát hành công khai lần đầu), vận hành 14 cảng, vận chuyển 25% tổng lượng hàng hoá của thị trường vận tải và cung cấp dịch vụ 
hậu cần thông qua 9 công ty liên kết và chi nhánh. Tương tự, Vietnam Airlines, công ty trách nhiệm hữu hạn trong đó nhà nước 
nắm giữ cổ phần đa số, sở hữu 100% Công ty Dịch vụ Hàng không Việt Nam và 70% hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific Airlines 
và 49% hãng hàng không quốc gia Campuchia - Cambodia Angkor Air. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem), gồm 15 công ty, 
sản xuất và kinh doanh các hóa chất cơ bản, nguyên liệu thô để sản xuất phân bón và hóa chất, phân lân và thuốc trừ sâu. Tập đoàn 
Công nghiệp Xi măng Việt Nam sản xuất và bán xi măng thông qua mạng lưới đại lý tại Việt Nam. Công ty cổ phần dược phẩm Việt 
Nam, công ty mẹ có 3 đơn vị liên kết, 4 công ty con và 9 công ty liên doanh, chuyên sản xuất và bán dược phẩm.
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Bảng A. Năng suất bình quân của DN Việt Nam
còn cách xa đường  biên năng suất toàn cầu …

Bảng B. … vì DN thường ít đổi mới …

Bảng C. … với lượng Bảng D. … do tỷ lệ đầu tư không đáp ứng yêu cầu

HÌNH M.11.     Nhìn chung, doanh nghiệp của Việt Nam có năng suất thấp hơn khu vực và quốc tế

Lưu ý: PPP = sức mua tương đương; TFP = Năng suất yếu tố tổng hợp.
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Mặc dù theo báo cáo, các DNNN có năng suất lao động trung bình cao hơn so với mức trung 
vị của các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, lực lượng lao động của các doanh nghiệp 
này cho năng suất chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp nước ngoài. Lợi nhuận của loại 
hình doanh nghiệp này trên tài sản cũng thấp. Cũng có thể lập luận rằng năng suất lao động tương 
đối cao của các DNNN bị sai lệch bởi thực tế là họ hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thâm dụng 
vốn. Khi kiểm soát cường độ vốn, năng suất lao động trung bình của họ thấp hơn khoảng 40% so với 
khu vực tư nhân trong nước.

Trong số các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong nước, dường như quy mô có mối 
quan hệ tỷ lệ thuận với năng suất. Ví dụ, năng suất lao động của 100 công ty lớn nhất được niêm 
yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cao hơn khoảng 10 lần so với mức trung bình và 
gần gấp đôi so với năng suất trong báo cáo của các doanh nghiệp FDI.26 Hầu hết các doanh nghiệp 
trong nước chỉ đơn giản là quy mô chưa đủ để tiếp cận công nghệ và đầu tư vào vốn cố định, do đó 
năng suất vẫn thấp.

HÌNH M.12.     Chênh lệch năng suất giữa các doanh nghiệp, theo hình thức sở hữu, năm 2017 (so với
giá trị của doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong nước = 1) 

Nguồn: Tổng cục thống kê và OECD (2019).
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với sự mở rộng nhanh chóng của các tập đoàn trong nước ngoài quốc doanh. Mặc dù không có nhiều 
thông tin về các doanh nghiệp này, một số  được niêm yết trên sàn chứng khoán trong nước, bao gồm 
Vinamilk (kinh doanh sản phẩm sữa, có doanh thu hàng năm là 1,5 tỷ USD), Vingroup (kinh doanh bất 
động sản, xe hơi và bệnh viện, với doanh thu hàng năm hơn 3 tỷ USD) và Masan (kinh doanh sản phẩm 
thực phẩm và đồ uống, có doanh thu hàng năm khoảng 4,2 tỷ USD vào năm 2016).

Cả doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp lớn trong nước dường như hoạt động hiệu quả 
hơn các doanh nghiệp nhỏ ở Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài có năng suất lao động của 
họ cao hơn gần năm lần so với các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong nước (hình M.12). Họ 
cũng có lợi nhuận trên tài sản và tỷ lệ lợi nhuận (trước thuế) so với doanh thu cao hơn lần lượt là 4,9 và 
3,5 lần so với các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong nước.

26 Binh 2018.
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Chênh lệch hiệu quả hoạt động lớn giữa các doanh nghiệp cho thấy có cơ hội lớn để tăng 
năng suất thông qua việc phân bổ lại nguồn lực. Trong một thị trường hoạt động tốt, các 
nguồn lực kinh tế sẽ được phân bổ lại để sử dụng hiệu quả nhất. Quá trình này có xu hướng làm 
giảm chênh lệch về năng suất yếu tố tổng hợp cũng như lợi nhuận trên vốn và lao động. Việc 
giải quyết những nguyên nhân nhất định khiến phân bổ vốn kém hiệu quả không hề dễ dàng ở 
Việt Nam. Nghiên cứu gần đây của David và Venkateswaran (2019) so sánh Trung Quốc và Hoa Kỳ 
cho thấy rằng việc phân bổ kém hiệu quả xuất phát từ sự khác biệt về công nghệ và thiếu thông 
tin hơn là các hạn chế về thể chế hoặc chính sách, khiến các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả 
không thấy được khuyến khích gia tăng đầu tư. Những cơ hội này sẽ được tìm hiểu thêm cho Việt 
Nam trong phần cuối của báo cáo.

Tại sao các doanh nghiệp năng động không tăng được năng suất?

Nhìn chung năng suất lao động của Việt Nam còn thấp và sự chênh lệch về năng suất giữa 
các doanh nghiệp phản ánh cả các yếu tố bên trong và bên ngoài. Ví dụ, năng suất của các 
doanh nghiệp FDI cao hơn có thể do áp dụng công nghệ mới và năng lực quản lý tốt hơn. Hầu hết 
các DNNN thường có nghĩa vụ cung cấp dịch vụ công, do đó không thể tối đa hóa lợi nhuận. Ngoài 
ra, trách nhiệm chồng chéo và năng lực quản trị doanh nghiệp yếu có thể làm giảm hiệu quả sử dụng 
nguồn lực trong khu vực nhà nước. Các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân trong nước lại thường 
có quy mô nhỏ, khó có thể tận dụng lợi ích kinh tế của quy mô. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp ngoài 
quốc doanh bị thiếu vốn và ít khi đầu tư vào các công nghệ mới.

Các doanh nghiệp cũng nhạy cảm với chất lượng của môi trường kinh doanh. Mặc dù Việt 
Nam đã cải thiện thứ hạng trong báo cáo Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (từ xếp 
thứ 90 năm 2010 lên 70 năm 2020), nhưng vẫn bị tụt lại trong một số chỉ số phụ như thuế, thủ tục qua 
biên giới và công bố thông tin. Khảo sát doanh nghiệp năm 2016 cho thấy vẫn còn nhiều trở ngại lớn, 
bao gồm tiếp cận tín dụng, tham nhũng, khả năng kết nối và thuế. Ngoài việc hiệu quả hoạt động 
không đồng đều giữa các loại hình doanh nghiệp cho thấy không phải tất cả các doanh nghiệp đều 
bình đẳng trong môi trường kinh doanh, vì các doanh nghiệp nhỏ trong nước phải đối mặt với những 
thách thức lớn hơn so với các doanh nghiệp FDI lớn và DNNN, những đơn vị có nguồn nhân lực và tài 
chính để vượt qua những rào cản này.

Vì tầm quan trọng của vấn đề này nên báo cáo chuyên đề về vốn tư nhân đã tập trung vào 
một số rào cản được xem là quan trọng ở Việt Nam. Báo cáo cho rằng doanh nghiệp gặp khó 
khăn vì sân chơi không bình đẳng, tình trạng tham nhũng, khó tiếp cận tín dụng và hỗ trợ đổi mới 
sáng tạo còn hạn chế. Việc lựa chọn các rào cản để phân tích dựa trên kết quả của các chỉ số nêu trên 
và các nghiên cứu gần đây. Báo cáo không phân tích phát triển kỹ năng và cơ sở hạ tầng vì đây là chủ 
đề của các báo cáo chuyên đề khác.

Nhiều doanh nghiệp phản ánh không được hoạt động trên một sân chơi không bình đẳng. 
Ví dụ, theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ có 30% doanh nghiệp coi các quyết định và nghị 
định pháp lý là minh bạch. Hơn 3/4 các doanh nghiệp được khảo sát đồng ý với ý kiến cho rằng “Hợp 
đồng, đất đai và các nguồn lực kinh tế khác chủ yếu nằm trong tay các doanh nghiệp có quan hệ  



24         Việt Nam năng động – Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

thân thiết với chính quyền địa phương”.27 Hàm hồi quy liên tỉnh trong giai đoạn 2013-2016 cho thấy 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với đảm bảo quyền sử dụng đất, tính 
minh bạch của các văn bản pháp lý và nhận thức về sự đối xử thiên vị của chính quyền tỉnh hoặc tòa án 
tỉnh. Nói cách khác, chất lượng của môi trường kinh doanh, bao gồm các quy trình thủ tục chính thức và 
cách thức thực hiện, dường như là yếu tố quyết định chính đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp cũng quan ngại về tham nhũng trong hành chính công. Theo Khảo sát 
doanh nghiệp năm 2016, 9 trong số 10 doanh nghiệp dự kiến sẽ tặng quà cho các cán bộ nhà nước 
để công việc của họ được giải quyết, trong khi chỉ có 52% doanh nghiệp dự kiến làm tương tự ở khu 
vực Đông Á và Thái Bình Dương. Dữ liệu gần đây hơn cho thấy tỷ lệ tham nhũng đã giảm trong những 
năm qua, nhưng mức độ vẫn đặc biệt lớn. Theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 59% doanh 
nghiệp tiếp tục hối lộ trong năm 2017.

Tiếp cận vốn vẫn là khó khăn lớn nhất, đặc biệt đối với các doanh nghiệp tư nhân nhỏ tại 
Việt Nam. Theo Khảo sát Doanh nghiệp năm 2016, chỉ 29% các doanh nghiệp nhỏ nhất (có từ 1 
đến 20 lao động) đang được cấp tín dụng so với 57% doanh nghiệp lớn (có trên 100 lao động). 
Điều nghịch lý là những khó khăn về vốn xuất hiện trong một môi trường tăng trưởng tín dụng 
cao và thanh khoản dồi dào, nhưng thị trường tín dụng bị phân mảng mạnh giống như ở nhiều 
nước đang phát triển khác. Một mặt, các doanh nghiệp lớn (bao gồm cả DNNN) và những doanh 
nghiệp có tài sản thế chấp (như công ty kinh doanh bất động sản) được tiếp cận vốn từ thị trường 
tương đối dễ dàng. Mặt khác, các doanh nghiệp không có lịch sử tín dụng hoặc không có tài sản 
thế chấp gần như không thể tiếp cận tín dụng. Khoảng 90% ngân hàng yêu cầu tài sản thế chấp 
với giá trị ước tính cao hơn 2,5 lần so với giá trị khoản vay. Do đó, tăng trưởng tín dụng cho khu 
vực doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)  chỉ khoảng 3% mỗi năm, thấp hơn 4-5 lần so với mức 
tăng trưởng tín dụng trung bình của cả nền kinh tế. Chính vì vậy, đầu tư của các DNVVN rất thấp 
và phần lớn bằng vốn tự có.

Cuối cùng, có bằng chứng cho thấy năng lực đổi mới, sáng tạo của Việt Nam vẫn còn hạn 
chế. Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (NC & PT) của Việt Nam vẫn còn thấp, chỉ khoảng 0,4% GDP, 
so với Úc (2,2%), Singapore (2,2%), Trung Quốc (2,1%) và Malaysia (1,3%). Quan trọng hơn nữa là đầu 
tư này vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực công (56%), so với Trung Quốc (22%) và Singapore (37%) là 
những nước chủ yếu dựa vào khu vực tư nhân. Tương tự, mặc dù số lượng đơn xin cấp bằng sáng chế 
đã tăng (từ 196 đến 560 trong một thập kỷ),28 nhưng Việt Nam vẫn là nước có số bằng sáng chế được 
cấp thấp nhất so với số lượng đơn xin cấp bằng. Cho dù tình hình tăng năng suất trong doanh nghiệp, 
đặc biệt là trong các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân, đã đạt được kết quả tích cực, số lượng các 
sáng kiến đổi mới, sáng tạo tự báo cáo dường như cũng thấp hơn so với trình độ phát triển chung, 
đặc biệt là về đổi mới sản phẩm.29

27 Thống kê chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh chỉ có ở cấp tỉnh. Báo cáo này nêu số liệu trung bình của các tỉnh.
28 Ngoài các bằng sáng chế, các loại hợp đồng đặc biệt cho phép thực thi các bí mật công nghiệp thông qua các hợp đồng không tiết 

lộ và các hợp đồng không đầy đủ có thể hạn chế đổi mới, sáng tạo. Do bản chất của các hợp đồng này (nghĩa là hợp đồng bị che 
giấu), không có dữ liệu công khai để nắm bắt thông tin.

29 Các biện pháp đổi mới, sáng tạo được sử dụng trong báo cáo khoa học, công nghệ và đổi mới này lấy nguồn dữ liệu từ Khảo sát 
doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới và Dự án Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và Công nghệ của Cục 
Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (FIRST-NASATI), đều là tự báo cáo, và dữ liệu tự báo cáo có thể bị sai lệch khi đo lường. 
Ví dụ, các công ty khác nhau có thể có những cách hiểu khác nhau về khái niệm “đổi mới”. Trên thực tế, doanh nghiệp ở các nước 
đang phát triển có xu hướng đánh giá quá cao tỷ lệ đổi mới (xem Cirera và Muzi 2016). Do vậy, cần thận trọng khi giải thích dữ liệu.
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Khuyến nghị: Giải pháp thúc đẩy sự năng động của doanh nghiệp

Nhìn chung, doanh nghiệp Việt Nam đang tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh không chỉ ở 
các nước tiên tiến hơn, mà cả các nền kinh tế có mức thu nhập bình quân đầu người tương 
đương. Ngo, hiệu quả của các doanh nghiệp có sự chênh lệch lớn, trong đó khu vực FDI và một số 
tổng công ty, tập đoàn kinh tế lớn trong nước có năng suất cao hơn. Mặc dù có nhiều nguyên nhân 
dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp trong các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhiều công ty đang gặp khó 
khăn do thực thi các quy định pháp luật không nghiêm và thiếu công bằng, tham nhũng, khó tiếp cận 
vốn và môi trường đổi mới, sáng tạo không thuận lợi.

Trên cơ sở phân tích như trên, báo cáo đưa ra hai khuyến nghị chính. Thứ nhất, cần khuyến 
khích phân bổ nguồn lực phù hợp hơn giữa các doanh nghiệp có hiệu quả thấp và hiệu quả cao, và 
thứ hai là tháo gỡ những rào cản quan trọng nêu trên. Những chi tiết của những khuyến nghị này 
được tóm tắt trong hình M.13.

Giải pháp 1: Phân bổ nguồn lực hiệu quả hơn để nâng cao hiệu

Như đã trình bày ở trên, Việt Nam có thể tăng tốc độ hướng tới các nền kinh tế tiên tiến hơn 
bằng cách dựa vào tăng trưởng bắt kịp. Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa đến đường biên năng 
suất toàn cầu, và ở trong nước, mức độ chênh lệch về năng suất vốn đã lớn, nay lại ngày càng gia 
tăng, giữa những doanh nghiệp hàng đầu và các công ty không thành công, giữa các ngành và 
trong mỗi ngành. Điều này cho thấy Việt Nam có thể tăng mạnh năng suất của mình nhờ tập trung 
vào chuyển giao công nghệ và áp dụng kiến thức hiện có, và phân bổ lại nguồn lực cho các công 
ty năng suất cao hơn.

HÌNH M.13.     Tóm tắt những khuyến nghị chính

• Xóa bỏ rào cản gia nhập những lĩnh vực do DNNN chi phối
• Tăng cường khung pháp lý để các doanh nghiệp không thành công
 rời thị trường một cách hiệu quả
• Khuyến khích tiếp tục mở cửa nền kinh tế đối với các thị trường
 và dịch vụ trong khu vực
• Thúc đẩy mối liên kết ngược và xuôi giữa các công ty nước ngoài
 và doanh nghiệp trong nước
• Tăng cường quan hệ đối tác giữa các DNNN  và tư nhân, bao gồm
 thông qua quan hệ đối tác công-tư và các cụm DN

Tăng năng suất
thông qua phân bổ nguồn lực

Khuyến nghị 1:

Khuyến khích những doanh nghiệp
năng động thông qua tháo gỡ

khó khăn

Khuyến nghị 2:

• Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn ngoài DN thông qua
 cải cách ngành ngân hàng và phát triển thị trường vốn
• Tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp thông qua đơn giản 
 hóa thủ tục, giảm chi phí giao dịch (số hóa) và thực thi tăng cường
 thực thi quy định pháp luật bằng cách xử phạt nghiêm những
 hành vi vi phạm 

• Khuyến khích đổi mới, sáng tạo thông qua cải cách khung pháp lý,
 đồng thời hỗ trợ áp dụng và thích ứng với công nghệ mới
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Một loạt các biện pháp đầu tiên nên tập trung vào việc loại bỏ các rào cản gây khó khăn cho 
việc tái phân bổ các nguồn lực hiện có cho những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất. 
Một lĩnh vực ưu tiên sẽ là tăng cường cạnh tranh trên thị trường trong nước bằng cách loại bỏ các rào 
cản gia nhập vào những lĩnh vực nhất định, đặc biệt là những ngành mà DNNN chi phối. Mặc dù sở 
hữu nhà nước không nhất thiết làm giảm năng suất, nhưng thường hạn chế cạnh tranh. Trừ khi có 
các chính sách thể chế rõ ràng, sở hữu nhà nước có thể liên quan đến những thiên vị DNNN và gây 
thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh trong khu vực tư nhân, đặc biệt nếu nhà nước vừa là người tham 
gia thị trường trực tiếp vừa là cơ quan quản lý.30 Điều này có thể không chỉ ngăn cản sự gia nhập và 
tăng trưởng hiệu quả của khu vực tư nhân, mà còn kìm hãm các động cơ của chính DNNN trong việc 
tối đa hóa hiệu quả. Ở trong nước, cạnh tranh mạnh mẽ có ý nghĩa rất quan trọng đến năng suất và 
hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Điều này sẽ đòi hỏi những thay đổi chính sách và thể chế 
toàn diện để tạo điều kiện tái cơ cấu doanh nghiệp và khuyến khích những doanh nghiệp kém hiệu 
quả rời thị trường, đồng thời thúc đẩy các doanh nghiệp mới, hoạt động hiệu quả, gia nhập, và gỡ bỏ 
những rào cản lớn nhất về pháp lý, thể chế và tài chính để cho phép các công ty thành công đầu tư 
và mở rộng kinh doanh.

Trên thị trường quốc tế, duy trì và tăng cường hội nhập trong các thị trường và chuỗi cung 
ứng toàn cầu sẽ đảm bảo cho các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp tục hướng tới đường biên 
năng suất toàn cầu thông qua cạnh tranh và dòng kiến thức mạnh mẽ hơn trong đầu tư và 
thương mại. Cho đến nay, Việt Nam đã hội nhập thành công vào thị trường toàn cầu và khu vực để 
thúc đẩy tăng trưởng và phát triển thông qua trao đổi sản phẩm, dịch vụ và ý tưởng. Nhờ đó, lĩnh vực 

30 Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh có thể thấy mình ở thế bất lợi ngay cả trước khi tham gia cạnh tranh trên thị trường sản phẩm, 
ví dụ như khi đấu thầu hợp đồng, vì DNNN được cung cấp vốn chủ sở hữu mà không phải trả lãi theo lãi suất thị trường, giúp họ 
đánh bại đối thủ. Do đó, tính trung lập cạnh tranh đòi hỏi vốn của DNNN hoạt động trong môi trường thương mại và cạnh tranh 
phải có tỷ suất sinh lời nhuận như các doanh nghiệp tương tự. Theo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, 41% các doanh nghiệp cho 
rằng các tỉnh ưu tiên DNNN, gây khó khăn cho việc kinh doanh của họ. Các tỉnh có nhiều DNNN sẽ cấp tín dụng cho doanh nghiệp 
tư nhân ít hơn và mất nhiều thời gian để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hơn so với các tỉnh khác. Khi DNNN dễ dàng tiếp 
cận tín dụng, đất đai và hạn ngạch xuất khẩu trong lĩnh vực dệt may, khả năng sinh lời và tồn tại của doanh nghiệp thuộc khu vực 
tư nhân giảm xuống.

Khi tạo điều kiện cho các công ty hoạt động không hiệu quả đóng cửa và thanh lý doanh nghiệp, khung pháp lý về 
phá sản sẽ thúc đẩy phân bổ lại nguồn lực hiệu quả hơn trong toàn bộ nền kinh tế. Mặc dù đã đạt được nhiều kết 
quả tích cực, đặc biệt là xây dựng một khung pháp lý đầy đủ hơn và số lượng các trường hợp phá sản đã tăng lên, vẫn 
còn tồn tại một số hạn chế. Việt Nam đứng thứ 133 trong số 190 nền kinh tế theo bộ Chỉ số Môi trường kinh doanh 
về Giải quyết phá sản của Ngân hàng Thế giới. Mất 15,7% giá trị tài sản của doanh nghiệp mất khả năng thanh toán 
để giải quyết một trường hợp phá sản ở Trung Quốc, gần gấp 5 lần so với ở Hàn Quốc. Phải mất 5 năm để xử lý một 
trường hợp phá sản, dài hơn gần 10 lần so với nước hoạt động tốt nhất trên toàn cầu (Ireland).

Ước tính tỷ lệ thu hồi vốn của Việt Nam là 21,3%, chưa bằng 1/3 tỷ lệ thu hồi vốn ở Nhật Bản (hoạt động tốt nhất 
toàn cầu). Đây là một trong những lĩnh vực mà Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu nhờ cải cách, nhưng vẫn còn 
nhiều hạn chế cần giải quyết. Để hoàn thiện khung pháp lý về phá sản, Chính phủ có thể nới lỏng các quy định về 
mở thủ tục phá sản để khuyến khích mở thủ tục phá sản sớm; tăng quyền của các chủ nợ, bao gồm cả việc bổ nhiệm 
các quản tài viên và khi thoái vốn tài sản; ban hành các tiêu chuẩn chuyên môn quốc gia cao hơn  đối với các quản 
tài viên; và nâng cao vai trò của tòa án thương mại.

HỘP M.1.       Đảm bảo doanh nghiệp rời thị trường một cách hiệu lực và hiệu quả
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xuất khẩu, chủ yếu do các doanh nghiệp nước ngoài chi phối, cho đến nay vẫn có năng suất cao nhất 
vì được hưởng lợi từ chuyển giao công nghệ và năng lực. Các doanh nghiệp này cũng liên tục phải đối 
mặt với cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Trong tương lai, các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nên kiềm chế các ý muốn leo 
thang xung đột thương mại hay áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại, vì có thể đơn 
giản hoá nhiều biện pháp và hàng rào phi thuế quan trong ba lĩnh vực sau:

• Duy trì cam kết thiết lập một hệ thống đầu tư và thương mại mở trên cơ sở pháp trị. Khi 
làm việc với các đối tác quốc tế, Việt Nam cần hỗ trợ việc tiếp tục thực thi các cam kết của 
Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) thông qua hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO. 
Các bước quyết định để đảm bảo mở cửa thương mại và đầu tư vào hàng hóa và đặc biệt 
là dịch vụ, cùng với Thỏa thuận toàn diện và tiến bộ về quan hệ đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP) và các cam kết của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu 
(EVFTA), không chỉ giúp giảm thiểu rủi ro tranh chấp thương mại, mà còn góp phần nâng cao 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Bên cạnh việc cắt giảm thuế và các biện pháp tăng cường 
khả năng tiếp cận thị trường và tính kết nối của cơ sở hạ tầng, Việt Nam có thể tập trung hơn 
vào các vấn đề đằng sau biên giới (như đơn vị cung cấp điện độc lập, thương mại dịch vụ, 
đấu thầu công và các biện pháp phi thuế quan). Tiếp tục xóa bỏ rào cản đối với đầu tư qua 
biên giới sẽ thúc đẩy tăng năng suất thông qua cạnh tranh và tiếp cận công nghệ nước ngoài 
nhiều hơn, đặc biệt là trong dịch vụ tài chính, dịch vụ chuyên nghiệp, và viễn thông, vốn vẫn 
phải chịu những quy định khắt khe hơn.

• Thúc đẩy hội nhập khu vực. Do tầm quan trọng kinh tế ngày càng tăng của châu Á, thúc đẩy 
hội nhập khu vực sâu rộng hơn mang lại có những lợi ích to lớn lâu dài. Ngoài ra, trong trường 
hợp mối quan hệ thương mại và đầu tư với các nước phương Tây có thể tiếp tục căng thẳng, 
hội nhập ở khu vực châu Á sẽ có giá trị chiến lược lớn đối với Việt Nam để ngăn chặn sự cô lập 
khỏi các thị trường quan trọng trên thế giới. Sự tham gia của Việt Nam vào CPTPP và Đối tác 
kinh tế toàn diện khu vực mang đến những cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy chương trình này theo 
hướng gỡ bỏ dần hàng rào thuế quan và phi thuế quan đối với thương mại trong khu vực. Đầu 
tư chiến lược vào kết nối qua biên giới trong khu vực cũng có thể góp phần giảm chi phí hậu 
cần và thương mại.

• Tăng cường xúc tiến thương mại để tiếp tục giảm chi phí thương mại. Trong hai thập kỷ 
rưỡi qua, nhờ các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương mà Việt Nam đã ký 
kết và thực hiện, thuế nhập khẩu đối với thương mại quốc tế đã giảm. Điều này đã góp phần 
giảm đáng kể chi phí thương mại, và đã đẩy mạnh thương mại quốc tế, đưa Việt Nam trở thành 
một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới. Tuy nhiên, do mức thuế đã xuống rất thấp 
làm cơ hội tiếp tục giảm thuế bị thu hẹp, do đó để tiếp tục giảm chi phí thương mại trong tương 
lai chỉ có thể giảm chi phí của các biện pháp phi thuế quan và chi phí hậu cần. Ngược lại, và mặc 
dù đã đạt được một số kết quả ban đầu, chi phí thương mại phi thuế quan của Việt Nam đối với 
cả nhập khẩu và xuất khẩu vẫn tương đối cao và trên mức trung bình của ASEAN-4.31 Những 
chi phí này phụ thuộc vào việc tuân thủ các quy định, thủ tục thông quan tại biên giới, bốc dỡ 

31 Các nước ASEAN-4 bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.
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hàng tại cảng, vận chuyển và hậu cần. Vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục giảm chi phí thương mại 
bằng cách đơn giản hoá các biện pháp và thủ tục liên quan đến giao dịch thương mại qua biên 
giới; tăng cường áp dụng quản lý dựa trên rủi ro, đặc biệt là trong các cơ quan kiểm tra chuyên 
ngành liên quan đến quản lý biên giới; và áp dụng các hệ thống dịch vụ điện tử, đặc biệt là Cơ 
chế một cửa quốc gia.

Ngoài việc gỡ bỏ các rào cản, nhóm giải pháp thứ hai sẽ là khuyến khích mối liên kết giữa 
các doanh nghiệp có hiệu quả hoạt động cao và thấp. Mọi người đều biết các doanh nghiệp tại 
Việt Nam đang hoạt động riêng rẽ. Ví dụ, các công ty nước ngoài chủ yếu hướng tới thị trường toàn 
cầu, ít có sự tương tác với các công ty trong nước.32 Tương tự, các doanh nghiệp trong nước hiếm khi 
xuất khẩu. Lý thuyết kinh tế và bằng chứng thực nghiệm đã chứng minh việc phát triển mối liên kết 
giữa các doanh nghiệp nước ngoài và trong nước có thể có hiệu quả trong việc thúc đẩy chuyển giao 
các công nghệ và kỹ năng mới.33 Các quốc gia như Costa Rica, Hàn Quốc và Malaysia đã phát triển các 
mối liên kết ngược thành công với những chương trình mà các công ty đa quốc gia đang hợp tác chặt 
chẽ với các nhà cung cấp trong nước. Ngoài ra, cần khuyến khích các mối liên kết xuôi bằng cách cho 
phép phân phối hàng hóa do các công ty nước ngoài sản xuất vào thị trường nội địa, như kinh nghiệm 
của Mauritius (các cửa hàng miễn thuế ở đây đang góp phần quảng bá du lịch khi du khách bị thu hút 
bởi các thiết bị điện tử giá rẻ và hàng may mặc có thương hiệu). Hiện nay, điều trớ trêu là người tiêu 
dùng Việt Nam phải đến Singapore hoặc Hoa Kỳ để mua điện thoại thông minh hoặc các sản phẩm 
điện tử khác được sản xuất tại Việt Nam.

Có thể phát triển các mối liên kết ngược và xuôi không chỉ giữa các doanh nghiệp nước 
ngoài và trong nước mà giữa chính các doanh nghiệp trong nước. Gần như không có mối quan 
hệ giữa các doanh nghiệp lớn và nhỏ trong nước, ngoại trừ trong một vài lĩnh vực như công nghiệp 
thực phẩm. Quan hệ đối tác công-tư là một công cụ được sử dụng trên toàn thế giới để nâng cấp công 
nghệ và xây dựng năng lực trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Một công cụ hiệu quả khác là khuyến 
khích sự hợp tác chéo giữa các công ty năng động thông qua việc hình thành cụm trong các hiệp hội 
hoặc khu công nghiệp. Cách tiếp cận này có thể giúp doanh nghiệp tận dụng được lợi thế kinh tế của 
quy mô và do đó sẽ đầu tư nhiều hơn vào công nghệ và thiết bị hiện đại. Các cơ sở ươm tạo doanh 
nghiệp cũng có thể tạo ra một môi trường được bảo vệ cho các công ty khởi nghiệp ở một địa điểm 
nhất định, và cung cấp quyền tiếp cận đến hỗ trợ tài chính, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ không gian làm việc 
và hành chính được trợ cấp, và tiếp cận đến mạng lưới kinh doanh.

Giải pháp 2: Tháo gỡ khó khăn để tăng năng suất 

Để thúc đẩy các công ty năng động, cần loại bỏ những trở ngại lớn cản trở sự phát triển của 
các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là một cam kết không nhỏ, vì trong trường hợp Việt Nam, những 
trở ngại này rất lớn. Những trở ngại này, hoặc cách giải quyết chúng, có thể khác nhau giữa các loại 

32 Theo khảo sát của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản (JETRO), các công ty Nhật Bản, một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất 
tại Việt Nam, nhận 32,4% đầu vào từ các nhà cung cấp trong nước, trong đó chỉ có 13% là từ các công ty sở hữu trong nước. Sự phụ 
thuộc của họ vào các nhà cung cấp địa phương thấp hơn nhiều so với một số nước láng giềng (67,8% ở Trung Quốc, 57,1% ở Thái 
Lan và 40,5% ở Indonesia). 

33 Markusen và Venables 1997; Javorcik 2004, 2018.
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hình kinh doanh khác nhau. Ví dụ, các kỹ năng cần thiết cho các doanh nghiệp và đơn vị xuất khẩu phi 
nông nghiệp không giống nhau. Việc tiếp thu các kỹ năng cần thiết cũng khác nhau tùy thuộc vào vị 
trí, hoạt động và trình độ học vấn ban đầu của chủ doanh nghiệp và người lao động. Nguyên tắc này 
cũng áp dụng cho các yếu tố khác như tiếp cận cơ sở hạ tầng, đất đai và thiết bị. Khuyến nghị chính 
sách cần cụ thể đến một mức độ nhất định để đảm bảo có hiệu quả.

Mặc dù không thể giải quyết tất cả các khó khăn mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt, 
nhưng các giải pháp này cũng đưa ra các định hướng ưu tiên cần thiết. Các giải pháp nhằm 
mục đích cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính từ bên ngoài cho doanh nghiệp, đảm bảo một 
sân chơi bình đẳng hơn cho tất cả các công ty và tạo điều kiện đổi mới, sáng tạo và áp dụng khoa học 
và công nghệ.

Nâng cao hiệu quả của các trung gian tài chính

Một hệ thống tài chính ổn định và hiệu quả có ý nghĩa rất quan trọng để phân bổ hiệu quả 
nguồn tiền tiết kiệm quốc gia dồi dào, lên đến 31% GDP trong năm 2018, cho đầu tư. Trọng 
tâm trong những năm tới là thúc đẩy cải cách ngành ngân hàng.

Trong ngắn hạn và trung hạn, ngành ngân hàng sẽ vẫn là kênh chủ đạo để huy động tiết 
kiệm và đưa vốn vào hoạt động đầu tư và các mục đích sử dụng khác. Ngành ngân hàng đã 
khá thành công trong việc huy động tiết kiệm, nhưng chưa phân bổ tín dụng một cách hiệu quả cho 
những mục đích sử dụng vốn tạo ra lợi nhuận kinh tế và tài chính cao nhất. Trước đây, phần lớn vốn 
vay, đặc biệt là của các ngân hàng quốc doanh, đã được cấp cho DNNN. Điều này làm giảm tín dụng 
cho những phân khúc có năng suất cao hơn của khu vực tư nhân trong nước, vốn thường xuyên phải 
đối mặt với những thách thức liên quan đến khả năng tiếp cận và chi phí tài chính. Chính phủ nên tập 
trung vào (a) thúc đẩy cạnh tranh bằng cách gỡ bỏ dần các rào cản gia nhập và đảm bảo đối xử bình 
đẳng với các đơn vị kinh doanh không thuộc sở hữu nhà nước, và (b) giảm sự can thiệp trực tiếp của 
nhà nước vào hệ thống ngân hàng bằng cách không giao hạn mức tăng trưởng tín dụng cụ thể cho 
mỗi ngân hàng thương mại, mà thay vào đó là mục tiêu tăng trưởng tín dụng mang tính định hướng 
cho toàn bộ hệ thống ngân hàng. Cần xem xét để loại bỏ giới hạn lãi suất đối với tiền gửi ngắn hạn. 
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) áp dụng mức trần lãi suất 5,5% đối với tiền gửi ngắn hạn từ một đến 
sáu tháng. Lãi suất của các kỳ hạn dài hơn do ngân hàng tự quyết định nhưng được so với lãi suất 6 
tháng.34 Lãi suất có thể được thiết lập thông qua các công cụ chính sách tiền tệ và trong quá trình tăng 
cường cơ chế truyền tải chính sách tiền tệ đến nền kinh tế.

Việc song song tăng cường giám sát và xử lý nợ xấu của ngân hàng sẽ tạo thuận lọi cho gia 
nhập và cạnh tranh nhiều hơn mà không tăng rủi ro cho ngành tài chính. Sự lành mạnh của 
ngành ngân hàng đã được cải thiện nhờ thành tích kinh tế vĩ mô tốt và những cải cách được thực hiện 
gần đây để giải quyết nợ xấu và tăng cường công tác giám sát. Tuy nhiên, ngành ngân hàng vẫn còn 

34 Quy định trần lãi suất huy động được áp dụng vào năm 2010 khi các ngân hàng thương mại, đặc biệt là những ngân hàng có thanh 
khoản kém, tăng lãi suất để thu hút tiền gửi. Điều này làm lãi suất cho vay tăng mạnh và nhanh chóng đưa đến thời kỳ hỗn loạn 
trong năm 2012. Bây giờ, khi tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, trần lãi suất này có thể được gỡ bỏ vì lạm phát vẫn ở mức thấp và thanh 
khoản trong hệ thống ngân hàng cao.
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một số khó khăn, vì mức vốn vẫn còn thấp, ít nhất là ở một số ngân hàng. Các khuyến nghị sau đây 
nhằm cải thiện hiệu quả của ngành tài chính trong khi vẫn đảm bảo sự ổn định của hệ thống: 

• Xây dựng khung pháp lý về thu hồi và giải quyết nợ xấu của ngân hàng dựa trên thông 
lệ quốc tế. Chính quyền nên hình thành một cơ chế có hiệu quả trong khuôn khổ pháp lý cho 
phép các tổ chức tài chính yếu kém hoặc mất khả năng thanh toán được rời thị trường một cách 
có trật tự. Việc giải quyết các trường hợp riêng lẻ thanh khoản kém hoặc mất khả năng thanh 
toán cần thực hiện theo cách đảm bảo chia sẻ gánh nặng và ngăn chặn được sự lây lan.

• Cải thiện an toàn vốn của các tổ chức tín dụng yếu kém. Vốn tự có hiện nay của nhiều ngân 
hàng còn thấp, trong khi dư nợ tín dụng đã tăng nhanh, đặc biệt trong bốn năm qua. Với kế 
hoạch áp dụng tiêu chuẩn Basel II vào năm 2020, nhiều ngân hàng sẽ cần huy động thêm vốn 
để đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Chính phủ cần xây dựng một chiến lược toàn diện để tái cấp 
vốn cho ngành ngân hàng.

• Đảm bảo các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có khả năng quản trị doanh nghiệp 
tốt sẽ giảm rủi ro cho vay các bên liên quan, chấp nhận rủi ro quá mức và phân bổ vốn sai. Các 
ngân hàng nên phân chia rõ ràng và thực thi các trách nhiệm quản trị doanh nghiệp, bao gồm 
cả các ủy ban hội đồng thích hợp, với sự giám sát có hiệu lực của NHNN.

• Áp dụng nhất quán các tiêu chuẩn quốc tế về kế toán và kiểm toán đối với báo cáo tài 
chính. Phương pháp kế toán hiện hành dựa trên Chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa phù hợp 
với Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế, và báo cáo tài chính phải phản ánh giá trị tài sản ròng 
và tình hình kinh tế của ngân hàng. Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và công 
bố thông tin hàng năm của các ngân hàng thương mại nhà nước phải được kiểm toán độc lập 
theo Tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế và được ngân hàng công bố rộng rãi.

• Thúc đẩy vai trò của thị trường và kỷ luật thị trường trong phân bổ nguồn lực. Cách tiếp 
cận này phù hợp với mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 
2025. Các ngân hàng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý danh mục cho vay 
dựa trên rủi ro thay vì tuân thủ phân bổ tín dụng cho các lĩnh vực ưu tiên. Vai trò điều tiết và 
giám sát vẫn phải là nhiệm vụ cốt lõi của NHNN để đảm bảo hoạt động lành mạnh trong lĩnh 
vực ngân hàng và bảo vệ người tiêu dùng khi NHNN có quyền tự chủ lớn hơn theo nội dung của 
chiến lược phát triển trung hạn.

Trong thời gian tới, việc xây dựng một ngành tài chính định hướng thị trường dự kiến sẽ 
tăng cường khả năng huy động vốn, đa dạng hóa rủi ro và phân bổ nguồn lực trong nền 
kinh tế, tất cả đều quan trọng đối với quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam trong tương lai. 
Bên cạnh các giải pháp củng cố sự lành mạnh của ngành ngân hàng, phát triển thị trường vốn trong 
nước sẽ tăng khả năng tài trợ dài hạn cho đầu tư, đồng thời cung cấp nhiều lựa chọn đa dạng hơn cho 
các hộ gia đình sử dụng tiền tiết kiệm. Thị trường vốn Việt Nam vẫn còn tương đối nhỏ so với các nước 
thành viên ASEAN khác. Các lĩnh vực sau cần quan tâm nhiều hơn trong những năm tới:

• Hiện đại hóa nền tảng pháp lý cho thị trường vốn. Tăng cường nền tảng pháp lý và hiệu 
lực thực thi, bao gồm Luật Chứng khoán và các văn bản thi hành luật, sẽ là giải pháp cơ bản. 
Cần cải cách nhiều lĩnh vực, bao gồm công bố thông tin và minh bạch thị trường, ứng xử 
của những người tham gia thị trường, tổ chức thể chế và hoạt động, và cấu trúc thị trường. 
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Đồng thời, cần nâng cao năng lực giám sát và thực thi để đảm bảo tính toàn vẹn và hiệu 
quả của thị trường.

• Mở rộng tập hợp các nhà đầu tư. Một số lượng nhà đầu tư lớn và đa dạng, đặc biệt là các 
nhà đầu tư phi ngân hàng, không chỉ quan trọng để duy trì tăng trưởng thị trường, mà còn 
tăng thanh khoản và giảm biến động. Về vấn đề này, Quỹ bảo hiểm xã hội cần được cho phép 
và khuyến khích tăng cường chuyên môn đầu tư và đa dạng hóa danh mục đầu tư ngoài trái 
phiếu chính phủ. Sự phát triển của các quỹ hưu trí tư nhân cũng sẽ rất quan trọng, vì đây là 
công cụ tiết kiệm dài hạn cho các cá nhân, đồng thời là một công cụ huy động vốn dài hạn 
cho thị trường vốn. Trong khi đó, các giải pháp hướng tới việc đưa Việt Nam tham gia vào chỉ 
số cổ phiếu và trái phiếu của các thị trường mới nổi trên toàn cầu sẽ thúc đẩy những cải cách 
cần thiết vì các nhà đầu tư nước ngoài có thể cung cấp thanh khoản lớn cho thị trường vốn ở 
Việt Nam.

• Cải thiện hoạt động quản trị, phổ biến thông tin và cơ sở hạ tầng thị trường. Một thách 
thức lớn ở Việt Nam là xây dựng văn hóa phổ biến về điểm tín dụng, trong đó rủi ro được đo 
lường và định giá một cách khách quan thông qua những tiêu chuẩn cao về công bố thông tin. 
Các báo cáo phân tích chất lượng cao, ví dụ như của các tổ chức xếp hạng tín dụng, rất cần thiết 
để đảm bảo thị trường tài chính có thể hoạt động một cách lành mạnh, và các đợt phát hành 
trái phiếu có thể được xếp hạng và định giá phù hợp. Đồng thời, thông tin liên quan đến thị 
trường và chứng khoán có thể dễ dàng tiếp cận và đáng tin cậy có ý nghĩa quan trọng để tăng 
niềm tin của nhà đầu tư.

Tăng cường cải cách hành chính và pháp lý để thúc đẩy cạnh tranh và tăng năng suất

Một môi trường pháp lý chất lượng cao rất quan trọng để thúc đẩy tăng năng suất ở Việt 
Nam. Nhìn chung, Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc đơn giản hóa bộ máy quản 
lý cồng kềnh của mình, mặc dù doanh nghiệp vẫn phải tuân thủ các thủ tục rườm rà trong một số lĩnh 
vực nhất định như đăng ký, nộp thuế và hải quan. Tiếp tục cải thiện môi trường pháp lý trong các lĩnh 
vực này sẽ rất quan trọng trong vài năm tới.

Trong những năm tới, chương trình cải cách mới sẽ phải giải quyết những hạn chế nhiều 
khó khăn, lâu dài hơn về chất lượng thể chếc, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến thực 
thi pháp luật và quyền sở hữu. Để Việt Nam có thể tạo ra những tác động cụ thể thông qua tiếp 
tục cải cách môi trường kinh doanh, có thể cần thay đổi cơ bản cách tiếp cận trong những quy định 
đối với khu vực tư nhân.35 Chính phủ có thể xem xét áp dụng một số nguyên tắc dựa trên kinh nghiệm 
quốc tế.

Nguyên tắc đầu tiên là đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính hiện có bằng cách loại bỏ 
những yêu cầu không cần thiết và đơn giản hóa các cơ chế đặc biệt. Ví dụ, sau khi được thực 
hiện qua nhiều năm,  các chế độ ưu đãi thuế đặc biệt thườngtrở thành quy tắc chung vì hầu hết các 
doanh nghiệp đang sử dụng các chính sách này để tránh gánh nặng quá mức của luật thuế chung. 

35 Trong một số lĩnh vực, ví dụ như quản lý đất đai hoặc chính phủ điện tử, đã có nhiều nỗ lực cải cách, bao gồm cả những hỗ trợ của 
Nhóm Ngân hàng Thế giới.
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Giống như Malaysia vào một thập kỷ trước, Việt Nam có thể đơn giản hóa các chính sách đặc biệt của 
mình vì các công ty có xu hướng coi trọng sự đơn giản và dễ dự đoán khi đưa ra quyết định đầu tư 
hoặc mở rộng kinh doanh.

Nguyên tắc thứ hai là giảm chi phí giao dịch liên quan đến thủ tục hành chính. Các cải cách 
hiện nay nhằm thúc đẩy thanh toán thuế qua mạng cũng như xây dựng các hệ thống thông tin và 
cơ sở dữ liệu quan trọng, và cung cấp dịch vụ công rất đáng hoan nghênh.36 Xây dựng nền tảng cho 
chính phủ “một cửa” khi giao tiếp với doanh nghiệp và người dân bằng cách đầu tư vào cơ sở dữ liệu 
thống nhất về công dân và doanh nghiệp có thể là bước tiếp theo. Cơ sở dữ liệu thống nhất về công 
dân và doanh nghiệp cho phép giám sát hiệu quả hoạt động kinh tế và xây dựng chính sách có thực 
chứng, tăng khả năng dự đoán về các quy định pháp lý và giảm tình trạng quan liêu.37 Doanh nghiệp 
không phải gửi thông tin tương tự theo các biểu mẫu khác nhau cho nhiều cơ quan. Cơ sở dữ liệu hợp 
nhất cũng tạo điều kiện giám sát tuân thủ và thực thi của các cơ quan chức năng thông qua kiểm tra 
chéo tự động giữa các cơ quan đăng ký được kết nối.

Nguyên tắc thứ ba là đảm bảo áp dụng hợp lý các quy tắc. Việc diễn giải và thực thi tùy ý các quy 
định của các cơ quan nhà nước, đặc biệt ở cấp địa phương, thường nghiêng về lợi ích của các DNNN 
và không khuyến khích gia nhập và mở rộng khu vực tư nhân. Do đó, cam kết của chính phủ đối với 
chính sách trung lập trong cạnh tranh, được quy định trong các cam kết của CPTPP, có tầm quan trọng 
hàng đầu. Những đánh giá về cạnh tranh công bằng có thể được thực hiện để xem xét không chỉ các 
quy định mới mà cả các quy định hiện hành, bao gồm các quy định về mua sắm và đấu thầu, sử dụng 
đất và thuế, để xác định những quy định mang lại lợi thế cạnh tranh không đáng có cho một số người 
tham gia thị trường. Với tầm nhìn đó, việc sử dụng các tiêu chí dựa trên rủi ro rõ ràng trong thiết kế và 
thực thi các quy định là rất quan trọng vì giúp đảm bảo các cơ quan có thẩm quyền phân bổ nguồn 
lực (thường là hạn chế) một cách hiệu quả ở những nơi cần thiết nhất. Nếu không có những quy định 
như vậy, cùng với các yêu cầu tuân thủ nặng nề và phức tạp, sẽ dẫn đến rủi ro và khả năng cao hơn là 
các quan chức sẽ xử lý một cách tùy ý. Cách tiếp cận này cũng đặc biệt phù hợp khi ban hành quy định 
trong những lĩnh vực mới và mới nổi như trong nền kinh tế chia sẻ hoặc công nghệ thông tin (CNTT). 
Một lĩnh vực khác cần có sự công bằng là thúc đẩy thực thi hợp đồng và thu hồi nợ thông qua hoàn 
thiện quy định pháp lý và đào tạo chuyên gia.

Nguyên tắc thứ tư là đảm bảo thực thi nhất quán các quy định pháp lý thông qua củng cố hệ 
thống tư pháp. Trên thực tế, khi tổ chức pháp lý không hiệu quả, tác động của những cải cách pháp 
luật rất hạn chế. Cần có các cơ chế thực thi hiệu quả để hỗ trợ môi trường kinh doanh cạnh tranh bằng 
cách cung cấp khả năng tiên liệu trong các giao dịch kinh tế, đảm bảo quyền sở hữu và tạo ra một 
sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp. Chất lượng của hệ thống tư pháp cũng quan trọng như 
khung pháp lý cho đầu tư. Thực thi hợp đồng hiệu quả có ý nghĩa quan trọng để phát triển kinh tế và 
tăng trưởng bền vững. Không thể đạt được những thành tựu về kinh tế và xã hội nếu không tôn trọng  

36 Theo Quyết định số 714/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ ngày 22 tháng 5 năm 2015, về phát triển các cơ sở dữ liệu ưu tiên, bao 
gồm cơ sở dữ liệu đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường/Tổng cục Quản lý đất đai đã xây dựng một lộ trình có tiêu đề “Chương trình 
tổng thể về phát triển Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu của Việt Nam” (tháng 2 năm 2016). Lộ trình này khuyến nghị phát triển 
Hệ thống thông tin đất đai đa mục tiêu (MPLIS) và Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia theo mô hình tập trung để lưu trữ dữ liệu dựa trên 
công nghệ hiện đại và xây dựng năng lực thể chế để đáp ứng các yêu cầu trong dài hạn nhằm điều hành và quản lý đất đai tốt hơn.

37 Nhóm Ngân hàng Thế giới 2011.
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38 Bénassy-Quéré, Coupet, và Mayer 2007.
39 Bae và Goyal 2009.

nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền một cách hiệu quả, cả hai đều cần hệ thống tư pháp hoạt động 
tốt để giải quyết các vụ án trong một thời gian hợp lý, và công chúng có thể tiên liệu và tiếp cận được. 
Các nền kinh tế có hệ thống tư pháp hiệu quả hơn, trong đó tòa án có thể thực thi hiệu quả các nghĩa 
vụ hợp đồng, nói chung sẽ có thị trường tín dụng phát triển hơn và mức độ phát triển cao hơn. Một 
nền tư pháp mạnh mẽ hơn cũng có liên quan đến sự tăng trưởng nhanh hơn của các doanh nghiệp 
nhỏ. Nhìn chung, nâng cao hiệu quả của hệ thống tư pháp có thể cải thiện môi trường kinh doanh, 
thúc đẩy đổi mới, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đảm bảo nguồn thu thuế. Thể chế pháp lý 
có chất lượng cao có tương quan với dòng vốn FDI mạnh mẽ,38 trong khi thực thi hợp đồng yếu làm 
tăng chi phí vay.39

Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo

Khi Việt Nam nổi lên như một quốc gia có thu nhập trung bình, năng lực đổi mới, sáng tạo sẽ 
trở thành động lực quan trọng hơn bao giờ hết để tăng năng suất. Việt Nam có thể tiếp tục gặt 
hái những thành quả đáng kể về tăng năng suất từ việc ưu tiên bắt kịp công nghệ thông qua việc áp 
dụng kho kiến thức toàn cầu hiện có thay vì cố gắng thúc đẩy đổi mới, sáng tạo để dịch chuyển đường 
biên, xem đó như một nhân tố chính trong chiến lược đổi mới lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Tương 
tự, như đã nêu trong phần phân tích ở trên, Việt Nam cũng có tiềm năng gặt hái nhiều lợi ích khi cho 
phép tăng cường phổ biến kiến thức giữa các công ty có năng suất cao và những công ty kém hơn, 
đồng thời cho phép các nguồn lực sản xuất chảy vào những doanh nghiệp có năng suất cao và sáng 
tạo nhất. Sự hiện diện tích cực của FDI mang lại tiềm năng cho các doanh nghiệp trong nước tại Việt 
Nam được hội nhập và tiến lên trên chuỗi giá trị toàn cầu, từ đó tăng năng suất và tăng trưởng. Có thể 
thực hiện các giải pháp tiếp theo sau đây để thúc đẩy đổi mới và áp dụng công nghệ:

• Cải cách hỗ trợ đổi mới sáng tạo của nhà nước để tập trung vào xây dựng năng lực (quản 
lý) của doanh nghiệp: Các chương trình đổi mới và công nghệ hiện tại, bao gồm ưu đãi thuế 
và tài trợ nghiên cứu, tập trung quá nhiều vào việc thúc đẩy đổi mới công nghệ và NC & PT. 
Thay vào đó, cần có một cái nhìn rộng hơn về đổi mới, trong đó công nhận tầm quan trọng của 
tiếp tục đổi mới nhằm tăng năng suất, để làm nền tảng cho những hỗ trợ của nhà nước. Chính 
phủ cần ưu tiên thúc đẩy khả năng tiếp cận đến các công nghệ mới và phổ biến những quy 
trình sản xuất đã được hoàn thiện nhờ nâng cao năng lực quản lý. Đồng thời, cần quan tâm đến 
vai trò và tầm quan trọng của việc đầu tư nâng cao năng lực và quy trình của các cơ quan quản 
lý nhà nước để xây dựng những chính sách hiệu quả. Trong các năng lực và quy trình này, quan 
trọng nhất đối với năng lực đổi mới là hoạt động giám sát và đánh giá, học hỏi cách thức thiết 
kế và thực hiện các chính sách hiệu quả, cũng như hoàn thiện các biện pháp quản lý. Doanh 
nghiệp thuộc khu vực tư nhân phải là trung tâm của các chiến lược đổi mới, và các chương trình 
phải được thiết kế sao cho thúc đẩy mối quan hệ hợp tác và liên kết giữa các trường đại học với 
doanh nghiệp. Thực hiện cải cách như vậy trong các chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới 
đòi hỏi phải chú ý đến trình tự những thay đổi này, đặc biệt là cho phép có thời gian để nâng 
cao năng lực hiện có của các tổ chức.
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• Tăng cường quyền sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) đóng một vai trò quan 
trọng trong việc thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và áp dụng công nghệ. Điều này đặc biệt quan 
trọng để khuyến khích các tập đoàn đa quốc gia chia sẻ công nghệ với các công ty địa phương 
và thực hiện NC & PT tại Việt Nam mà không sợ thiệt hại kinh tế do vi phạm quyền sở hữu. Việt 
Nam xếp hạng sau nhiều đối thủ cạnh tranh trong bảng xếp hạng về quyền SHTT; theo Báo 
cáo cạnh tranh toàn cầu năm 2018, Việt Nam xếp hạng 105 trong số 140 quốc gia, đứng sau 
Singapore (thứ 3), Malaysia (thứ 24), Indonesia (thứ 44), Trung Quốc (thứ 49) và Philippines (thứ 
52). Đây là một mục tiêu ưu tiên vì Việt Nam đang tăng cường hội nhập khu vực thông qua các 
hiệp định thương mại mới như CPTPP, EVFTA và Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực, và 
đang nỗ lực thu hút các chuỗi cung ứng đang rời khỏi Trung Quốc. Tăng cường bảo vệ SHTT 
cũng sẽ giúp thu hút vốn đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân, từ đó có thể giúp mở rộng 
quy mô khởi nghiệp tại Việt Nam.

• Mặc dù Luật quyền SHTT đã được ban hành, vấn đề chính là chưa bao phủ được đầy đủ 
việc thực thi bản quyền trên mạng và hiệu lực thực thi các quy định về SHTT chưa cao, 
dẫn đến nhiều vi phạm tràn lan về quyền SHTT. Luật pháp của Việt Nam cho phép khởi kiện 
hình sự về SHTT, nhưng việc thực thi gặp nhiều trở ngại do thiếu các quy định và quy trình thủ 
tục cụ thể để hướng dẫn điều tra, truy tố và xét xử tố tụng hình sự trong các vụ vi phạm quyền 
SHTT. Điều này đã đặt ra những thách thức cho việc thi hành án hình sự về quyền SHTT, và việc 
vi phạm bản quyền vẫn lan tràn. Việt Nam cần tăng cường hiệu lực thực thi quyền SHTT và các 
thủ tục liên quan cũng như giải quyết tranh chấp SHTT sao cho đơn giản và dễ tiếp cận hơn để 
khuyến khích doanh nghiệp áp dụng. Khi phải đối mặt với những thách thức tương tự, Trung 
Quốc đã tăng cường thực thi SHTT bằng việc thành lập các tòa án chuyên ngành về SHTT. Điều 
này đòi hỏi phải sửa đổi các thủ tục của tòa án SHTT, chẳng hạn như tăng cường các đơn vị thực 
thi chuyên ngành, và áp dụng các chế tài mạnh hơn đối với những hành vi vi phạm,… 

• Tăng cường nguồn vốn cho khởi nghiệp: Cùng với những cải cách khu vực tài chính lớn hơn 
được nêu trong phần trước, có thể thực hiện các giải pháp cụ thể để tăng cường nguồn vốn để 
tài trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp hướng tới đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp cần những 
công cụ huy động tài chính khác nhau khi chuyển từ giai đoạn này sang giai đoạn tiếp theo 
trong vòng đời kinh doanh. Mặc dù thị trường mới nổi ở Việt Nam đang ngày càng trở thành 
một điểm đến hấp dẫn cho đầu tư mạo hiểm và vốn cổ phần tư nhân, còn rất lâu nữa thì phát 
huy hết tiềm năng này. Cải cách Luật Phá sản và các văn bản pháp luật về giao dịch bảo đảm 
cần quy định rõ ràng là DNVVN và các doanh nghiệp khởi nghiệp được sử dụng động sản làm 
tài sản thế chấp.
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Cơ sở hạ tầng hiệu quả

Cơ sở hạ tầng tốt là trung tâm để phát triển kinh tế. Mặc dù đã có những tiến bộ ngoạn mục trong hai thập 
kỷ qua, Việt Nam vẫn sẽ cần đầu tư nhiều hơn và hiệu quả hơn để bắt kịp các nước tiên tiến về phát triển 
cơ sở hạ tầng. Để làm được điều này, cần sử dụng các nguồn lực hiện có hiệu quả hơn  bằng cách  cải thiện 
khâu lập kế hoạch và thực hiện dự án, bao gồm cả đấu thầu, và  chú trọng hơn đến ngân sách cho bảo trì 
vốn đã bị bỏ qua trong những năm trước đây. Những thay đổi này cần được thực hiện cả ở các địa phương, 
hiện đang chịu trách nhiệm hơn 70% chương trình đầu tư công của đất nước. Một vấn đề khác cần làm là 
điều chỉnh biểu giá sao cho tiệm cận đến chi phí cung cấp để Chính phủ có thể phân bổ nhiều nguồn lực 
hơn cho các lĩnh vực ưu tiên khác và khách hàng có thể điều chỉnh hành vi của mình  để sử dụng dịch vụ cơ 
sở hạ tầng hiệu quả hơn. Sự phát triển quan hệ đối tác với khu vực tư nhân có thể tăng cường chuyển giao 
công nghệ và năng lực, đồng thời bổ sung vốn cho đầu tư của nhà nước

Thành công của một quốc gia thường được đo lường bằng chất lượng cơ sở hạ tầng. Sự thịnh 
vượng đòi hỏi cơ sở hạ tầng (cả vật chất và ảo cũng sẽ ngày càng quan trọng hơn) có tính kết nối và 
tiếp cận tốt đến các dịch vụ như điện và nước. Tất cả các quốc gia có thu nhập cao đều nằm trong số 
các nền kinh tế có cơ sở hạ tầng tốt nhất (hình M.14). Mối tương quan chặt chẽ và tích cực giữa mức độ 
đầu tư cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế (cũng như giảm nghèo) đã được chứng minh rõ ràng qua 
một số nghiên cứu thực nghiệm trên nhiều quốc gia, trong đó ước tính gia tăng 1% đầu tư cơ sở hạ 
tầng vật chất, trong khi các biến số khác không đổi, sẽ giúp GDP tăng thêm 1-2%, mặc dù tốc độ tăng 
trưởng sẽ giảm dần khi nền kinh tế tiếp cận mức thu nhập bình quân đầu người dài hạn.40

HÌNH M.14.     Mối tương quan chặt chẽ và tích cực giữa chất lượng cơ sở hạ tầng và phát triển kinh tế,
năm 2017

Nguồn: Diễn đàn kinh tế thế giới.
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40 Calderón và Servén 2014.
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Việt Nam đã đạt được những tiến bộ ngoạn mục trong hai thập kỷ qua trong xây dựng 
đường giao thông, bến cảng và gần như mọi người dân đều được sử dụng điện. Tuy nhiên, 
nhu cầu về các dịch vụ cơ sở hạ tầng ngày càng tăng do tăng trưởng kinh tế cao và quá trình chuyển 
đổi nhân khẩu học. Ví dụ, dự báo nhu cầu điện hiện nay cho thấy công suất lắp đặt sẽ tăng mạnh từ 
47,9 gigawatt năm 2018 lên 60 gigawatt vào năm 2020 và 129,5 gigawatt vào năm 2030. Việt Nam 
cũng sẽ phải đầu tư nhiều hơn và hiệu quả hơn vì hầu hết các chỉ số cơ sở hạ tầng vẫn còn kém hơn 
các đối thủ cạnh tranh phát triển hơn. Theo Chỉ số cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới, 
chất lượng cơ sở hạ tầng của Việt Nam đứng thứ 80 trong số 137 nền kinh tế trên toàn thế giới, trên 
một số nước láng giềng như Campuchia, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Philippines, nhưng 
đứng sau các nước khác trong khu vực như Trung Quốc, Indonesia và Thái Lan.

Để xây dựng cơ sở hạ tầng ngày càng tốt hơn, Việt Nam đang phải đối mặt với một số quyết 
định chiến lược. Trong một thế giới lý tưởng, cơ sở hạ tầng nên được cung cấp cho mọi người và ở 
mọi nơi. Tuy nhiên, các quốc gia đang phải đối mặt với ngân sách hạn chế, buộc họ phải đưa ra lựa 
chọn. Đối với Việt Nam, nhu cầu cơ sở hạ tầng ước tính khoảng 25 - 30 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ 
qua, cao hơn nguồn lực tài chính của Chính phủ, chỉ khoảng 15 - 18 tỷ USD mỗi năm trong những năm 
gần đây (hoặc khoảng 7% GDP, cao hơn 3% so với mức trung bình của thế giới). Mặc dù những số liệu 
dự kiến này còn gây tranh cãi, nhưng chúng đều chỉ ra rằng nâng cao hiệu quả chi ngân sách và đảm 
bảo nguồn tài chính đầy đủ có ý nghĩa rất quan trọng trong những năm tới (hình M.15).

Báo cáo này phân tích một số định hướng chiến lược cho các nhà hoạch định chính sách 
Việt Nam, tập trung vào hai câu hỏi chính: (1) làm thế nào để lựa chọn, thực hiện và duy trì 
các dự án đầu tư tốt nhất; và (2) làm thế nào để huy động tài chính cho các dự án này. Kinh 
nghiệm quốc tế đã chứng minh Việt Nam sẽ khó đạt được thành công trong phát triển cơ sở hạ tầng 
nếu không có mức độ hiệu quả phù hợp trong việc lập quy hoạch và thực hiện đầu tư, và nếu không 
có chiến lược tài chính rõ ràng. Tuy nhiên, hai câu hỏi này không toàn diện vì Chính phủ cũng cần 
xác định những lĩnh vực và địa bàn nên đầu tư nhiều nhất trong tương lai. Chính phủ cũng sẽ phải  

HÌNH M.15.     Nhu cầu và nguồn vốn đầu tư, giai đoạn 2019 - 40 

Nguồn: Global Infrastructure Outlook, https://outlook.gihub.org/countries/Vietnam
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quyết định vai trò của các DNNN trong các lĩnh vực này, theo hướng mở ra dần dần để thúc đẩy cạnh 
tranh. Khi đầu tư, Chính phủ cũng sẽ cần phải cân nhắc ngày càng nhiều hơn tác động của các dự án 
đối với môi trường và nguồn nhân lực.

Vì danh sách các câu hỏi rất dài và những thách thức lại phức tạp, báo cáo này nên được xem 
như là một phần trong chiến lược quốc gia về phát triển cơ sở hạ tầng.

Tại sao nâng cao hiệu quả lại là mục tiêu ưu tiên?

Hiệu quả được định nghĩa là “khi một người, doanh nghiệp, nhà máy,... sử dụng tốt và triệt 
để các nguồn lực như thời gian, nguyên vật liệu hoặc lao động, mà không lãng phí chút nào.”41 
Trong thực tế, hiệu quả phụ thuộc vào một số mối yếu tố, và điều này cũng đúng với cơ sở hạ tầng. 
Khả năng đầu tư và cung cấp cơ sở hạ tầng của một quốc gia sẽ phụ thuộc vào một số thông số ở cả 
hai phía cung và cầu. Khả năng này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế và đặc điểm kinh tế, xã 
hội và địa lý của quốc gia đó.

Có nhiều bằng chứng cho thấy đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt Nam không hiệu quả như đáng 
ra có thể đạt được. Mặc dù Chính phủ đã dành một phần lớn ngân sách cho cơ sở hạ tầng, lên đến 
10% GDP trong năm 2010 và trung bình 7% trong những năm gần đây, nhưng kết quả lại không khả 
quan trong tất cả các lĩnh vực. So sánh các tiện ích của Việt Nam với các nền kinh tế châu Á khác cho 
thấy Việt Nam đã làm tương đối tốt trong lĩnh vực năng lượng khi đã đáp ứng phần lớn nhu cầu trong 
nước, mặc dù ngân sách cho đầu tư và bảo trì mạng truyền tải vẫn còn thấp. Hiệu quả hoạt động của 
ngành giao thông cũng được xem là khá tốt, với nhiều đầu tư lớn để cải thiện các con đường, bến 
cảng và sân bay trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, hoạt động lập kế hoạch chưa tốt và phối hợp chưa chặt 
chẽ giữa các cấp chính quyền đã làm giảm hiệu quả. Ví dụ, các dự án đường cao tốc kết nối với cảng 
nội địa, cảng biển và sân bay hiếm khi được quy hoạch và triển khai như một hệ thống tích hợp.42 
Ngược lại, độ tin cậy của dịch vụ cấp nước sạch đã giảm trong những năm gần đây khi nhiều khách 
hàng gặp phải sự cố mất nước (từ 3,2% đến gần 10%) và chất lượng giảm xuống. Hiệu quả của hệ 
thống thu gom, xử lý và tái sử dụng nước thải thấp nhất trong khu vực, chỉ có 4% hộ gia đình thành thị 
được kết nối với hệ thống thoát nước thải và chỉ 50% lượng nước thải được xử lý.

Hiệu quả hoạt động không đồng đều của hệ thống cơ sở hạ tầng ở Việt Nam bắt nguồn từ 
hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân thứ nhất là việc lựa chọn và thực hiện các dự án đầu tư cơ sở 
hạ tầng không phải lúc nào cũng được sàng lọc kỹ lưỡng, chuẩn bị tốt với phân tích các phương án 
thay thế, phối hợp để đảm bảo hiệu quả kinh tế hoặc thực hiện với chi phí thấp nhất. Nguyên nhân 
thứ hai là ngân sách bảo trì cơ sở hạ tầng không đủ, làm tăng chi phí vòng đời.

41 Từ điển Cambridge.
42 Blancas và các cộng sự 2014.
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Hạn chế trong lựa chọn và thực hiện dự án đầu tư

Phương pháp lập kế hoạch có chi phí thấp nhất được áp dụng không đồng đều tại Việt Nam. 
Việc lựa chọn các dự án hiệu quả thường đạt được thông qua lập kế hoạch có chi phí thấp nhất - một 
quá trình ước tính nhu cầu và xác định một cách có hệ thống các giải pháp hiệu quả nhất về chi phí 
để đáp ứng nhu cầu đó. Lý tưởng nhất là xem xét thêm các phương pháp quản lý nhu cầu cùng với 
việc mở rộng nguồn cung ứng để để đạt được sự cân bằng cung - cầu. Lập kế hoạch có chi phí thấp 
nhất đòi hỏi chính quyền địa phương có năng lực cao để kiểm tra tất cả các phương án có sẵn một 
cách toàn diện và đồng đều. Dữ liệu ngành đầy đủ, chính xác và các công cụ mô hình hóa cung cấp 
một cơ sở vững chắc để lập kế hoạch có chi phí thấp nhất. Khi phân tích nên sử dụng số liệu tính toán 
chi phí trong toàn bộ vòng đời để đảm bảo tìm ra được những giải pháp có hiệu quả về chi phí để xây 
dựng và vận hành.

Mặc dù đã được áp dụng trong ngành điện, các phương pháp này không được sử dụng một 
cách thống nhất trong các lĩnh vực khác. Lý do chính dường như là sự phân tán khi ra quyết định 
giữa chính quyền trung ương và địa phương. Hiện nay, mặc dù đã có một số cải cách để đơn giản hóa 
quy trình, hệ thống quy hoạch ở Việt Nam vẫn tương đối phức tạp về mặt thể chế cùng với sự chồng 
chéo và việc ban hành quá nhiều quy hoạch, kế hoạch - có khoảng 20.000 quy hoạch, được hướng dẫn 
bởi hơn 70 văn bản pháp lý và 70 nghị định. Các quy hoạch này do nhiều bộ hoặc vụ/cục khác nhau 
xây dựng, thường có kế hoạch thời gian khác nhau, và sử dụng dữ liệu và dự báo không thống nhất 
để lập quy hoạch. Hầu như không có cơ chế hiệu quả để phối hợp liên tỉnh, liên thành phố hoặc liên 
huyện, dẫn đến cạnh tranh quá mức trong tiếp cận nguồn lực và đầu tư các cơ sở hạ tầng trùng lặp 
như cảng, sân bay và khu công nghiệp.43 

Một lý do khác khiến việc đầu tư cơ sở hạ tầng kém hiệu quả là năng lực hạn chế của chính 
quyền địa phương và thiếu sự phối hợp giữa các cấp chính quyền. Chính quyền địa phương 
hiện chịu trách nhiệm thực hiện 60% tổng chi tiêu công, tăng từ mức 35% vào năm 1996 và cao hơn 
mức trung bình 25% ở các nền kinh tế đang phát triển. Mặc dù quyền tự chủ và cạnh tranh của các 
địa phương đóng góp rất lớn vào tiến bộ kinh tế và xã hội năng động ở cấp địa phương tại Việt Nam, 
nhưng điều này cũng dẫn đến nhu cầu phải nâng cao năng lực quy hoạch và quản lý ở cấp địa phương 
và tăng cường phối hợp giữa các khu vực và giữa địa phương với trung ương. Điều đáng tiếc, như các 
nhà lãnh đạo chính sách hàng đầu đã thừa nhận, là Việt Nam chưa đạt được nhiều tiến bộ ở mặt này.44

Sự phân mảnh về thể chế và năng lực hạn chế ở địa phương làm quá trình quy hoạch cơ sở 
hạ tầng thêm phức tạp, và sự thiếu phối hợp giữa các cấp, các vực ngành có thể dẫn đến 
những sai lầm tốn kém trong lựa chọn dự án. Vấn đề này đặc biệt nghiêm trọng khi đề cập đến 
mạng lưới giao thông, vì mặc dù mạng lưới giao thông cần hoạt động như một hệ thống tích hợp đa 
phương thức quốc gia, việc phân chia trách nhiệm thể chế đã tiếp tục ngăn cản các nhà ra quyết định 
liên quan thực hiện tối ưu hóa và hoạch định cơ sở hạ tầng phù hợp. Trong thời gian gần đây Việt Nam 
đã tăng cường phân cấp, tập trung vào công tác quy hoạch và xây dựng chương trình đầu tư cơ sở 

43 Ngân hàng Thế giới 2019c.
44 Xem chi tiết trong Ngân hàng Thế giới (2016). 
45 Ngân hàng Thế giới 2017b. 
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hạ tầng cho cấp tỉnh. Tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy hoạt động đầu tư trong quy hoạch 
không thực sự kết nối với nhu cầu hiệu quả.45 Các tỉnh có xu hướng xác định và thực hiện các kế hoạch 
và dự án cơ sở hạ tầng của riêng mình, cuối cùng lại cạnh tranh với nhau thay vì phối hợp chiến lược. 
Tệ hơn nữa là hiếm khi có sự phối hợp chặt chẽ khi quy hoạch các hạ tầng cảng và cơ sở hạ tầng kết 
nối quan trọng như đường bộ và đường sắt. Trong hoạt động cấp nước, vốn cần có các giải pháp liên 
tỉnh, cũng chưa có khung pháp lý, quy định và thể chế về chia sẻ tài nguyên nước. Trong hoạt động 
quy hoạch cơ sở hạ tầng đô thị và thậm chí cả thủy lợi cũng phát sinh những thách thức tương tự như 
phân tích dưới đây.

Ngay cả khi chọn được các dự án phù hợp, quá trình thực hiện dự án cũng bị chậm và phát 
sinh nhiều chi phí. Có nhiều nguyên nhân làm giảm hiệu quả, nhưng đấu thầu dường như là một 
lĩnh vực có nhiều vấn đề.46 Về mặt pháp lý, mặc định là đấu thầu cạnh tranh phải được áp dụng đối với 
đấu thầu công ở Việt Nam, nhưng quy định này thường không được tuân thủ. Chẳng hạn, năm 2017, 
gần 70% số hợp đồng công được ký trực tiếp, chiếm khoảng 13% tổng giá trị hợp đồng công. Kết quả 
sơ bộ trong một nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới hiện nay trên một mẫu các hợp đồng cho thấy 
ngay cả khi sử dụng đấu thầu cạnh tranh, mức độ cạnh tranh vẫn thấp do số lượng hồ sơ dự thầu đủ 
điều kiện không nhiều.47 Hơn nữa, một số văn bản pháp lý được ban hành cho những lĩnh vực nhất 
định vẫn cho phép chỉ định thầu được sử dụng rộng rãi, điều này giải thích tại sao chỉ định thầu chiếm 
69,2% tổng số hợp đồng được trao, trong khi tỷ lệ tiết kiệm từ phương thức đấu thầu này chỉ 2,62%, 
thấp hơn nhiều so với trung bình 6,98%.48 Một thực tiễn khác ảnh hưởng đến hiệu qủa đầu tư là sự 
thao túng các tiêu chí đánh giá hoặc lựa chọn các loại hợp đồng không phù hợp để cho phép điều 
chỉnh đơn giá. Mặc dù việc áp dụng đấu thầu điện tử đã mang lại một số khoản tiết kiệm (trung bình 
là 8.2%), khối lượng hợp đồng phải đấu thầu cạnh tranh chỉ là 28% trong năm 2018.

Kinh phí bảo trì của các dự án hiện nay không đủ 

Cơ sở hạ tầng được vận hành hiệu quả khi chi phí hoạt động được duy trì gần bằng với mức 
tối thiểu khả thi về kỹ thuật. Khi thực hiện đầu tưvốn, các tài sản hình thành từ đầu tư được sử dụng 
để cung cấp nhiều dịch vụ cơ sở hạ tầng, thường phát sinh thêm chi phí để vận hành hệ thống. Trong 
trường hợp cơ sở hạ tầng, một thành phần chính trong chi phí vận hành là bảo trì tài sản. Bảo trì tốt 
giúp tiết kiệm một khoản chi phí đầu tư lớn, giảm hơn 50% tổng chi phí trong vòng đời của cơ sở hạ 
tầng giao thông, nước và vệ sinh, đồng thời cũng tăng tuổi thọ của tài sản.49 Ví dụ, một nghiên cứu 
gần đây của OECD cho thấy rằng mỗi 1 USD chi thêm cho bảo trì đường bộ tiết kiệm 1,5 USD đầu tư 
mới, do đó tăng cường bảo trì là một lựa chọn rất hiệu quả.50

46 Những hạn chế khác là việc chuyển vốn được phân bổ từ trung ương đến các bộ và cơ quan thực hiện rất muộn, đây là lý do quan 
trọng gây chậm trễ trong việc thực hiện các dự án đầu tư. Quy định về mức trần phân bổ vốn một cách cứng nhắc đối với các dự 
án được tài trợ bằng vốn nước ngoài cũng đã góp phần thực hiện dự án chậm. Chính phủ đã sửa đổi Luật Đầu tư công vào tháng 6 
năm 2019 (có hiệu lực vào tháng 1 năm 2020) để giải quyết những quan ngại này.

47 Nghiên cứu được thực hiện trong Chương trình Tư vấn và Phân tích của Ngân hàng Thế giới (ASA), với tiêu đề “Đánh giá tác động 
của đấu thầu đến công bố giá trần trong tài liệu đấu thầu của các gói thầu xây lắp tại Trung Quốc và Việt Nam”. Bản thảo, cung cấp 
theo yêu cầu.

48 Trong năm 2017, 16,84 tỷ USD đã được trao hợp đồng thông qua đấu thầu cạnh tranh mở (bao gồm các hợp đồng được tài trợ bởi 
vốn ODA), chiếm khoảng 72,84% tổng giá trị hợp đồng được trao.

49 Rozenberg và Fay 2019.
50 Hallegatte, Maruyama Rentschler, và Rozenberg 2019. 
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Mặc dù Việt Nam chi nhiều vào đầu tư cơ sở hạ tầng, ngân sách bảo trì thường không được 
cấp đầy đủ. Mỗi khi xây dựng một tài sản cơ sở hạ tầng mới là phát sinh trách nhiệm bảo trì thường 
xuyên, nhưng kinh phí bảo trì lại không được đưa vào đấu thầu. Nguyên tắc chung là nhu cầu bảo trì 
bằng khoảng một nửa nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực nước và giao thông, nhưng thực tế ở Việt Nam 
lại khác xa. Ví dụ:

• Nước. Trong lĩnh vực đường thủy nội địa, mặc dù trong thời gian gần đây Cục Đường thủy nội 
địa đã được nhà nước cấp ngân sách nhiều hơn cho vận hành và bảo trì (O & M),51 nhưng vẫn 
còn thiếu rất nhiều và không đáp ứng được nhu cầu của ngành.52,53 Tương tự, các công trình 
thủy lợi không đạt công suất được thiết kế một phần do không đủ ngân sách bảo trì. Trên thực 
tế, khoảng 70% tổng ngân sách O & M do chính phủ cung cấp hiện đang được sử dụng để trang 
trải chi phí hành chính của các đơn vị quản lý thủy lợi và chỉ 30% còn lại được sử dụng cho các 
hoạt động bảo trì, như vậy không đủ đáp ứng nhu cầu.54 

• Giao thông. Mặc dù Việt Nam có mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh với mật độ đường tương đối 
cao, khoảng 0,87 km đường trên mỗi km vuông, nhưng không khai thác hết được toàn bộ tiềm 
năng của mạng lưới do đường bị xuống cấp vì mức độ và ngân sách bảo trì không đủ. Chi ngân 
sách cho bảo trì hiện nay ước tính khoảng 10% vốn đầu tư phát triển trong lĩnh vực này, thấp 
hơn nhiều so với Bangladesh (22%), các nước OECD (30%) và Indonesia (37%).55 Ngân sách cho 
bảo trì vẫn thiếu dù Quỹ bảo trì đường bộ đã được thành lập tại Việt Nam từ năm 2012.

Xây dựng môi trường pháp lý để nâng cao hiệu quả của mạng lưới cơ sở hạ tầng

Hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng thường phụ thuộc vào môi trường hỗ trợ và môi trường pháp 
lý, hành chính và thể chế. Không ở đâu thấy rõ điều này hơn lĩnh vực giao thông, là lĩnh vực mà 
dịch vụ không chỉ phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng công cộng được cung cấp, mà còn ở cách các chủ thể 
khác cung cấp dịch vụ trên những cơ sở hạ tầng này. Việt Nam còn hạn chế vì hiệu quả hoạt động 
kém trong lĩnh vực hậu cần thương mại, xếp hạng thấp hơn các nước trong khu vực như Trung Quốc, 
Malaysia và Thái Lan.56 Hơn nữa, chi phí hậu cần đặc biệt cao ở Việt Nam lên đến 20% GDP, cao gấp đôi 
so với nhiều quốc gia tương đương. Chi phí hậu cần cao hạn chế khả năng cạnh tranh thương mại và 
làm giảm giá trị tổng thể của khoản đầu tư cơ sở hạ tầng. Chi phí hậu cần cao là do hai nguyên nhân 
chính, đó là thủ tục hải quan và vận tải đường bộ:

• Hải quan. Hiện nay, Việt Nam có hệ thống hải quan hỗn hợp gồm hai mô hình hoạt động 
song song: hệ thống điện tử (hoàn thành hồ sơ và xin số tờ khai hải quan qua cổng thông tin 
điện tử của Tổng Cục Hải quan) và hệ thống thủ công (hồ sơ giấy được giao tận tay cán bộ hải 
quan để lấy chữ ký). Do đó, các cán bộ của cơ quan nhà nước và các tỉnh giải thích, thực hiện và  

51 Đã tăng gần 80% trong giai đoạn 2013 – 2017.
52 Ngân hàng Thế giới 2018c.
53 Phân bổ vốn bình quân cho mạng lưới đường bộ cao hơn từ 15 - 20 lần mỗi tấn trên km so với đường thủy, mặc dù quy mô vận tải 

hàng hoá đường thủy bằng 80% đường bộ, đồng thời có chi phí ngoại ứng về tắc nghẽn giao thông, môi trường và tai nạn thấp 
hơn.

54 Ngân hàng Thế giới 2019d.
55 Những phát hiện này dựa trên các dự án thí điểm gần đây sử dụng Hệ thống quản lý tài sản đường bộ (RAM), như Công cụ đánh 

giá mạng lưới đường bộ cấp tỉnh (RONET) của Việt Nam, tại 5 tỉnh.
56 Ngân hàng Thế giới 2019e.
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thực thi các quy định không thống nhất, khiến quy trình thông quan mất nhiều thời gian và 
không thể đoán trước, đặc biệt là đối với hàng nhập khẩu, và thúc đẩy chủ hàng phải chi thêm 
để xử lý nhanh nhằm giảm thời gian chậm trễ.57

• Vận tải đường bộ. Ở Việt Nam, hiệu quả thấp phần nhiều là do cấu trúc của ngành vận tải 
đường bộ. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, mỗi doanh nghiệp chỉ sở hữu một vài xe tải, cũng như 
những người vừa làm chủ vừa lái một chiếc xe tải duy nhất, mọc lên như nấm sau mưa. Sự phân 
tán này không chỉ cản trở khả năng mở rộng và làm giảm chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt 
động, mà còn làm giảm tỷ lệ xe tải nặng có thể vận chuyển nhiều hàng hóa hơn và giúp giảm 
tắc nghẽn, chi phí và khí thải.

Huy động các nguồn vốn mới

Việt Nam chủ yếu dựa vào nguồn lực của nhà nước để đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, còn đầu 
tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng còn thấp, chỉ dưới 1% GDP trong thập kỷ qua, hầu hết đổ vào 
ngành năng lượng. Chính phủ giải thích sự phụ thuộc vào đầu tư công với lý do cam kết mạnh mẽ 
để cải thiện cơ sở hạ tầng và từ đó đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dân. Điều này cũng được dùng 
để lý giải sự phụ thuộc vào nguồn tài chính ưu đãi lớn của các đối tác phát triển, chiếm tới một nửa 
đầu tư công trong các lĩnh vực này trong thập kỷ qua.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc gần như duy nhất vào ngân sách nhà nước này có thể đã đạt đến 
giới hạn của nó, vì ít nhất hai lý do. Thứ nhất, Chính phủ đã chọn phương án ưu đãi một cách 
không tương xứng cho người sử dụng hiện nay với cái giá mà người nộp thuế và các thế hệ tương lai 
phải trả, bằng cách áp dụng biểu giá thấp và trợ cấp cho người sử dụng. Thứ hai, nguồn tài chính ưu 
đãi gần như không còn vì Việt Nam đã tốt nghiệp các chương trình cho vay ưu đãi của Ngân hàng Thế 
giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á. Trong tương lai, Chính phủ sẽ phải trả lãi suất thị trường để đầu 
tư phát triển.

Ai phải trả tiền?

Tại Việt Nam, Chính phủ dành sự ưu tiên lớn cho người nộp thuế bằng cách huy động vốn 
hoặc vay nhiều hơn mức phí sử dụng cơ sở hạ tầng. Do đó, chính quyền đã áp dụng biểu phí 
tương đối rẻ ở hầu hết các lĩnh vực (thấp hơn chi phí cung cấp dịch vụ) với mục đích tăng cường khả 
năng tiếp cận đến các dịch vụ cơ bản như điện và nước của các hộ nghèo và các doanh nghiệp nhỏ 
(hình M.16). Chiến lược phát triển bao trùm này đã hoạt động tốt vì hiện nay hầu hết các hộ gia đình 
ở Việt Nam đều có điện (98%), và hoạt động cấp nước sạch cũng đã được cải thiện nhiều. Tuy nhiên, 
hiệu quả quản lý rác thải và nước thải chưa cao.

57 Báo cáo dự báo thời gian phát sinh thêm liên quan đến thông quan các lô hàng quốc tế tại Việt Nam làm tăng chi phí của người chủ 
hưởng lợi (Beneficial Cargo Owner) khoảng 96 triệu USD vào năm 2012 và dự kiến 182 triệu USD vào năm 2020 trong chi phí hậu 
cần có thể tránh được. Ngoài ra, chi phí để xử lý hàng nhanh thêm khoảng 15% vào chi phí của một container 40 feet hàng nhập 
khẩu và khoảng 13% chi phí của một container hàng xuất khẩu nói chung.
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HÌNH M.16.     Phí người dùng thấp hơn chi phí cung cấp dịch vụ trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng 

Nguồn: Ước tính của chuyên gia NHTG dựa trên dữ liệu của Chính phủ.
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Tại Việt Nam, nhà nước chịu trách nhiệm quy định phí sử dụng cơ sở hạ tầng, nhằm đảm bảo 
khả năng chi trả và khả năng tiếp cận. Các ngành có mô hình tính phí người dùng khác nhau. Đối 
với cơ sở hạ tầng do các bộ ngành trung ương quy hoạch và quản lý, như giao thông và năng lượng, 
các cơ quan quản lý công trình quy định phí sử dụng, ví dụ như Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công 
Thương. Đối với các lĩnh vực như cấp nước và vệ sinh hay quản lý chất thải rắn, uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh quy định biểu phí sử dụng. Dù cơ quan quản lý là ai, hiện nay phí sử dụng thấp hơn một cách có 
hệ thống so với chi phí cung cấp dịch vụ trong mọi lĩnh vực cơ sở hạ tầng cơ bản tới 90% đối với thu 
gom nước thải và 70% thu gom rác thải.

Phí sử dụng thấp có nghĩa là nhà nước phải bù đắp phần ngân sách còn thiếu bằng trợ cấp. 
Nói cách khác, gánh nặng tài chính thuộc về người nộp thuế và/hoặc các thế hệ tương lai (nếu các dự 
án cơ sở hạ tầng được tài trợ bằng vốn vay). Một hệ thống như vậy cũng tạo ra nhiều tác động tiêu 
cực hơn đối với hành vi của cả nhà cung cấp và người tiêu dùng. Các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng ít 
chịu trách nhiệm vì họ được hưởng lợi từ sự bảo đảm rõ ràng hoặc ngầm định của Kho bạc, điều này 
giải thích tại sao họ bị thâm hụt chi phí lớn. Về phía nhu cầu, khách hàng được khuyến khích sử dụng 
nhiều hơn, điều này có thể tạo ra áp lực không đáng có cho môi trường và nguồn dự trữ tài nguyên 
thiên nhiên.

Nguyên nhân thứ hai làm giảm hiệu quả khác của hệ thống hiện nay là sự mất cân bằng giữa 
các trách nhiệm được giao cho chính quyền địa phương về chi và thu ngân sách. Một nguyên 
tắc cơ bản của tài chính công là các đơn vị chi tiêu phải dựa vào nguồn tài chính của chính mình vì đó 
là cách tốt nhất để đảm bảo trách nhiệm giải trình của họ. Quy tắc này không áp dụng đối với cá chính 
quyền địa phương ở Việt Nam, khi mà trung bình họ phải chịu trách nhiệm thực hiện gần 60% tổng 
chi tiêu công, nhưng chỉ được hưởng 30% tổng thu ngân sách (có ít quyền tự chủ trong việc thiết kế 
cơ sở thuế của riêng địa phương). Do đó, các địa phương chủ yếu phụ thuộc vào cân đối ngân sách 
của trung ương, có nghĩa là nhiều dự án cơ sở hạ tầng địa phương được tài trợ bằng người nộp thuế 
quốc gia chứ không phải người nộp thuế địa phương (là những người có nhiều khả năng sẽ sử dụng 
các công trình này hơn). Trong những điều kiện này, chính quyền địa phương được cho là chịu ít áp 
lực hơn trong việc cung cấp hàng hóa công cộng với chi phí thấp. Một nghiên cứu gần đây kết luận  
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chi ngân sách tại địa phương có thể không hiệu quả nếu việc phân cấp trách nhiệm không phù hợp 
với thu ngân sách.58 Các nhà hoạch định chính sách địa phương có thể không tính hết các khoản chi 
tại địa phương vào giá khi mà phần thiếu hụt trong chi ngân sách có thể tài trợ bằng cân đối ngân 
sách của trung ương hoặc thu ngân sách được chia sẻ từ người nộp thuế ở các địa phương khác.

Có phải không đủ nguồn vốn tư nhân?  

Khoảng 90% các dự án cơ sở hạ tầng ở Việt Nam do nhà nước đầu tư. Nguồn vốn đầu tư đến 
từ hỗ trợ ngân sách trực tiếp, vốn của các DNNN, chính phủ trung ương bảo lãnh cho các DNNN vay, 
vốn hỗ trợ phát triển chính thức và Ngân hàng Phát triển Việt Nam do nhà nước sở hữu. Trong số các 
công cụ này, nguồn vốn ưu đãi đóng một vai trò quan trọng, vì đóng góp gần một nửa ngân sách đầu 
tư cơ sở hạ tầng trong giai đoạn 2010 - 2015.

Việt Nam tiếp cận tương đối dễ dàng đến nguồn vốn từ ngân sách nhà nước có chi phí thấp, 
chính vì thế khu vực tư nhân đã không tham gia nhiều vào đầu tư cơ sở hạ tầng. Kể từ năm 
1990, theo cơ sở dữ liệu về Sự tham gia của tư nhân vào cơ sở hạ tầng (PPI) của Ngân hàng Thế giới, chỉ 
có 116 dự án hợp tác công tư (PPP) với tổng giá trị 19,4 tỷ USD đã được phê duyệt tại Việt Nam, bằng 
chưa đến 10% tổng vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trong giai đoạn này. Khoảng 75% các dự án PPP thuộc 
lĩnh vực năng lượng, 6% khí đốt và 5% cảng. Trong lĩnh vực đường bộ, đã có một vài dự án PPP hoặc 
nhượng quyền thu phí đối với các quốc lộ dưới hình thức chỉ định thầu. Tuy nhiên, nhiều dự án đường 
bộ này đã phải đàm phán lại, và cuối cùng nhà nước vẫn phải chịu phần lớn rủi ro.

Bối cảnh rõ ràng đã thay đổi kể từ khi Việt Nam tốt nghiệp nguồn tài trợ ưu đãi vào cuối 
năm 2016. Kể từ đó, Chính phủ đã cố gắng khuyến khích sự tham gia nhiều hơn từ khu vực tư nhân 
bằng Nghị định số 15/2015/ND-CP, cải thiện rõ rệt khung pháp lý so với các quy định trước đây vì đây 
là khung pháp lý duy nhất cho đầu tư tư nhân trong các lĩnh vực cơ sở hạ tầng công cộng. Văn bản 
này quy định rõ hơn các thủ tục mà các cơ quan chức năng phải tuân thủ khi đấu thầu trong một dự 
án PPP và bỏ giới hạn 30% vốn hỗ trợ của Chính phủ cho một dự án PPP. Nghị định số 30/2015/ND-
CP cũng được ban hành vào năm 2015 để hướng dẫn khung đấu thầu cho các dự án PPP. Tuy nhiên, 
những thay đổi này vẫn chưa mang lại kết quả như mong đợi vì không có dự án nào được đấu thầu 
có nhiều hơn một nhà đầu tư đủ điều kiện hoặc quan tâm, mặc dù theo báo cáo đã có 18 dự án PPP 
(trong số 53 dự án) đã được đấu thầu “cạnh tranh”.59 Các yêu cầu mới đã tạo ra quá nhiều gánh nặng 
vì phải chuẩn bị nghiên cứu khả thi và thực hiện đấu thầu cạnh tranh trong khi hầu hết các bộ và cơ 
quan chủ quản không đủ năng lực để làm việc này. Quan trọng hơn nữa là các nghị định không hỗ trợ 
một khung quản lý rủi ro chính phủ toàn diện, đặc biệt là Cam kết tài chính và Nợ tiềm ẩn phát sinh 
từ các dự án PPP.

Chính phủ đang thực hiện đánh giá toàn diện khung pháp lý về PPP hiện có và cũng đang 
soạn thảo Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) để giải quyết những hạn chế 
của Nghị định 63 và các quy định về PPP có liên quan khác. Khi xem xét khung pháp lý, chính 
quyền cần lưu ý nhiều dự án thường được đấu thầu như một phần của gói hỗ trợ lớn hơn, trong đó 
các nhà đầu tư được cung cấp đất để phát triển cơ sở hạ tầng. Các dự án như vậy sẽ đòi hỏi một cơ chế 

58 Sow và Razafimahefa 2017.
59 Dũng 2018.
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giám sát chặt chẽ hơn để tối đa hóa hiệu quả của các tài sản bao gồm định giá tài sản bị thu hồi (ví dụ 
như thu hồi đất để xây dựng các công trình cấp nước).

Một phương án khác để thu hút thêm vốn tư nhân vào các lĩnh vực cơ sở hạ tầng là khai thác 
thị trường tài chính cả trong nước và quốc tế. Chính phủ trung ương có thể thực hiện giải pháp 
này trong chiến lược tài chính tổng thể và cả những công ty cung cấp dịch vụ công ích có khả năng 
huy động cổ phiếu và trái phiếu. Trong những năm qua, Chính phủ trung ương đã sử dụng cách tiếp 
cận thứ nhất bằng cách huy động vốn trái phiếu trên thị trường trong nước nhờ các điều kiện thuận 
lợi. Do đó, tỷ lệ vay trong nước tăng từ 33% GDP năm 2014 lên 35,1% GDP năm 2018. Trọng tâm ở 
đây là tài chính doanh nghiệp hoặc khả năng của các công ty hiện tại trong việc tìm kiếm nguồn vốn 
thương mại bổ sung và đảm bảo đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư lớn. Ngành điện đang chuẩn bị chiến 
lược này, theo đó Fitch Ratings đã xếp hạng nhà phát hành công cụ nợ (IDR) dài hạn bằng ngoại tệ ở 
mức “BB” với “Triển vọng tích cực” cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). EVN là doanh nghiệp phi tài 
chính có vốn nhà nước đầu tiên được Fitch đánh giá tại Việt Nam. Tương tự, vào tháng 4 năm 2019, 
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã được Fitch xếp hạng BB/Ổn định. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
(PVN) và các công ty phân phối điện của EVN cũng đã bắt đầu làm hồ sơ để được xếp hạng tín dụng. 
Xếp hạng tín dụng sẽ cho phép các công ty này phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường 
quốc tế để thu hút các nhà tài trợ quốc tế.

Tuy nhiên, hiện nay không có đủ nguồn vốn hoặc sản phẩm phù hợp trong hệ thống tài 
chính trong nước để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng. Những hạn chế trong lĩnh vực 
ngân hàng đòi hỏi phải tìm giải pháp thay thế cho phương án tài trợ cơ sở hạ tầng bằng vốn vay. Các 
ngân hàng trong nước còn ít hạn mức để tăng dư nợ cho vay cơ sở hạ tầng do nguồn vốn đầu tư cơ sở 
hạ tầng cần có kỳ hạn dài và không sẵn sàng cho vay các nhà phát triển khu vực tư nhân mới và quy 
mô nhỏ. Các sản phẩm thị trường vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng có thể bao gồm trái phiếu dự án, trái 
phiếu doanh nghiệp được bảo đảm một phần, hoặc quỹ đầu tư cơ sở hạ tầng. Thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp vẫn còn tương đối nhỏ, khoảng 6,9% GDP. Thị trường này cũng không thanh khoản, 
yêu cầu tài sản đảm bảo cao, tập trung vào ngân hàng, và hoạt động chủ yếu gần như một thị trường 
tín dụng. Phát hành trái phiếu trên thị trường này còn nhiều khó khăn do các thủ tục phát hành trái 
phiếu rườm rà, chi phí giao dịch cao và thiếu minh bạch và thông tin cho các nhà đầu tư.60 Hầu hết 
trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành riêng lẻ. Sau đó một số được mua bán lại giữa các nhà 
đầu tư bán lẻ (ngoài số 100 nhà đầu tư cá nhân), mang lại rủi ro cho cả ngân hàng và nhà đầu tư bán 
lẻ khi có sự bảo đảm ngầm. Thị trường vốn cổ phần và trái phiếu kém phát triển không khuyến khích 
các nhà đầu tư tổ chức tài trợ cho đầu tư cơ sở hạ tầng. Các nhà đầu tư tổ chức cũng bị hạn chế bởi 
các công cụ mà họ có thể đầu tư theo luật. Ví dụ, các nhà đầu tư tổ chức không thể mua các sản phẩm 
dành riêng cho cơ sở hạ tầng (như trái phiếu dự án) do các hạn chế về quy định và chênh lệch thuế. 
Các nhà đầu tư tổ chức rất cần thiết cho sự phát triển thị trường do tính chất dài hạn của các dự án 
cơ sở hạ tầng, phù hợp với nguồn vốn nợ dài hạn của các nhà đầu tư tổ chức, như quỹ hưu trí và các 
công ty bảo hiểm.61

60 Gerner và các cộng sự 2019.
61 Ngân hàng Thế giới 2018d.
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Tóm tắt các khuyến nghị và các bước tiếp theo

Việt Nam đã hoạt động tương đối tốt trong hầu hết các lĩnh vực cơ sở hạ tầng trong hai thập 
kỷ qua, giúp phần lớn người dân được tiếp cận đến các dịch vụ cơ bản. Tuy nhiên, Chính phủ 
cần thay đổi chiến lược hiện nay vì nhu cầu tăng nhanh từ quá trình chuyển đổi kinh tế nhanh chóng 
và chuyển đổi nhân khẩu học, cùng với việc chấm dứt vốn ưu đãi dành cho Việt Nam.

Báo cáo này khuyến khích tăng hiệu quả trong đầu tư cơ sở hạ tầng, tức là một đồng vốn 
mang lại nhiều lợi ích hơn, hoặc ngược lại, chi phí ít hơn nhưng mang lại kết quả tương tự. 
Khuyến nghị thứ hai là nâng cao tính bền vững tài chính. Có thể đạt được hai mục tiêu này bằng 8 
hành động sau đây.

Tăng cường quy hoạch liên ngành

Trong tương lai, cần tối đa hoá hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng thông qua quy hoạch tốt hơn 
và phối hợp chặt chẽ hơn giữa các cấp, các ngành. Trên cơ sở kinh nghiệm thành công trong quy 
hoạch phát triển ngành điện, Việt Nam cần có năng lực lập kế hoạch tương tự cho các lĩnh vực cơ sở hạ 
tầng ưu tiên khác. Điều này đặc biệt đúng với các hệ thống nước thải, cần được coi là một phần trong 
một quy trình hoàn chỉnh, bao gồm đấu nối hộ gia đình, hệ thống thoát nước, trạm bơm, và các cơ sở 
xử lý nước thải và thu hồi tài nguyên. Nếu không thừa nhận tầm quan trọng của bất kỳ thành phần 
nào trong quy trình này, dự án không hiệu quả và kém bền vững.

Tương tự, lĩnh vực giao thông cần một khung quy hoạch tích hợp, quốc gia và đa phương 
thức để hợp lý hóa các quyết định đầu tư giữa các chính quyền cấp tỉnh và phối hợp hoạt 
động giữa các phương thức vận tải khác nhau. Chiến lược quy hoạch và đầu tư ngành giao thông 
cần dựa trên thông tin từ phân tích không gian, để thúc đẩy các chính sách và đầu tư kết nối mạnh mẽ 
và định hướng thương mại. Hiện nay, các mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại không 
được gắn rõ ràng với các mục tiêu cải thiện tính kết nối. Thông tin thương mại, đặc biệt là về chuỗi giá 
trị, hiếm khi được sử dụng trong xây dựng chính sách. Do đó, cần phải thu thập có hệ thống các dữ 
liệu thương mại và vận tải có liên quan bên cạnh các số liệu thống kê kinh tế khác, một hệ thống mà 
những dữ liệu đó được hợp nhất và phân tích, và các quy trình thủ tục mà các kết quả phân tích có 
ảnh hưởng rõ rệt đến quá trình quy hoạch và ra quyết định đầu tư. Nên chia sẻ dữ liệu thương mại và 
vận tải có liên quan với khu vực tư nhân, để họ có thể đưa ra quyết định kinh doanh dựa trên xu hướng 
kinh tế chung và đầu tư của khu vực công, như định vị chiến lược dọc theo các liên kết chuỗi giá trị 
có liên quan hoặc tăng cường sự tham gia vào những chuỗi giá trị nhất định. Những nỗ lực không 
ngừng của Bộ Giao thông trong việc xây dựng Hệ thống thống kê hậu cần Việt Nam là một bước đi 
quan trọng đúng hướng.62

Khuyến khích sự phối hợp giữa các cấp chính quyền

Khi đã phân cấp, các cơ quan địa phương có liên quan nên tham gia vào quá trình quy hoạch. 
Cần phải khắc phục sự phân tán về thể chế (hoặc thiếu hệ thống phân cấp và phân công rõ ràng  

62 Ngân hàng Thế giới 2019e.
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về vai trò và trách nhiệm), cả trong các cơ quan ở trung ương và giữa trung ương với địa phương, dẫn 
đến chậm chễ và thiếu hiệu quả trong việc xây dựng và thực thi chính sách cùng với các quyết định 
không tối ưu theo quan điểm xã hội.63 Đối với những thành phố lớn, nơi có thể thấy rõ các nền kinh tế 
tích tụ tích cực trong phạm vi không gian nhỏ, cần có cơ sở hạ tầng để tạo thuận lợi cho các giao dịch 
trên một khu vực rộng lớn giữa các cấp chính quyền. Các cực kinh tế lớn có nhu cầu cấp bách nhất, đặc 
biệt là khu vực đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ. Chính phủ đã thành lập các Ban chỉ đạo vùng 
để phối hợp các quy định và đầu tư, và các ban chỉ đạo đã tích cực giải quyết một số vấn đề liên tỉnh, 
ví dụ như tài nguyên nước. Các biện pháp giúp các ban chỉ đạo vùng hoạt động như một tập thể thực 
sự trong các vấn đề khu vực sẽ mang lại nhiều lợi ích. Do đó, các ban chỉ đạo có thể xây dựng các kế 
hoạch phát triển kinh tế hợp tác, để chuyển trọng tâm của quy hoạch và đầu tư kinh tế địa phương từ 
cạnh tranh với các tỉnh lân cận khi đầu tư các công trình tương tự nhau sang chuyên môn hóa và hợp 
tác liên tỉnh. Điều này sẽ cần một thoả thuận để chia sẻ một số nguồn thu địa phương.

Đấu thầu cạnh tranh phải là nguyên tắc, không phải ngoại lệ

Việc thực hiện hiệu quả các dự án thường đạt được thông qua đấu thầu cạnh tranh. Các nhà 
thầu được khuyến khích cung cấp chi phí thực sự của mình, làm cho đây thường là phương pháp hiệu 
quả nhất để đạt được giá trị đồng tiền. Do đó, Chính phủ nên áp dụng nhất quán cạnh tranh trên tất 
cả các lĩnh vực cơ sở hạ tầng, bao gồm cả hợp đồng dịch vụ vận hành và bảo trì (O & M). Có thể cũng 
cấp các mẫu tài liệu để làm cho quá trình ký hợp đồng trở nên minh bạch hơn và ngăn các điều kiện 
kỹ thuật mời thầu được điều chỉnh để ưu tiên những nhà thầu nhất định. Đồng thời, cần xây dựng 
những quy trình thủ tục rõ ràng để xử lý các hồ sơ dự thầu trong bối cảnh có khu vực tư nhân tham gia. 
Chính phủ cũng cần có giải pháp để đảm bảo tính cạnh tranh của các hồ sơ dự thầu.64 Ngoài ra, cần có 
một cơ chế độc lập hơn để giải quyết khiếu nại trong đấu thầu, cải thiện tính minh bạch của thông tin 
đấu thầu và tăng cường quản lý hợp đồng. Để thực hiện đúng các quy định đấu thầu, cần tăng cường 
kiểm tra, giám sát và kiểm toán kết quả đấu thầu và chia sẻ kết quả của các biện pháp kiểm soát này. 
Các bên sẽ có trách nhiệm giải trình hơn nếu các quy định về xử phạt trong đấu thầu được hợp nhất 
trong một công cụ duy nhất thay vì nằm rải rác trong các văn bản khác nhau như Bộ luật Hình sự, Luật 
Phòng chống tham nhũng, và nhiều quyết định và nghị định khác. Chính phủ cũng nên tổ chức các 
chiến dịch thông tin để đảm bảo người dùng hiểu đúng các quy định pháp luật.

Tính toán nhu cầu bảo trì và nguồn kinh phí 

Trên tất cả các lĩnh vực, cần nỗ lực nhiều hơn để ước tính các yêu cầu bảo trì tài sản cơ sở 
hạ tầng và bố trí phân bổ ngân sách cần thiết ngay từ giai đoạn thiết kế. Có nhiều công cụ kỹ 
thuật để thực hiện các tính toán này, bao gồm mô hình Công cụ đánh giá mạng đường bộ (RONET) 
cho mạng lưới đường và các công cụ Hệ thống thông tin địa lý (GIS) khác. Những đổi mới công nghệ 
được thúc đẩy bởi số hóa mạng lưới cơ sở hạ tầng cũng đang ngày càng tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình bảo trì thông qua giám sát thời gian thực. Đối với các ngành có thể thu phí người dùng 
(như thủy lợi, cấp nước và đường thủy nội địa), điều quan trọng là phải đảm bảo các khoản phí đó  

63 Ngân hàng Thế giới 2019e.
64 Trong một số dự án nước thải/y tế do NHTG tại Việt Nam tài trợ, đấu thầu cạnh tranh đã được thí điểm cho các dịch vụ O & M, và kết 

quả rất khả quan với việc giảm giá cho O & M.
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tạo nguồn thu cần thiết để bảo trì đầy đủ, trong khi đối với các ngành không có phí người dùng, việc 
sử dụng quỹ bảo trì thường được chứng minh là cần thiết. Tuy nhiên, cần thiết kế cẩn trọng các quỹ 
này để đảm bảo các nguồn thu tương xứng với nhu cầu chi tiêu và có cơ chế quản trị tốt để các nguồn 
lực không bị chuyển hướng sang các mục đích tài chính khác.

Tăng cường “khía cạnh mềm” của cơ sở hạ tầng kết nối 

Việt Nam nên nỗ lực nhiều hơn để tự động hóa hoàn toàn quy trình thông quan, nhờ đó làm 
giảm đáng kể sự can thiệp của con người và hồ sơ giấy tờ, đồng thời tạo ra một quy trình 
thông quan nhất quán, có thể dự đoán và minh bạch. Bước tiếp theo là kết nối điện tử không 
chỉ các đơn vị xuất nhập khẩu và hải quan, mà tất cả các cơ quan liên quan đến thương mại quốc tế 
thông qua hệ thống một cửa trực tuyến, cho phép các đơn vị xuất nhập khẩu nộp hồ sơ, tài liệu theo 
mẫu chuẩn thông qua một điểm nhập cảnh duy nhất để thực hiện tất cả các yêu cầu pháp lý về xuất 
nhập khẩu và liên quan đến vận chuyển, và cho phép chia sẻ dữ liệu với những bên tham gia tư nhân 
và nhà nước có liên quan như ngân hàng và công ty bảo hiểm, và với cơ quan di trú và đăng ký xe.

Việt Nam cũng cần có biện pháp củng cố và hiện đại hóa đội xe vận tải của mình. Một giải 
pháp khả thi để có sự hợp nhất lớn hơn có thể là đưa ra các quy định về vốn tối thiểu để thành lập 
công ty vận tải. Chính phủ cũng có thể hỗ trợ để hình thành các hợp tác xã cho những người vừa là 
chủ xe vừa là người vận hành để cho phép những người tham gia quy mô nhỏ tập hợp nguồn lực và 
đạt được hiệu quả nhờ quy mô. Đội xe vận tải cũng có thể được cải thiện thông qua các chương trình 
cho vay dựa trên tăng trưởng, cung cấp lãi suất cho vay ưu đãi cho các xe tải cỡ lớn và tiết kiệm nhiên 
liệu hơn. Ngoài ra, điều quan trọng là phải thực hiện chương trình hiện đại hóa đội xe tải với các chính 
sách ưu đãi cho chủ xe tải loại bỏ các phương tiện cũ (như miễn thuế đăng ký, giảm giá theo giá phế 
liệu và áp dụng phí sử dụng đường cao hơn cho xe tải cũ).

Tái cân bằng gánh nặng tài chính từ người nộp thuế sang người sử dụng 

Việt Nam nên xem xét tái cân bằng gánh nặng tài chính từ người nộp thuế sang người sử 
dụng dịch vụ cơ sở hạ tầng. Để làm được điều này, cần gắn biểu phí dịch vụ với chi phí cung cấp, 
giảm hoặc thậm chí loại bỏ nhu cầu đối với hỗ trợ từ ngân sách. Điều này sẽ làm giảm áp lực lên ngân 
sách nhà nước để Chính phủ có thể phân bổ lại các nguồn lực cho các nhiệm vụ chi mang tính xã hội 
hoặc hiệu quả hơn. Ngoài ra, Chính phủ có thể giảm các loại thuế khác. Như phân tích trong báo cáo 
về nền kinh tế sạch, cũng có thể đưa các ngoại ứng như giảm ô nhiễm khi tác động đến nhu cầu năng 
lượng, vào tăng biểu phí.

Vì chênh lệch hiện nay giữa biểu phí và chi phí cung cấp dịch vụ rất cao trong hầu hết các 
lĩnh vực cơ sở hạ tầng, việc gắn biểu phí với chi phí cung cấp dịch vụ nêu trên nên được thực 
hiện theo nhiều giai đoạn, thông qua tăng dần biểu phí lũy tiến. Điều quan trọng là phải đi 
kèm với chính sách này với một đánh giá chi tiết về những nơi thực sự có thể có vấn đề về khả năng 
chi trả để thực hiện hỗ trợ có mục tiêu cho những hộ gia đình khó khăn thông qua thiết kế hỗ trợ tài 
chính phù hợp. Chiến lược truyền thông cũng rất cần thiết để khuyến khích người dân chấp nhận 
biểu phí sử dụng dịch vụ cao hơn. Các cơ quan quản lý đóng một vai trò quan trọng trong việc ước 
tính nguồn thu cần có của các nhà cung cấp dịch vụ cơ sở hạ tầng để xây dựng biểu phí. Hiện nay, 
UBND cấp tỉnh đang phải phụ thuộc vào quyết định về biểu phí do các cơ quan trung ương ban hành,  
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mà biểu phí này có thể không liên quan nhiều đến chi phí phát sinh tại địa phương và không cho phép 
chính quyền địa phương cân bằng giữa nguồn thu ngân sách và phí sử dụng.

Gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với thu và chi ngân sách

Nên ưu tiên giảm sự khác biệt về trách nhiệm giữa chi và thu ngân sách ở cấp tỉnh. Mặc dù 
phân cấp đầu tư giúp chính quyền địa phương đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người thụ hưởng, lợi ích 
này bị giảm một phần lớn do người nộp thuế quốc gia chứ không phải người nộp thuế tỉnh trả chi phí 
của nhiều dự án. Do đó, chính quyền địa phương có thể không được khuyến khích chọn những dự án 
hiệu quả nhất về chi phí và giám sát dự án một cách đúng đắn trong các năm qua. Họ cũng trở nên 
quá phụ thuộc vào các quyết định ở cấp trung ương về phân bổ vốn.

Do đó, có thể đưa ra khuyến nghị là tăng nguồn thu thuế của chính quyền địa phương. Điều 
này chỉ có thể được thực hiện từng bước vì phải đi kèm với việc tăng cường năng lực địa phương. 
Đồng thời, không nên áp dụng cho tất cả các loại thuế, vì một số loại thuế được thu ở cấp trung ương 
sẽ hiệu quả hơn, bao gồm cả thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, vẫn có thể cải tiến bằng những phương 
pháp sau. Thứ nhất, chính quyền địa phương có thể được đặt ra tỷ lệ (trong một khoảng nhất định) 
đối với một danh sách có hạn các loại thuế và phí người dùng nhất định. Phụ phí, hoặc phần thu thêm 
ngoài thuế của trung ương, có thể gia tăng nguồn thu cho địa phương. Ví dụ, thuế phụ có thể được 
áp dụng cho thuế thu nhập cá nhân (hiện tại còn thấp nhưng có khả năng tăng trong tương lai) hoặc 
thuế tiêu thụ đặc biệt. Thứ hai, có thể xem xét ban hành thuế bất động sản hiện đại đầy đủ trong dài 
hạn. Chính quyền địa phương có lợi thế so sánh trong việc xác định và định giá tài sản vì hiểu rõ tình 
hình nhà ở và đất đai trên địa bàn.

Cũng có thể điều chỉnh cơ chế phân chia nguồn thu giữa chính quyền trung ương và địa 
phương bằng cách chuyển sang chia sẻ các loại thuế được thu tập trung theo công thức chứ 
không trên cơ sở tỷ lệ như hiện nay. Có thể thực hiện cách này với từng loại thuế riêng lẻ hoặc 
một nhóm thuế chung (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập 
cá nhân) ở cấp trung ương và áp dụng các nguyên tắc phân chia chung cho toàn bộ nhóm. Những cải 
cách này sẽ nâng cao trách nhiệm giải trình, hiệu quả chi tiêu, tính minh bạch và công bằng của các 
cơ chế thu ngân sách, đồng thời thúc đẩy trách nhiệm tài khóa, hiệu quả chi tiêu và cuối cùng là hiệu 
quả kinh tế và hiệu quả thu thuế tại địa phương.65

Xem xét quan hệ đối tác với khu vực tư nhân

Tăng cường quan hệ đối tác với khu vực tư nhân có khả năng làm đa dạng hóa các nguồn 
tài trợ. Dựa trên những cải cách gần đây, Chính phủ cần xây dựng một cơ sở pháp lý và thể chế minh 
bạch, có thể dự đoán và cạnh tranh để tất cả các nhà đầu tư đều cảm thấy an tâm. Để làm được điều 
này, cần thực hiện các bước sau: (a) áp dụng khung hợp đồng hợp lý và nhất quán cho tất cả các dự án 
nhà sản xuất điện độc lập/đối tác công-tư; (b) xây dựng hồ sơ theo dõi cho các dự án đối tác công-tư 
(PPP), có thể chính phủ cần hỗ trợ theo hợp đồng trong các giai đoạn đầu của chương trình để khuyến 
khích sự tham gia và xây dựng niềm tin của nhà đầu tư, có thể giảm dần khi thị trường tin tưởng hơn 

65 Rab và cộng sự 2015.
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vào đầu tư các dự án PPP; (c) đẩy nhanh việc soạn thảo Luật PPP, xác định vai trò và trách nhiệm rõ 
ràng của các thực thể về các vấn đề như phân bổ rủi ro, đấu thầu và trách nhiệm chia sẻ rủi ro; và (d) 
xác định kế hoạch đầu tư các dự án ưu tiên.

Giải phóng tiềm năng của thị trường vốn 

Trong tương lai, Việt Nam có thể dựa nhiều hơn vào thị trường vốn để tài trợ cho chương 
trình cơ sở hạ tầng. Như đã được thực hiện trong những năm gần đây, Chính phủ trung ương có thể 
huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trên thị trường trong nước hoặc quốc tế, sau đó phân 
bổ lại cho các lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

Một lựa chọn khác là để các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực này trực tiếp huy 
động từ thị trường vốn. Một số công ty trong lĩnh vực năng lượng đã đi theo hướng này thông qua 
xếp hạng tín nhiệm, bước đầu tiên để xây dựng uy tín tín dụng. Đồng thời, việc phát triển thị trường 
trái phiếu phi chính phủ đòi hỏi phải cải cách các quy định pháp lý, ưu đãi chính sách và xây dựng cơ 
sở hạ tầng thị trường. Cụ thể là ban hành Luật Chứng khoán mới, ưu đãi chính sách cho các nhà đầu tư 
dưới hình thức ưu đãi thuế, sửa đổi giới hạn đầu tư và quy tắc điều chỉnh đối với các ngân hàng nắm 
giữ trái phiếu doanh nghiệp niêm yết và hoàn thiện quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. 
Ngoài ra, cần phải xác định một mô hình và cấu trúc vốn phù hợp của các tổ chức xếp hạng tín dụng, 
và mở rộng cơ sở của các nhà đầu tư cũng như phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cuối cùng, Chính 
phủ có thể xem xét hình thành các công cụ mới trong thời gian ngắn hạn đến trung hạn, như trái 
phiếu xanh, công cụ thị trường vốn liên quan đến cơ sở hạ tầng và chứng khoán hóa.

Như đã đề cập trong phần giới thiệu, những khuyến nghị này chỉ giải quyết một số thách 
thức, mặc dù rất quan trọng, đối với các lĩnh vực cơ sở hạ tầng ở Việt Nam. Một số khuyến nghị 
sẽ cần phải suy nghĩ thêm về hiệu quả phân bổ của các chương trình đầu tư, trong đó cần xác định các 
dự án ưu tiên theo ngành và theo địa bàn. Vai trò tương lai của các DNNN hoạt động trong hầu hết các 
lĩnh vực này cũng cần được làm rõ, không chỉ là những người chơi quan trọng nhất mà còn có nhiều 
khả năng là đối tác của các nhà đầu tư tư nhân nếu Chính phủ muốn khuyến khích khu vực tư nhân 
tham gia tích cực hơn trong tương lai.
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Lao động có kỹ năng và 
cơ hội cho tất cả mọi người

Việt Nam đã bắt đầu xây dựng nền tảng vốn nhân lực bằng cách cung cấp các dịch vụ giáo dục và y tế cơ 
bản cho đại đa số người dân. Tuy nhiên, để bước lên nấc thang của giá trị gia tăng cao cần lực lượng lao 
động có nhiều kỹ năng tinh xảo hơn. Vì lý do đó, cải cách cả giáo dục kỹ thuật và dạy nghề cũng như giáo 
dục đại học đã trở thành mục tiêu ưu tiên. Để đạt được hai mục tiêu công bằng và hiệu quả, điều quan 
trọng là những cơ hội đó phải được cung cấp cho tất cả mọi người một cách có hệ thống theo các giai đoạn 
trong vòng đời của họ, kể cả đối với nhóm dân tộc thiểu số bị thiệt thòi.

Phát triển vốn nhân lực không chỉ giúp củng cố tương lai của cá nhân mà còn là yếu tố quyết 
định sự thịnh vượng kinh tế của một quốc gia. Tinh thần của con người sẽ tốt hơn khi họ cảm 
thấy khỏe mạnh và được học hỏi, và các quốc gia có nhiều vốn nhân lực thường tăng trưởng nhanh 
hơn và toàn diện hơn, đặc biệt là trong dài hạn.66

Trên cả hai lĩnh vực này, Việt Nam đã làm xuất sắc. Việt Nam là một trong những nước ở khu vực 
Đông Á và Thái Bình Dương có điểm cao nhất về Chỉ số vốn nhân lực theo Ngân hàng Thế giới (hình 
M.17). Điều này phản ánh những thành tựu lớn trong giáo dục phổ thông và y tế trong hai thập kỷ 
qua. Do đó, phát triển vốn nhân lực được ước tính đóng góp khoảng 1/3 tăng trưởng GDP bình quân 
đầu người trong giai đoạn 2000 - 17.

66  Barro và Lee 2013.

HÌNH M.17.     Chỉ số Vốn Nhân lực theo thứ tự xếp hạng các nước Đông Á và Thái Bình Dương
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Tuy nhiên, thành công trong quá khứ không đảm bảo thành công trong tương lai. Trong những 
năm tới, như nêu trong phần giới thiệu của báo cáo chính này, Việt Nam đặt mục tiêu tiến lên nấc thang 
của giá trị gia tăng thông qua sản xuất hàng hóa và dịch vụ phức tạp hơn. Điều này sẽ đòi hỏi những kỹ 
năng mà lực lượng lao động trong nước hiện chưa có. Một nhân tố quan trọng tạo nên thành công của 
Việt Nam là khả năng mang đến cơ hội cho đại đa số dân chúng, vì những tiến bộ trong các chỉ số giáo 
dục và y tế đã gần như phổ cập. Tuy nhiên, khoảng 9 triệu người vẫn đang sống trong tình trạng nghèo 
cùng cực, chủ yếu là do khác biệt trong tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế giữa các nhóm dân tộc.

Sau khi phân tích sự cần thiết phải tăng cường kỹ năng cho lực lượng lao động và làm rõ 
mức độ khác biệt hiện nay của các nhóm dân tộc thiểu số, báo cáo này đề xuất các khuyến 
nghị được tóm tắt dưới đây. Trọng tâm là cải thiện hệ thống giáo dục bằng cách tạo ra mối quan 
hệ đối tác thực sự giữa Chính phủ và khu vực tư nhân, bao gồm cả các doanh nghiệp nước ngoài, để 
thanh niên có thể dựa vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp hiệu quả cũng như giáo dục đại học với 
chi phí nằm trong khả năng chi trả được nhằm đáp ứng được nhu cầu đang tăng lên của khu vực tư 
nhân. Đồng thời, để tránh nguy cơ các nhóm thiểu số có hoàn cảnh khó khăn bị gạt ra bên lề, cần có 
một cách tiếp cận toàn diện và đa chiều để hỗ trợ họ trong tất cả các giai đoạn của vòng đời, bắt đầu 
từ dinh dưỡng trong giai đoạn mới sinh cho đến khi trưởng thành.

Những kỹ năng cần thiết trong tương lai

Việt Nam đang ở vị trí thuận lợi để trở thành một trong những quốc gia thu nhập trung bình 
có mức phát triển nguồn nhân lực cao nhất. Theo Ngân hàng Thế giới, một trẻ em Việt Nam ngày 
nay có nhiều khả năng tốt nghiệp tiểu học với trình độ tiếng Việt và toán cao, và có 63% cơ hội đạt 
được tiềm năng của mình trong thị trường việc làm. Một trẻ em Việt Nam sẽ có tuổi thọ trung bình là 
khoảng 75 tuổi, nhiều hơn khoảng 15 năm so với bố mẹ các em hai thập kỷ trước. Điều này tạo ra một 
cơ sở vững chắc cho tương lai.

Bước tiếp theo của Việt Nam là thúc đẩy hơn nữa sự thịnh vượng của người dân bằng cách tăng 
thu nhập của người lao động. Việc làm tốt không chỉ là cách trực tiếp nhất để cải thiện thu nhập hộ 
gia đình, mà còn tạo ra cảm giác thân thuộc, bản sắc xã hội, lòng tự trọng và sự hài lòng cá nhân.67 Để 
tăng thu nhập, người lao động sẽ phải tìm việc làm có năng suất cao và để đảm bảo giữ được việc làm 
có năng suất cao, họ cần có kỹ năng, hay thường được gọi là vốn nhân lực sản xuất. Ở Việt Nam, cũng 
như mọi nơi khác, các kỹ năng ngày càng quan trọng vì tính chất công việc đã phát triển để đáp ứng 
với các xu hướng lớn toàn cầu, bao gồm cả thay đổi công nghệ. Thiết lập hoặc duy trì lợi thế cạnh tranh 
quốc gia trên thị trường toàn cầu đòi hỏi người lao động phải có mức vốn nhân lực cao, bao gồm cả sức 
khỏe thể chất và tinh thần và các kỹ năng nhận thức, kỹ thuật và hành vi xã hội tiên tiến.

Ngày nay, các doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam đã chuyển sang thế hệ việc làm mới này. Doanh 
nghiệp đang ngày càng đòi hỏi những công việc tinh vi hơn và sẵn sàng trả tiền công cao hơn nhiều 
để thu hút những người lao động có thể đáp ứng mong đợi của họ. Gần một nửa số nhà tuyển dụng 
trả lời Khảo sát doanh nghiệp năm 2015 đã xác định thiếu “kỹ năng” là một trở ngại đối với hiệu quả 
kinh doanh, cao hơn 20% so với các nước đang phát triển khác ở Đông Á và Thái Bình Dương. Tỷ lệ  

67  Ví dụ xem IFC (2013).
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các công ty xuất khẩu cho rằng thiếu kỹ năng là một hạn chế cao hơn ba lần so với các công ty không 
xuất khẩu. Các khảo sát về lực lượng lao động giai đoạn 2014 - 2017 cho thấy xu hướng các công việc 
đòi hỏi các kỹ năng đơn giản đang giảm xuống (ví dụ sản xuất nông nghiệp tự cung tự cấp và bán hàng 
rong). Ngược lại, tám trong số 10 ngành nghề phát triển nhanh nhất đòi hỏi kiến thức cấp cao hơn và 
phạm vi kỹ năng rộng hơn, bao gồm các công việc trong sản xuất công nghiệp và các dịch vụ hiện đại 
(như viễn thông, tài chính và vận tải). Do đó, các nhà tuyển dụng đánh giá cao những người lao động 
được chuẩn bị tốt nhất, ví dụ như những người có khả năng thực hiện công việc phân tích không theo 
thông lệ được  trả lương cao hơn 25% so với những người không thể làm được công việc này.68 

Mặc dù không dễ xác định loại kỹ năng nào sẽ cần thiết cho tương lai, nhưng rõ ràng đó là 
những kỹ năng  có được từ bậc giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Thực sự có một 
mối tương quan mạnh mẽ và tích cực giữa giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học với thu nhập 
của người lao động ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Thành công của nền kinh tế đang phát triển 
nhanh ở Đông Á, như Nhật Bản và Hàn Quốc, thường được giải thích bằng chất lượng giáo dục và kỹ 
năng sau phổ thông. Như ở nhiều nước khác, tỷ lệ sinh lợi liên quan đến giáo dục ở Việt Nam tăng 
theo cấp số nhân với số năm mà người lao động đi học ở trường. Thu nhập cho mỗi năm đi học tăng 
thêm ước tính khoảng 5%, có nghĩa là một người tốt nghiệp đại học kiếm được trung bình nhiều hơn 
43 – 66%  so với một người lao động có trình độ học vấn thấp hơn, và có nhiều khả năng đảm bảo 
được công việc có trả lương hơn.

So với mức bình quân của một quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 2.000 USD, 
trình độ học vấn của lực lượng lao động Việt Nam vẫn còn tương đối thấp (hình M.18). Theo 
Khảo sát lực lượng lao động Việt Nam năm 2017, hai trong ba lao động ở Việt Nam chưa tốt nghiệp 
trung học cơ sở. Việt Nam vẫn còn tụt hậu so với hầu hết các quốc gia khác ở Đông Á về giáo dục kỹ 
thuật và đại học. Tỷ lệ nhập học ở giáo dục đại học chỉ ở mức 28% trong năm 2016, thấp thứ ba trong 
khu vực và thấp hơn Thái Lan khoảng 15% (hình M.19). Một thách thức không kém là chỉ có một phần 
ba số sinh viên hoàn thành chương trình giáo dục sau phổ thông trung học tốt nghiệp trước tuổi 25.

HÌNH M.18.     Trình độ học vấn của lực lượng lao động ở Việt Nam vẫn còn tương đối thấp,  mặc dù đã
tăng lên qua các thế hệ
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Nguồn: Tính toán dựa trên Khảo sát Lực lượng LĐ năm 2017. Lưu ý: Lấy mẫu dân số trong độ tuổi lao động. Những người trong nhóm
tuổi 15-24 không tính vào mẫu, vì phần lớn có thể bỏ học, vì thế không đại diện chính xác cho hành vi của những người trong nhóm đó.
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68  Bodewig và Badiani-Magnusson 2014.
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Hệ thống giáo dục Việt Nam đang được cải thiện, vì mỗi thế hệ mới có nhiều khả năng đạt 
đến trình độ giáo dục tiên tiến hơn so với thế hệ trước. Nhìn chung chất lượng giáo dục đã được 
ghi nhận trên toàn thế giới sau khi Việt Nam đứng thứ sáu trên thế giới trong bài kiểm tra Chương 
trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) năm 2016. Tuy nhiên, với tốc độ hiện nay, số năm đi học trung 
bình của lực lượng lao động sẽ chỉ tăng từ 8 năm hiện nay lên 9,3 năm vào năm 2050 và tỷ lệ lực lượng 
lao động tốt nghiệp đại học sẽ chỉ tăng từ 11% hiện nay đến 15% vào năm 2050. Để so sánh, số năm 
đi học trung bình hiện nay là 16,5 năm ở Hàn Quốc, 14,7 năm ở Thái Lan và 13,7 năm ở Malaysia.

Dựa trên quan sát này, và công nhận rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, báo cáo cũng đánh 
giá thực trạng phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệpvà đào tạo tại chỗ trong 
nước. Phân tích không nhằm mục đích đánh giá toàn diện mà chỉ nêu bật một số hạn chế chính. Ở 
cấp đại học, câu hỏi cơ bản là cần hiểu tại sao chỉ một số ít sinh viên chọn hoàn thành việc học của 
mình mặc dù thu nhập sẽ cao hơn. Một câu trả lời là Việt Nam đang đi đúng quỹ đạo, nhưng sẽ mất 
nhiều thời gian vì hiện nay chỉ có 60% học sinh có thể tốt nghiệp trung học cơ sở. Đoàn tàu giáo dục 
đang di chuyển tuần tự, nhưng đúng hướng.

Một câu trả lời khác, ít tích cực hơn, là nhiều sinh viên và gia đình họ không nhận được 
những gì mong đợi từ giáo dục đại học hiện nay. Chi phí học đại học cao, vì hỗ trợ tài chính của 
chính phủ còn tương đối thấp. Bảng M.3 nhấn mạnh học phí chiếm trên 40% chi phí đào tạo, trong khi 
ngân sách của chính phủ chỉ dưới 0,5% GDP (và dưới 0,25% nếu không tính học bổng). Do đó, gánh 
nặng tài chính thuộc về sinh viên, tương tự như ở Mông Cổ, nhưng lại khác xa mô hình được chọn ở 
Trung Quốc, Hàn Quốc và Malaysia. Những quốc gia đó phân bổ trên 1% GDP cho giáo dục đại học 
và sinh viên chỉ phải trả 20-40% chi phí đào tạo. Ở Argentina và Brazil, sinh viên phải trả dưới 20% chi 
phí đào tạo.

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2000 2010 2016

6,4
10 12,8

16,4

24
27

45

60
66

0

10

20

30

40

50

60

70

Tỷ
 lệ

 G
D

N
N

/T
H

PT
 

HÌNH M.19.     Tỷ lệ nhập học (ròng) ở bậc đại học
thuộc một trong những mức thấp nhất ở Đông Á

HÌNH M.20.     Chỉ một trong sáu học sinh tham gia
GDNN ở cấp trung học phổ thông 

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.

Cambodia Lào

Việt N
am

Việt N
am

Indonesia

Indonesia

Mexico

Philip
pines

Tru
ng Q

uốc

Malaysia

Thái L
an

Thái L
an

Mongolia

Nhật B
ản

Nhật B
ản

Hàn Q
uốc

Hàn Q
uốc

Pháp
Đức

Thụy Sỹ

Nguồn: NHPT Châu Á và OECD.
Lưu ý: GDNN: Giáo dục nghề nghiệp.



54         Việt Nam năng động – Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

Chi phí không tương xứng chỉ là một trong nhiều vấn đề. Rốt cục thì sinh viên và gia đình họ 
ngày càng sẵn sàng trả tiền cho giáo dục sau phổ thông tại các trường đại học tư, vì chất lượng đào 
tạo cũng là một vấn đề cần chú trọng. Hầu hết các trường đại học (công lập) tại Việt Nam có chất 
lượng giảng dạy và tài liệu hạn chế, phản ánh qua thứ hạng tương đối kém theo các chỉ số quốc tế. 
Việc xem xét chi tiết các vấn đề này nằm ngoài phạm vi của báo cáo, nhưng đáng chú ý là chất lượng 
giáo dục thấp bắt nguồn từ việc thiếu phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan quản lý giám sát không chặt 
chẽ và hợp tác với khu vực tư nhân còn ít.

Một lĩnh vực còn đang hạn chế khác là giáo dục nghề nghiệp (GDNN). Có thể lập luận rằng 
bước tiếp theo đối với Việt Nam là phát triển lực lượng lao động bán lành nghề, có khả năng thực hiện 
các công việc tinh xảo hơn nhưng không nhất thiết phải nắm chắc tất cả các công nghệ mới. Các quốc 
gia như Nhật Bản và Hàn Quốc, tập trung nỗ lực của mình trước hết vào GDNN và sau đó là giáo dục 
đại học, đã đi theo trình tự này. Trong những năm 1980 và 1990, Hàn Quốc đã thực hiện một chương 
trình GDNN đầy tham vọng phối hợp chặt chẽ với khu vực tư nhân, mà chính việc đó đã đóng góp tài 
chính cho sự phát triển này. Tập trung vào GDNN vẫn là ưu tiên ở các nước công nghiệp như Đức, Thụy 
Sĩ và các nước Bắc Âu. Đáng tiếc là hiện nay Việt Nam đang bị tụt hậu nghiêm trọng về khía cạnh học 
sinh trung học tham gia vào GDNN. Như thể hiện trong hình M.20, năm 2017, chỉ có 6,4% sinh viên tại 
Việt Nam đăng ký học GDNN, trong khi tỷ lệ này là  27% ở Hàn Quốc, 45% ở Pháp, 60% ở Đức và 66% ở 
Thụy Sĩ. Tỷ lệ ở Việt Nam thấp cho thấy mặc dù có nhiều sáng kiến quy mô nhỏ (hoặc thí điểm), nhưng 
không có một chương trình quốc gia toàn diện và đầy tham vọng của chính phủ và khu vực tư nhân.

Việc tiếp thu các kỹ năng của lực lượng lao động không phải là một sự kiện diễn ra tại một thời 
điểm mà là một quá trình phát triển trong suốt cuộc đời của người lao động. Với tầm nhìn này, 
đào tạo tại chỗ trở nên rất quan trọng. Một lần nữa, Việt Nam lại tụt hậu vì năm 2015 chỉ có 22% doanh 
nghiệp báo cáo có đào tạo chính thức cho người lao động so với gần 40% ở các nước Đông Á.69 Các 
doanh nghiệp được khảo sát cho biết khi tổ chức đào tạo, hầu hết các hướng dẫn chỉ giới hạn ở các kỹ 
năng kỹ thuật liên quan đến công việc. Tuy nhiên, sự thiếu hụt trong  đào tạo chính quy thường được 
bù đắp bằng các hoạt động đào tạo không chính thức, vì học và thực hành trực tiếp thông qua công 
việc dường như là một nguồn phát triển kỹ năng lớn. Một cuộc khảo sát người lao động năm 2011 cho 
thấy 35% lao động tay nghề thấp đã học được những điều mới từ công việc  trong ba tháng gần nhất, 
và hơn 90% lao động có tay nghề cao cho biết học hỏi được trong khi làm việc.70

BẢNG M.3. Gánh nặng tài chính ở bậc đại học chủ yếu trên vai sinh viên vì ngân sách công tương 
đối thấp tại Việt Nam

Tỷ lệ ngân sách được nhà nước cấp so với GDP (%)

Tỷ lệ học phí so với 
chi phí đạo tạo trong 
các trường công (%)

<0.5 0.5–1 >1

>40 Việt Nam, Mông Cổ Chile

20–40 Hàn Quốc, Thái Lan Trung Quốc, Indonesia,
Malaysia 

<20 Peru Argentina, Brazil, 
Colombia, Mexico

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.

69 Khảo sát doanh nghiệp của Ngân hàng Thế giới năm; https://microdata.worldbank.org/index.php/catalog/2664. 
70 Bodewig and Badiani-Magnusson 2014.
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Các rào cản hình thành vốn nhân lực đối với các nhóm dân tộc 
thiểu số 

Nâng cao kỹ năng của lực lượng lao động là 
một công cụ giúp thúc đẩy sự thịnh vượng 
kinh tế. Những người lao động có nhiều kỹ năng 
thường có nhiều khả năng hơn trong việc đảm 
bảo việc làm có năng suất cao và có thu nhập từ 
lao động nhiều hơn. Tuy nhiên, giải thích này giả 
định tất cả người lao động đều có thể có được kỹ 
năng và việc làm tốt hơn. Ngày nay, mặc dù Việt 
Nam đạt được tăng trưởng công bằng, vẫn còn 
chênh lệch khá lớn về tỷ lệ nghèo và vốn nhân 
lực. Tính đến năm 2016, các nhóm dân tộc thiểu 
số chiếm 73% số người nghèo trên toàn quốc (9 
triệu người), mặc dù họ chỉ chiếm 14% tổng dân 
số (hình M.21).71 Mức tiêu dùng trung bình trên 
đầu người của các nhóm dân tộc thiểu số ít hơn 
45% của người Kinh và Hoa. Một trong những nguyên nhân những nhóm thiểu số này nghèo là họ 
đang phải chịu thiệt thòi trong phát triển vốn nhân lực và việc làm.

Lý do đầu tư vào vốn nhân lực là đảm bảo tất cả trẻ em đến trường được nuôi dưỡng tốt 
và sẵn sàng học hỏi, lớp học thực sự là nơi tạo điều kiện cho việc học, và các em có cơ hội 
trưởng thành để sống và làm việc một cách khỏe mạnh, có kỹ năng và năng suất. Hiệu quả 
tích lũy của sự phát triển vốn nhân lực suốt đời là khả năng duy trì năng suất và trưởng thành đầy đủ 
phù hợp trong “những năm hoàng kim”. Hình M.22 minh họa những bất lợi mà các nhóm dân tộc 
thiểu số gặp phải so với nhóm người Kinh ở những thời điểm khác nhau trong cuộc đời. Chẳng hạn, 
trong cùng một nhóm tuổi, trẻ em dân tộc thiểu số trung bình thấp hơn 1/3 so với trẻ em người Kinh 
bình thường. Ở độ tuổi lên năm mức độ sẵn sàng đi học trung bình của trẻ em dân tộc thiểu số, được 
đo bằng sự phát triển về nhận thức, cảm xúc xã hội và thể chất, chỉ tương đương với nhóm phân vị 
thứ 20 của trẻ em dân tộc Kinh. Ở tuổi trưởng thành, số năm đi học trung bình hiệu chỉnh của trẻ em 
dân tộc thiểu số có được tương đương phân vị thứ 17 của trẻ em dân tộc Kinh. Cuối cùng, ở khu vực 
nông thôn, các chỉ số trung bình về kinh tế hộ gia đình của các nhóm dân tộc thiểu số tương đương 
với nhóm phân vị thứ 5 của dân tộc Kinh.

71 Có 53 dân tộc ở Việt Nam với văn hóa và ngôn ngữ riêng, trong đó 75% sống ở 13 tỉnh thuộc miền núi phía bắc và Tây nguyên. 
Các nhóm dân tộc có thể được chia thành năm họ ngôn ngữ của Đông Nam Á: Ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic), Ngữ hệ Nam Đảo 
(Austronesian), H’mong-Dao, Hán Tạng (Sino- Tibetan), và Ngữ hệ Tai-Kadai (Thai-Kadai). Nhóm dân tộc lớn nhất là người Kinh, 
chiếm 86% dân số. Người H’mông, Hoa (dân tộc Trung Quốc), Khmer (dân tộc Campuchia), Mường, Tày và Thái chiếm 10% dân số, 
và các nhóm nhỏ còn lại chiếm khoảng 4% (Dang 2012).

HÌNH M.21.     Nghèo đói phân bố không đều ở
Việt Nam, năm 2017

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.
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HÌNH M.22.     Khó khăn tích tụ suốt vòng đời: Nhóm phân vị so với người Kinh của dân tộc thiểu số
trung bình (một số chỉ số được lựa chọn)

32%

20%
17%

5%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Điểm số Z của chiều cao
theo độ tuổi (MICS 2011)

Mức độ sẵn sàng
đi học (EDI 2014)

Số năm đi học
được điều chỉnh
theo kết quả học

(độ tuổi 25-29, MICS 2014,
PISA 2015)

Tài sản của HGĐ
(MICS 2014 chỉ số

tài sản, chỉ tính
nông thôn)

Ví dụ: Điểm số Z của chiều cao trung bình theo độ tuổi của trẻ em dân tộc thiểu số
tương đương với nhóm phần trăm thứ 32 của trẻ em Kinh

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.
Lưu ý: EDI = Công cụ phát triển sớm; MICS = Khảo sát cụm đa chỉ tiêu; PISA = Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế.

Những hạn chế và thiệt thòi của các nhóm thiểu số hiện nay có thể được chứng minh rõ hơn 
bằng cách xem xét chi tiết một số chỉ số phụ về phát triển vốn nhân lực. Trong số đó, thấp còi 
dường như là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất, vì tỷ lệ thấp còi dưới 5 tuổi là 35% ở các 
tỉnh miền núi so với 24% ở cấp quốc gia năm 2017 (hình M.23). Chỉ có 32,7% phụ nữ dân tộc thiểu số 
và 38,6% phụ nữ ở nhóm nghèo nhất có bốn lần khám thai trở lên so với 67% phụ nữ ở nhóm nghèo 
thứ hai và 96% ở nhóm giàu nhất.

Mặc dù an ninh lương thực không phải là thách thức ở Việt Nam, trẻ mới tập đi người dân 
tộc thiểu số từ 6 đến 23 tháng tuổi ít có sự đa dạng về chế độ ăn tối thiểu và chế độ ăn phù 
hợp (acceptable diet) so với trẻ mới tập đi người Kinh (hình M.24). Các nguyên nhân cơ bản 
có thể dẫn đến sự chênh lệch như vậy bao gồm từ việc cung cấp và dự trữ thực phẩm cho đến thiếu 
kiến thức của người chăm sóc về thực hành nuôi dưỡng trẻ tối ưu, niềm tin văn hóa xã hội liên quan 
đến việc nuôi con và thiếu thời gian chăm sóc của cha mẹ/người chăm sóc để chăm sóc trẻ tối ưu. Một 
nguyên nhân quan trọng là hạn chế về tiếp cận với nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân 
kém, vì tỷ lệ về khả năng tiếp cận với các điều kiện rửa tay hợp vệ sinh giữa các dân tộc thiểu số và 
người Kinh và Hoa chênh lệch khoảng 25%. Tỷ lệ về khả năng tiếp cận các thiết bị vệ sinh hợp vệ sinh 
chênh lệch đến 30%, trong đó điều kiện đặc biệt nghiêm trọng đối với người H’mông, chỉ có 3% được 
sử dụng các thiết bị vệ sinh và có tới 79% trong số đó không có nhà vệ sinh (hình M.26). Các điều kiện 
về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân kém có thể dẫn đến bệnh tiêu chảy mãn tính và 
hạn chế khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của trẻ em từ thực phẩm được tiêu thụ.
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Các nhóm dân tộc thiểu số và những người sống ở các tỉnh nghèo, vùng sâu, vùng xa và 
miền núi cao có chỉ số sức khỏe và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kém hơn. Năm 2016, tỷ lệ tử 
vong ở trẻ em tại khu vực nông thôn (26 trên 1.000 trẻ sinh ra sống) cao hơn gấp đôi so với ở thành thị 
(12,7). Tỷ lệ sinh được đội ngũ nhân viên có đào tạo hỗ trợ là 68,3% ở phụ nữ dân tộc thiểu số và 73,4% 
ở nhóm nghèo nhất, so với hơn 95% ở phụ nữ thuộc các nhóm còn lại. 

HÌNH M.23.     Tỷ lệ thấp còi cao hơn ở các nhóm
dân tộc thiểu số

HÌNH M.25.     Chênh lệch về tỷ lệ nhập học giữa
các nhóm dân tộc tăng theo cấp học 

HÌNH M.26.     Tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh
thấp

HÌNH M.24.     Thói quen ăn uống ngày càng không
lành mạnh trong các nhóm dân tộc thiểu số 

24
,3

 

66
,4

 

62
,4

 

28
,7

 

51
,3

 

48
,0

 

44
,0

 

41
,8

 

38
,9

 

41
,0

 52
,4

 

50
,6

 

19
,7

 

73
,2

 

68
,9

 

0

20

40

Ph
ần

 tr
ăm

60

80

Chỉ bú sữa mẹ
(< 6 tháng)

Đa dạng chế độ
ăn tối thiểu

( 6-23 tháng)

Chế độ ăn
phù hợp tối thiểu

( 6-23 tháng)

Toàn quốc Tây Nguyên DTTS
Trung du Bắc bộ và Miền núi phía bắc Kinh/Hoa

33
9

74

5
44

4

91 8
78

12

98
5

96 10
82 79

0

25

50

75

100

3

– – – – – – – – – –

5

6

10

11

14

15

17

18

22

3

5

6

10

11

14

15

17

18

22

Người Kinh Người DTTS

Nhóm tuổi

Mầm non

Tiểu học

THCS

THPT

Sau PT

0

2010

Tỷ
 lệ

 th
ấp

 c
òi

 (%
)

2011 2012 2013 2014 2015

10

20

30

40

22,1
24,2

36,4 37,1

31,6
33,9 32,1 31,4

23,4
20,2 19,3 17,51920,8
16,9 16,2 16,2 15

Kinh DTTS Toàn quốc

Nguồn: UNFPA 2011.Nguồn: Chuyên gia NHTG tình toán dựa trên dữ liệu chính thức.

%

Nhóm
DTTS

Toàn quốc

Kinh

Tày

Thái

Hmong

Khmer

Mường

3

53

59

21

11

15

27

Nhà tiêu
hợp VS (%)

27

39

36

67

75

76

55

Nhà tiêu không
hợp VS (%)

70

8

5

12

14

8

18

Không có
nhà tiêu (%)



58         Việt Nam năng động – Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

Mặc dù khả năng tiếp cận giáo dục tiểu học và trung học cơ sở giữa các nhóm dân tộc tương 
đối ngang nhau, tỷ lệ nhập học giáo dục trung học phổ thông và sau phổ thông lại chênh 
nhau nhiều. Như mô tả trong hình M.25, tỷ lệ nhập học dựa trên dữ liệu khảo sát hộ gia đình năm 
2014  có sự chênh lệch rõ rệt sau 15 tuổi, tương ứng với độ tuổi trung học phổ thông và sau khi tốt 
nghiệp phổ thông trung học. Ví dụ, 74% người Kinh đang theo học tại các trường trung học phổ 
thông và 29% đang theo học các trường sau phổ thông trung học, trong khi tỷ lệ nhập học chỉ lần lượt 
là 44 và 4,4% cho các nhóm dân tộc thiểu số. Trẻ em dân tộc thiểu số (được định nghĩa là trẻ không 
sử dụng tiếng Việt ở nhà) cũng có xu hướng học ít hơn, vì các em ít có khả năng đạt được trình độ 
tối thiểu theo PISA ở mỗi môn trong ba môn học do chất lượng giảng dạy thấp hơn. Cả hạn chế về 
phía cung và cầu đều giải thích tại sao tỷ lệ bỏ học của người dân tộc thiểu số cao hơn người Kinh khi 
chuyển cấp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông, nhưng một yếu tố quan trọng là học sinh có 
thể phải tham gia các công việc nông nghiệp.

Mức độ khác biệt trong tiếp cận vốn nhân lực lớn hơn đối với trẻ em gái, đặc biệt trong giáo 
dục. Một trong những lý do có thể là kết hôn sớm và mang thai ở tuổi vị thành niên, vì 23,1% phụ nữ 
dân tộc thiểu số từ 20 đến 49 tuổi đã kết hôn trước tuổi 18.72 Họ cũng có nguy cơ bị chồng bạo hành 
cao hơn.73 Không có gì đáng ngạc nhiên khi những em gái vị thành niên kết hôn sớm có trình độ học 
vấn thấp hơn và khả năng kiếm tiền ít hơn. Phụ nữ, đặc biệt là những người có con nhỏ, ít tham gia 
vào các việc làm phi nông nghiệp. Họ cũng có xu hướng chuyển sang các hoạt động nông nghiệp do 
giá cả nông sản gia tăng. Phụ nữ dân tộc thiểu số có việc làm được trả lương có thu nhập ít hơn 17% 
so với nam giới dân tộc thiểu số, 35% so với phụ nữ dân tộc Kinh hoặc Hoa và 50% so với nam giới dân 
tộc Kinh hoặc Hoa.74

Khuyến nghị

Tăng cường phát triển vốn nhân lực rất quan trọng đối với sự phát triển của cá nhân và tập 
thể. Để làm điều này, cần có nhiều can thiệp trong suốt vòng đời của mỗi cá nhân để họ có thể có 
việc làm và tăng thu nhập tiềm năng của mình. Những can thiệp này cần được thiết kế sao cho mang 
lại cơ hội bình đẳng cho phần lớn người dân. Hai điều kiện này phải được đáp ứng để đảm bảo tăng 
trưởng nhanh và bao trùm.

Việt Nam đã thành công trong việc nâng cao phúc lợi của đa số người dân trong hai thập kỷ 
qua. Các khuyến nghị được đề xuất dưới đây nhằm tăng cường khả năng tiếp thu các kỹ năng của lực 
lượng lao động và giảm thiểu thiệt thòihiện nay của các dân tộc thiểu số sẽ được giải quyết để đảm 
bảo tất cả mọi người đều có thể tiếp cận các cơ hội vốn nhân lực của mình.

Hệ thống phát triển lực lượng lao động đáp ứng nhu cầu

Để phát triển kỹ năng cho người lao động cho những công việc hôm nay và trong tương lai, 
cần cải cách triệt để hệ thống giáo dục và đào tạo, đặc biệt là ở cấp trung học phổ thông và 

72 UNICEF và UNFPA 2018. 
73 Le và cộng sự 2014. 
74 Cunningham và Pimhidzai 2018.
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sau phổ thông. Các cải cách cần được thiết kế xoay quanh hai mục tiêu chính: (a) tăng khả năng đáp 
ứng của hoạt động đào tạo sau phổ thông theo yêu cầu về kỹ năng, bao gồm số lượng sinh viên tốt 
nghiệp sau phổ thông và các loại kỹ năng được dạy, và (b) tăng cường sự bình đẳng về khả năng tiếp 
cận các chương trình sau phổ thông.

Thứ nhất, để đáp ứng nhu cầu về kỹ năng và tăng số lượng sinh viên tốt nghiệp sau phổ thông 
nói chung trong trong tương lai theo hướng công bằng, cần đa dạng hóa các loại hình giáo dục 
sau phổ thông. Để làm được điều này, cần phát triển nhiều lựa chọn đào tạo đại học không bằng cấp 
hiệu quả hơn về chi phí (các cơ sở GDNN); khuyến khích các đào tạo sau phổ thông tư nhân chất lượng 
cao tiếp cận bình đẳng đến các dịch vụ và/hoặc hợp đồng nghiên cứu dùng vốn ngân sách nhà nước; 
nhân rộng các phương thức thay thế hiệu quả về chi phí, bao gồm các trường đại học mở và các khóa 
học trực tuyến đại chúng mở (MOOC); tăng cường liên kết chặt chẽ hơn với thị trường việc làm; đẩy 
mạnh cải cách hành chính để nâng cao khả năng tiếp cận đến những chính sách ưu đãi hiện hành theo 
quy định của pháp luật nhằm khuyến khích kết nối giữa giáo dục sau phổ thông và khối doanh nghiệp 
tư nhân; và ban hành những chính sách về lộ trình liên kết và  từ cơ sở GDNN lên đại học. Việc có nhiều 
lựa chọn về giáo dục và đào tạo sau phổ thông hơn không chỉ thúc đẩy phát triển kỹ năng đáp ứng nhu 
cầu thị trường mà còn tăng khả năng tiếp cận đến giáo dục đại học.

Thứ hai, một mình hệ thống giáo dục sau phổ thông công lập không thể giải quyết vấn đề 
này, mà sẽ cần phải huy động khu vực tư nhân và khuyến khích các đơn vị cung cấp giáo 
dục để giải quyết những hạn chế về kỹ năng của lực lượng lao động. Một hệ thống thành công 
đòi hỏi sự phối hợp và hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân, cũng như cho 
phép doanh nghiệp được tham gia tích cực hơn khi xây dựng chính sách đào tạo. Chính phủ thực hiện 
giám sát bằng cách theo dõi dữ liệu về chất lượng chương trình, khuyến khích tự chủ và trách nhiệm 
giải trình, đảm bảo hiệu quả trong phân bổ ngân sách nhà nước dựa trên kết quả đầu ra. Khó khăn 
chính ở đây là huy động sự tham gia tích cực của các nhà tuyển dụng. Vương quốc Anh và một số 
quốc gia châu Âu khác có nhiều kinh nghiệm về việc thành lập Hội đồng kỹ năng nghề, còn các nước 
Đông Á đã thành lập các cơ quan đào tạo Apex độc lập, như Viện Giáo dục Kỹ thuật Singapore, trong 
đó có hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp và các bên liên quan khác. Chính phủ có thể ký hợp đồng với 
các cơ sở đào tạo tư nhân để cung cấp dịch vụ đào tạo cho người lao động trong quá trình chuyển đổi.

Sự hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân cũng có thể khuyến khích chuyển giao công 
nghệ, thông qua việc tăng ngân sách dành riêng cho nghiên cứu ứng dụng (ví dụ như tài 
trợ đối ứng), nâng cao năng lực để thành lập văn phòng chuyển giao công nghệ và xúc tiến 
hợp tác doanh nghiệp trong các cơ sở đào tạo sau phổ thông (và/hoặc trong các bộ ngành 
liên quan), và đưa ra định nghĩa rõ ràng về sở hữu trí tuệ và phân phối nguồn thu. Công nghệ 
cũng có thể được khai thác để hoàn thiện chính hoạt động phát triển kỹ năng, ví dụ như sử dụng 
phương pháp học thích ứng phức tạp hơn với dữ liệu lớn để tiến tới cá nhân hóa hoạt động học tập, 
đáp ứng nhu cầu của các sinh viên tại mỗi giai đoạn khác nhau trong quá trình học tập và sau đó tiến 
triển cùng với sinh viên khi năng lực sinh viên ngày càng cao hơn.

Thứ ba, cần đảm bảo quản trị dựa trên kết quả, bao gồm xây dựng mục tiêu và huy động nguồn 
tài chính để khuyến khích các cơ sở đào tạo sau phổ thông gắn với các mục tiêu phát triển 
kỹ năng. Xác định mục tiêu dựa trên kết quả rõ ràng trong 10 năm tới có ý nghĩa rất quan trọng.  
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Mong muốn dựa trên kết quả, vượt ra ngoài cách tiếp cận dựa trên đầu vào thông thường, có thể bao 
gồm (a) tăng cường khả năng tiếp cận và bình đẳng: nghĩa là cải thiện tỷ lệ nhập học thô và chỉ số bình 
đẳng (trình độ học vấn của nhóm thu nhập cao nhất so với các nhóm thu nhập thấp nhất, và đảm bảo 
các nhóm nhân khẩu học có khả năng tiếp cận đến giáo dục sau phổ thông trong bối cảnh xã hội già 
hóa); (b) nâng cao chất lượng: nghĩa là nâng cao tỷ lệ các chương trình được kiểm định trên phạm vi 
quốc tế và quốc gia, và sự hài lòng của sinh viên; (c) mức độ phù hợp: cải thiện khả năng được tuyển 
dụng của sinh viên, sự hài lòng của người sử dụng lao động, và sự sẵn có của các chương trình đào tạo 
theo mô-đun ngắn gọn hơn, đáp ứng nhu cầu đào tạo kỹ năng mới; (d) nghiên cứu: cải thiện số lượng 
và tác động của các ấn phẩm; và (e) chuyển giao công nghệ đổi mới: cải thiện số lượng bằng sáng chế 
và doanh nghiệp khởi nghiệp. Cấp ngân sách dựa trên kết quả đòi hỏi việc chuyển đổi từ cơ chế phân 
bổ ngân sách dựa trên đầu vào sang đầu ra và sau đó sang hình thức phiếu hỗ trợ đi học (voucher) 
(hình M.27).

Để tăng trưởng bao trùm hơn: Cải thiện kết quả vốn nhân lực cho các nhóm dân tộc 
thiểu số

Bằng chứng quốc tế cho thấy cần có một cách tiếp cận đa chiều đối với các nhóm dân tộc 
thiểu số vì khái niệm không bao trùm (exclusive) có nhiều hình thức khác nhau và bắt nguồn 
từ nhiều nguyên nhân. Cần có sự hợp tác chặt chẽ và tính làm chủ cao của các dân tộc thiểu số 
trong cả thiết kế và thực hiện chương trình để có được những chương trình hay. Ví dụ, nhiều nghiên 
cứu đã cho thấy tầm quan trọng của việc dạy học bằng tiếng mẹ đẻ, bao gồm kết quả đọc bằng ngôn 
ngữ quốc gia của trẻ được cải thiện sau này ở trường, khi học đọc vỡ lòng bằng ngôn ngữ mẹ đẻ.75 Do 
đó, các khuyến nghị dưới đây áp dụng một cách tiếp cận toàn diện để thu hẹp khoảng cách chênh 
lệch về vốn nhân lực giữa các nhóm dân tộc thiểu số và dân tộc Kinh và Hoa. Các khuyến nghị này 

HÌNH M.27.     Định hướng cơ chế tài chính dựa trên kết quả (và sau đó là dựa trên nhu cầu)

Tiếp tục phân bổ 
ngân sách dựa trên 
chi phí và dự toán 
ngân sách trước 
đây, đồng thời xây 
dựng hệ thống 
thông tin và trách 
nhiệm giải trình.

Dựa trên đầu vào

- Quy trình thông tin và hệ thống CNTT:
•  Trung hạn: tính các đầu ra chủ yếu, được xác 

định rõ
•  Dài hạn: xây dựng và báo cáo kết quả (theo 

dõi kết quả học tập)
- Phân bổ ngân sách cho các cơ sở đào tạo (của 

nhà nước hoặc tư nhân) dựa trên các tiêu chí 
minh bạch 
•  Đầu ra (cuối cùng là kết quả)
•  Các nghề/nhóm ưu tiên quốc gia

- Cải thiện chương trình hỗ trợ sinh viên: Học 
bổng quốc gia và cho vay sinh viên.

Dựa trên đầu ra/kết quả
- Phiếu mua hàng hỗ trợ dành 

cho sinh viên đi học những 
nghề ưu tiên, dựa trên mục 
tiêu phát triển

- Hỗ trợ dựa trên mức độ khó 
khăn có trọng số khác nhau 
• Phiếu mua hàng dànhhỗ 

trợ  cho sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn, đi học với 
mưc hỗ trợ toàn bộ hoặc 
một phần chi phí

• Cho vay ưu đãi với các đối 
tượng khác.

Dựa trên phiếu hỗ trợ đi học

Trung hạn

Dài hạn

Tài trợ bên cầu Tài trợ bên cung

75 Lopez và Küper 2000.
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cũng hướng theo cách tiếp cận tích hợp không gian, vì chỉ một nửa các dân tộc thiểu số đang sống ở 
những khu vực mà họ chiếm đa số.

Tại Việt Nam, công cụ chính được Chính phủ sử dụng để giải quyết thách thức của các dân 
tộc thiểu số là Chương trình mục tiêu quốc gia (xem hộp 4.1). Do đó, đề xuất cơ bản là cải 
cách các chương trình này bằng cách (a) tăng cường phối hợp và lãnh đạo, (b) hoàn thiện các cơ chế 
khuyến khích để lập thứ tự ưu tiên chính xác hơn, (c) sử dụng nhiều chỉ số dựa trên kết quả và báo cáo 
hiệu quả, (d) tăng cường giám sát và kiểm soát, và (e) thu hút sự tham gia của người thụ hưởng trong 
các cơ chế quyết định. Cụ thể như sau:

1. Củng cố vai trò lãnh đạo tại tất cả các cấp và phối hợp giữa các chương trình. Hiện nay có 
23 chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục và đào tạo và 7 chính sách về y tế cho các dân tộc thiểu 
số. Sự rời rạc của các chính sách và chương trình có thể làm nguồn lực phân tán không hiệu 
quả. Một khuyến nghị cụ thể để cải thiện chương trình dinh dưỡng là tái lập ban chỉ đạo dinh 
dưỡng đa ngành quốc gia cấp cao với sự tham gia phù hợp của các tỉnh có tỷ lệ thấp còi cao và/
hoặc giao những cơ quan cụ thể để theo dõi và đánh giá kết quả nhạy cảm về dinh dưỡng so 
với nguồn lực được phân bổ.

2. Tăng cường các cơ chế ưu đãi để chính quyền địa phương ưu tiên đầu tư vào các xã nghèo 
hơn. Hiện tại, các tỉnh phải đạt mục tiêu “không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí”; đây không phải là 
chỉ tiêu quá tham vọng và hoàn toàn có thể đạt được. Thay vào đó, quy trình lập ngân sách 
nên tính đến đơn vị chi phí cao hơn cũng như năng lực thực hiện thấp hơn ở các xã vùng 
sâu vùng xa và xã nghèo, đồng thời đảm bảo hỗ trợ, bố trí đủ ngân sách cho các địa phương 
định hướng tập trung vào các xã khó khăn nhất. Các nhóm dân tộc thiểu số có kết quả thực 
hiện kém hơn và 16 nhóm dân tộc thiểu số có dân số dưới 10.000 người cần được bố trí thêm 
nguồn lực phát triển.

3. Nâng cao năng lực địa phương. Cùng với tăng cường các cơ chế khuyến khích và hoạt động 
giám sát và kiểm soát, cần thúc đẩy năng lực chính quyền địa phương thông qua các chương 
trình đào tạo về cả nội dung và quy trình.

4. Áp dụng cơ chế phân bổ ngân sách dựa trên kết quả, kết hợp với giám sát hiệu quả hơn, 
nhằm đảm bảo mối liên kết chặt chẽ giữa phân bổ ngân sách và kết quả đầu ra. Có thể 
tăng cường các yêu cầu báo cáo ngân sách và hạch toán kế toán ở cấp địa phương để đảm bảo 
phân phối nguồn lực công bằng và đánh giá hiệu lực và hiệu quả trong việc đạt được kết quả ở 
cấp hộ gia đình. Cần có những cơ chế mạnh hơn để đảm bảo báo cáo nhất quán về chi tiêu và 
đầu ra của chương trình giữa các tỉnh, huyện và xã, ví dụ như bằng cách gắn giải ngân với báo 
cáo. Sau này, trong phân bổ ngân sách cần có chính sách khuyến khích các tỉnh cải thiện việc sử 
dụng các biện pháp can thiệp dinh dưỡng đặc hiệu (nutrition-specific) và can thiệp định hướng 
dinh dưỡng (nutrition-sensitive), tuyển sinh nhiều hơn, cung cấp chương trình học cả ngày 
cho nhiều trẻ em hơn và hợp lý hóa lực lượng giáo viên/cán bộ y tế. Điều này sẽ tăng cường cả 
quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình ở cấp tỉnh trở xuống và gắn phân bổ ngân sách với kết 
quả đạt được.



62         Việt Nam năng động – Tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao

5. Tăng cường khung giám sát và đánh giá cho các CTMTQG bằng cách sử dụng các cơ chế 
chặt chẽ hơn để đo lường không chỉ đầu ra mà cả tác động hay kết quả. Điều này có thể được 
thực hiện bằng cách áp dụng các cơ chế độc lập để đo lường các tác động kết quả, ví dụ, thông 
qua các cuộc khảo sát của Tổng cục thống kê, vốn rất quan trọng trong những năm gần đây.

6. Các cộng đồng dân tộc thiểu số phải được tham vấn để đảm bảo các chương trình đáp 
ứng được nhu cầu của họ về mặt văn hóa và ngôn ngữ. Việc thu hút các nhóm dân tộc thiểu 
số tham gia vào quá trình thiết kế các biện pháp can thiệp và có cơ chế để kết hợp các ý kiến 
phản hồi trong quá trình thực hiện sẽ giúp tăng cơ hội thành công. Đối với những can thiệp 
để tiếp cận các nhóm dân tộc thiểu số, cần xem xét các hạn chế về khả năng đọc viết, sở thích 
ngôn ngữ, chuẩn mực giới và giá trị văn hóa. Các cán bộ quản lý chương trình và cán bộ y tế, 
giáo dục và cung cấp trợ giúp xã hội sẽ cần nâng cao năng lực về văn hóa để đáp ứng tốt hơn 
nhu cầu của các nhóm dân tộc thiểu số.

Ngoài việc cải cách cơ chế quản lý các CTMTQG, các biện pháp can thiệp nên hướng tới 
những lĩnh vực hiệu quả nhất đối với các nhóm dân tộc thiểu số. Ưu tiên hàng đầu là can thiệp 
dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời, từ ngày đầu tiên của thai kỳ cho đến khi sinh con thứ hai, vì 
thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn này có thể dẫn đến thiệt hại lớn và không thể đảo ngược đối với sự 
phát triển về thể chất và nhận thức. Những can thiệp này cần bao gồm cải thiện khả năng tiếp cận chế 
độ ăn uống chất lượng cao, các dịch vụ chăm sóc bà mẹ và trẻ em hiệu quả, và tiếp cận đến nước sạch, 
vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. Một ưu tiên khác là khả năng được đi học cả ngày ở trường vì 
việc này giúp khuyến khích trẻ em đi học và có dinh dưỡng tốt hơn.76

Một lĩnh vực can thiệp nằm ở khía cạnh khác của vấn đề, đó là tạo điều kiện cho các nhóm 
thiểu số tham gia vào thị trường lao động. Hỗ trợ các nhóm dân tộc thiểu số chuyển sang mô 
hình kinh doanh hộ gia đình và tìm kiếm các công việc trả lương, coi đó là chìa khóa để đất nước phát 
triển thịnh vượng và bền vững, nhưng sẽ đòi hỏi phải giảm khoảng cách kinh tế của họ đến thị trường 
(require reducing their economic distance to markets). Có ba hướng đi chính để thu hẹp khoảng cách 

Từ năm 2011, chiến lược cơ bản của Chính phủ để phát triển nông thôn, tập trung vào các dân tộc thiểu số và gia 
đình nghèo, là thông qua các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG). Những CTMTQG đầu tiên bao gồm 16 
chương trình tập trung vào các lĩnh vực nhất định thông qua các bộ ngành làm cho hoạt động bị phân tán. Năm 
2015, Chính phủ đã hợp nhất các CTMTQG thành hai chương trình, bao gồm (a) CTMTQG Phát triển nông thôn  mới, 
do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện; và (b) CTMTQG Xóa đói giảm nghèo bền vững do Bộ Lao 
động, Thương binh và Xã hội thực hiện.

Mặc dù cả hai CTMTQG đều có các mục tiêu đầy tham vọng về giảm nghèo và tăng thu nhập, việc tập trung vào việc 
đáp ứng các tiêu chí phát triển nông thôn mới (50% số xã vào năm 2020) có thể dồn nguồn lực ngân sách cho các xã 
đã gần đạt được mục tiêu. Ngoài ra các tỉnh còn có xu hướng phân bổ nhiều hơn cho cơ sở hạ tầng. Vì vậy, cần phải 
cân đối lại phân bổ vốn cho các can thiệp vào vốn nhân lực trong CTMTQG. Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch phát 
triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và, Uỷ ban dân tộc cũng đã được yêu cầu trình kế hoạch thực hiện chi 
tiết cho CTMTQG mới tập trung vào các nhóm dân tộc thiểu số.

HỘP M.2.        Các chương trình mục tiêu quốc gia tại Việt Nam

76 Dang và Glewwe 2017.
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kinh tế, đó là: (a) lồng ghép các khu vực đang tụt hậu vào nền kinh tế mạng để mở rộng tiềm năng thị 
trường của các khu vực này, (b) hình thành các ngành công nghiệp hỗ trợ dựa trên lợi thế riêng của 
từng vùng và (c) giảm chi phí di cư để thúc đẩy dòng người di cư liên tỉnh. Ba hướng đi này đều đòi hỏi 
cải thiện các kỹ năng lao động, phù hợp với các khuyến nghị được đưa ra trong phần trước.

Để cải thiện khả năng tiếp cận công việc tốt hơn cho các nhóm dân tộc thiểu số, cần xây 
dựng nhiều giải pháp can thiệp bổ sung vào quá trình phát triển kỹ năng. Một trong những 
giải pháp là xây dựng Hệ thống thông tin thị trường lao động bằng cách thực hiện các khảo sát đặc 
biệt để xác định nhu cầu lao động, tổng hợp và chia sẻ thông tin định hướng người dùng cho từng 
giới và khu vực. Một hướng đi khác là thiết kế chiến lược tìm kiếm việc làm tích hợp dựa trên các sáng 
kiến tư nhân, định hướng sử dụng các nguồn lực công để khuyến khích tuyển dụng những đối tượng 
khó kiếm việc làm, bao gồm người dân tộc thiểu số. Ví dụ như khuyến khích các ngành công nghiệp 
chế biến thực phẩm đầu tư gần địa điểm sản xuất nông nghiệp để có thể tạo nhiều việc làm hơn cho 
các nhóm dân tộc thiểu số.

Khuyến khích di cư liên tỉnh là giải pháp quan trọng để tăng khả năng tiếp cận các cơ hội 
việc làm phi nông nghiệp, đặc biệt là đối với các dân tộc thiểu số và người dân ở các địa 
phương kinh tế phát triển chậm hơn. Theo khảo sát lao động di cư ở Việt Nam năm 2015, khó 
khăn được nhắc đến nhiều nhất đối với lao động di cư là vấn đề nhà ở (43%), tiếp theo là không có 
thu nhập (38%) và không thể tìm được việc làm (34%).77 Một số biện pháp can thiệp có thể hướng đến 
mục tiêu giải quyết các rào cản xã hội trong vấn đề di cư, cụ thể là giải quyết tính không bình đẳng 
trong tiếp cận các dịch vụ công cho lao động tạm cư và cải thiện các dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ở 
khu vực nông thôn.78 Cải thiện cơ sở hạ tầng bổ sung, bao gồm nâng cao khả năng kết nối, cả về băng 
thông internet và trong hệ thống giao thông. Phiếu hỗ trợ chi phí đi lại có thể tạo điều kiện để người 
lao động nhận việc làm có trả lương theo mùa vụ ở các tỉnh khác. Ngoài ra, cần cải cách các quy định 
pháp lý để thúc đẩy thương mại và giao dịch trực tuyến và đảm bảo quyền tiếp cận các dịch vụ cho 
người dân tạm trú như những người thường trú. Cuối cùng, với văn hóa gắn kết xã hội mạnh mẽ của 
một số nhóm dân tộc thiểu số, việc hỗ trợ theo các mạng lưới xã hội, chẳng hạn như cung cấp khoản 
vay phát triển kinh doanh cho một nhóm các cá nhân có trách nhiệm trả nợ chung, có thể phù hợp.

Một yếu tố quan trọng nhằm mang lại nhiều việc làm tốt hơn cho phụ nữ là giảm gánh nặng 
chăm sóc trẻ em và người già và tăng cơ hội việc làm được trả lương thông qua cơ chế linh 
hoạt. Những mục tiêu này có thể đạt được bằng cách (a) mở rộng các cơ sở chăm sóc trẻ em, (b) thúc 
đẩy sự tham gia vào thị trường kỹ thuật số, bao gồm dịch vụ cho thuê nhà ở trực tuyến, để lao động 
nữ có thể tiếp thị các hàng hóa sản xuất tại nhà như đồ thủ công và sản phẩm thêu thùa và (c) đảm 
bảo phụ nữ đứng tên đồng sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất canh tác. Đối với 
người cao tuổi, vốn dựa vào nông nghiệp là một trong những nguồn thu nhập chính, việc cải cách 
ruộng đất toàn diện cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Những đổi mới, cải cách này cần tăng 
cường an ninh đất đai, nới lỏng hạn chế trong sử dụng đất nông nghiệp và mở rộng tích tụ đất đai 
ngoài diện tích canh tác lúa. 

77 Tổng cục thống kê và UNFPA 2016. 
78 Nhu cầu chăm sóc người già ngăn cản cả nam giới và phụ nữ di cư và góp phần vào di cư ngược. Trẻ em trưởng thành có cha mẹ 

già ở nông thôn Việt Nam ít có xu hướng di cư (Jiles và Huang 2018).
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Để kích cầu và nâng cao chất lượng các dịch vụ phát triển vốn nhân lực, Chính phủ có thể 
xem xét một giải pháp chưa được sử dụng hiện nay, đó là hỗ trợ tiền mặt có điều kiện cho 
một số nhóm đối tượng nhất định.79 Các chương trình như vậy đã được chứng minh là có hiệu quả 
ở nhiều quốc gia vì giúp cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ vốn nhân lực khi hạn chế chính là hành 
vi của các hộ gia đình (như kết hôn sớm và thói quen dinh dưỡng). Hỗ trợ tiền mặt có điều kiện có thể 
là một biện pháp bổ sung để giúp kích cầu, khuyến khích các hộ gia đình sử dụng cả dịch vụ giáo dục 
và y tế và cung cấp cho họ nguồn thu nhập đủ để đầu tư vào giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho con 
cái họ. Trợ cấp tiền cho các gia đình khó khăn thuộc đối tượng được hỗ trợ kèm điều kiện đưa trẻ đến 
trường sẽ kích cầu cho các dịch vụ giáo dục chất lượng. Các chương trình kích cầu như hỗ trợ tiền mặt 
có điều kiện phải đi đôi với cải thiện nguồn cung và chất lượng dịch vụ trong khuôn khổ điều chỉnh 
của một chương trình mục tiêu quốc gia như đã thảo luận ở trên.

79 Tỷ lệ đăng ký và tham gia vào các chương trình trợ giúp xã hội, bao gồm các dịch vụ giáo dục và y tế, vẫn còn tương đối thấp với 
cộng đồng các dân tộc thiểu số, trong khi việc hỗ trợ tiền mặt được thực hiện không đi kèm điều kiện và không thường xuyên79. Cơ 
chế thanh toán điện tử hiện đang được thí điểm để nâng cao tính minh bạch, chính xác và kịp thời trong thanh toán.
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Nền kinh tế xanh

Việt Nam đang trong tình trạng khẩn cấp khi xét đến thiệt hại đối với môi trường. Hiện đang có nhiều ý 
kiến cho rằng mô hình tăng trưởng hiện nay, chủ yếu dựa trên sự tích lũy đơn giản của các yếu tố sản xuất, 
phải được thay đổi. Vì những thất bại của thị trường, Chính phủ đóng một vai trò quan trọng trong việc tác 
động đến hành vi cá nhân và tập thể. Cần ưu tiên chính sách giá, quy định pháp lý, đầu tư trực tiếp, cơ chế 
chia sẻ thông tin và ra quyết định có sự tham gia của người dân. 

“Việt Nam nhìn đẹp từ xa nhưng còn xa mới đẹp”. Đánh giá khắc nghiệt này không có gì đáng 
ngạc nhiên ở một quốc gia nơi các thành phố lớn đang trở thành một trong những nơi ô nhiễm nhất 
thế giới và nơi mà mọi người có thể nhìn thấy thiệt hại do quản lý chất thải kém ở mọi nơi. Sau 25 năm 
tăng trưởng nhanh liên tục, người dân Việt Nam đã bắt đầu lo lắng về tương lai của mình. Một cuộc 
khảo sát gần đây tại Hà Nội cho thấy người dân quan tâm đến ô nhiễm hơn là đảm bảo việc làm.80 
Theo một số ước tính, việc phá rừng, khai thác quá mức đất đai, quản lý nước sai cách và ô nhiễm cùng 
gây thiệt hại lên đến 6 - 8% GDP mỗi năm.81 Sự mất mát này không tính đến thiệt hại lâu dài không 
thể đảo ngược đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên và thiệt hại có thể sẽ trầm trọng hơn do biến đổi 
khí hậu toàn cầu.

Chính phủ không vô cảm trước những quan ngại này. Ngày càng có nhiều chiến lược và kế 
hoạch được phê duyệt, giúp thúc đẩy đất nước đi theo con đường tăng trưởng xanh, bao gồm Chiến 
lược quốc gia về biến đổi khí hậu, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Đóng góp do quốc gia 
tự quyết định của Việt Nam. Có lẽ tín hiệu tốt nhất về cam kết của Chính phủ là việc đưa một trụ cột 
mới về môi trường vào thiết kế chiến lược phát triển quốc gia trong thập kỷ tới.

Báo cáo này được xây dựng dựa trên cả ý nghĩa cấp bách và sự tham gia của chính phủ để 
giải quyết sự xuống cấp của môi trường tại Việt Nam. Sau khi xem xét các nguyên nhân chính 
gây ra thiệt hại về môi trường của Việt Nam, báo cáo kết luận rằng việc tiến tới một nền kinh tế xanh 
sạch đòi hỏi một sự thay đổi lớn trong hoạch định chính sách do sự thất bại của cả thị trường và chính 
phủ. Một loạt các khuyến nghị được đưa ra để thúc đẩy sự thay đổi cần thiết trong tư duy của các bên 
liên quan chính, bao gồm Chính phủ, khu vực tư nhân và hộ gia đình.

80 https://www.google.com/amp/s/www.voanews.com/east-asia-pacific/food-safety-pollution-top-vietnams-latest-survey-public-
concerns%3famp.

81 https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33916/files/viet-nam-environment-climate-change.pdf.
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Tại sao mô hình tăng trưởng hiện tại không bền vững? 

Các tài liệu kinh tế gần đây cho rằng sự giàu có của một quốc gia là sự kết hợp giữa vốn sản 
xuất, vốn nhân lực và vốn tự nhiên. Trong 25 năm qua, Việt Nam đã tăng giá trị của từng loại vốn 
này một cách hiệu quả. Vì hai loại vốn đầu tiên đã được phân tích trong các báo cáo trước, trọng tâm 
ở đây là vốn tự nhiên.

Giống như ở hầu hết các nước thu nhập thấp, Việt Nam đã phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên 
thiên nhiên, sử dụng nhiều tài nguyên nông nghiệp và khoáng sản để tăng cường phát triển kinh 
tế trong hai thập kỷ qua. Như mô tả trong hình M.28, giá trị ước tính của vốn tự nhiên chiếm khoảng 
1/3 tài sản của đất nước trong giai đoạn 1990 - 2014, so với 10% ở Đông Á và 17% ở các nước thu nhập 
trung bình cao. So sánh này chỉ ra rằng Việt Nam sẽ phải chuyển sang tăng trưởng thâm dụng vốn và 
nhân lực hơn trong tương lai. Động thái này sẽ còn hợp lý hơn nữa trong bối cảnh suy thoái nhanh 
chóng của nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước trong những năm gần đây.82

Không có gì sai khi Việt Nam sử dụng các lợi thế tự nhiên của mình để đẩy mạnh sự phát 
triển nhanh chóng và toàn diện trong giai đoạn phát triển đầu tiên. Trên hết là đất nước được 
thiên nhiên ưu đãi về đất nông nghiệp, tài nguyên nước và trữ lượng khoáng sản dồi dào. Tuy nhiên, 
mô hình này đã dần trở nên không bền vững theo thời gian. Một trong các nguyên nhân là việc mở 
rộng các ngành sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên này đã diễn ra vô cùng nhanh chóng. Ví dụ như 
sản lượng lúa gạo, lĩnh vực sử dụng 2/3 diện tích đất nông nghiệp, đã tăng từ 19 tấn vào năm 1990 
lên 40 tấn vào năm 2010 và 44 tấn vào năm 2017. Một nguyên nhân khác là việc mở rộng này, mặc 
dù rất ngoạn mục, đã sử dụng tài nguyên tương đối lãng phí vì các nhà sản xuất thường sử dụng đất, 
nước, gỗ và các đầu vào khác tại Việt Nam nhiều hơn so với các nước khác để sản xuất cùng một lượng  

82  Xem đánh giá này trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới (2017a).

HÌNH M.28.        Việt Nam đã dựa rất nhiều vào vốn tự nhiên để tạo ra của cải, giai đoạn 1990–2014

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.
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đầu ra nhất định. Sản lượng thực phẩm gia tăng một phần lớn đạt được từ việc lạm dụng các yếu tố 
đầu vào như phân bón hoặc thuốc trừ sâu.

Kết quả là, mô hình tăng trưởng theo chiều rộng dựa trên một số ngành thâm dụng  tài 
nguyên thiên nhiên đã dẫn đến việc khai thác quá mức đất và nước và làm môi trường suy 
thoái dần, như được minh họa bằng các ví dụ sau (được trình bày chi tiết hơn trong báo cáo 
chuyên đề).  Mặc dù Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai và thủy sản lớn thứ ba 
trên thế giới, nhưng ngày nay người ta nhận ra rằng hoạt động sản xuất trong nước không bền vững, 
thể hiện qua sản lượng giảm và sản lượng khai thác thấp hơn trong những năm gần đây. Tính dễ bị 
tổn thương của các vùng trước những rủi ro sinh thái, như ở khu vực sông Mê Kông (nơi sản xuất hơn 
một nửa sản lượng lúa gạo của đất nước), có thể thấy thông qua tình hình suy thoái đất và ô nhiễm 
tài nguyên nước. Trên toàn quốc, cạnh tranh về nước đã tăng lên khi nhu cầu của dân số đô thị ngày 
càng tăng và xung đột với nhu cầu của những người làm nông nghiệp. Cát và sỏi là nguồn tài nguyên 
thiên nhiên lớn thứ hai được khai thác, nhưng với tốc độ hiện tại, nguồn cung cát tự nhiên trong nước 
sẽ sớm bị khai thác hết.

Đồng thời, các mối quan ngại về môi trường đã trở nên trầm trọng hơn do sự phát triển của các 
hoạt động công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng và các nguồn gây ô nhiễm gia tăng. Ngày nay, 
các ngành công nghiệp chiếm 48% tổng lượng sử dụng năng lượng cuối cùng của đất nước. Thiếu 
quan tâm đúng mức và các công nghệ thường lỗi thời đã khiến Việt Nam trở thành một quốc gia sử 
dụng nhiều năng lượng. Hiện tại, nền kinh tế đòi hỏi gấp đôi năng lượng cho mỗi đơn vị GDP sản xuất 
so với mức trung bình ở Đông Á. Hơn nữa, năng lượng được sản xuất từ than chiếm khoảng 1/3  nguồn 
năng lượng chính cho thị trường nội địa, mặc dù đây là một trong những nguồn năng lượng gây ô 
nhiễm nhiều nhất. Mặc dù thủy điện (cung cấp 35% sản lượng năng lượng ở Việt Nam) về nguyên tắc 
là một nguồn năng lượng sạch, nhưng quy hoạch kém và thiếu sự phối hợp đã tạo ra những tác động 
lớn không ngờ đối với thủy văn của đồng bằng sông Cửu Long mà thậm chí còn chưa được hiểu rõ.

Các vấn đề môi trường của Việt Nam đang trở nên trầm trọng hơn bởi sự gia tăng tương đối 
nhanh chóng của dân số sống ở các thành phố, từ 15 triệu người vào đầu những năm 2000 
lên 34 triệu người vào năm 2018 và có lẽ lên tới 50 triệu người vào năm 2035. Tổng lượng 
rác thải do các thành phố tạo ra ước tính đạt hơn 27 triệu tấn mỗi năm và dự kiến sẽ đạt 54 triệu tấn 
trên toàn quốc vào năm 2030.83 Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Việt Nam đã thải ra 12 triệu tấn rác 
thải vào năm 2014, và ước tính chỉ riêng khu vực đô thị sẽ thải 22 triệu tấn mỗi năm vào năm 2020.84 
Do vậy, Việt Nam đang vất vả  để thu gom rác thải. Chỉ có 40 – 60% rác thải được thu gom vào bãi rác, 
trong khi phần còn lại được thải ra kênh mương và sông ngòi rồi chảy ra biển. Các thành phố đang 
phát triển đã tăng mức phát thải CO2 và Hà Nội, cũng như Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là một trong 
những trung tâm đô thị trên thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của ô nhiễm không khí (hình M.29). 
Ô nhiễm nước đã dẫn đến những “dòng sông chết” trong và xung quanh các thành phố lớn.85

83 Ngân hàng thế giới 2018e. Không có số liệu về lượng rác thải thực tế từ  các hộ gia đình và ngành công nghiệp. Mẫu rác thải không 
được lấy và phân tích thường xuyên và không có đủ thông tin chính xác về nguồn rác thải, phạm vi thu gom và xử lý chất thải ở các 
địa phương.

84 Theo Jambeck và cộng sự (2015), Việt Nam là quốc gia kém xếp thứ tư trên toàn cầu về vấn đề rác thải nhựa, dựa trên các chỉ số đo 
lường như lượng rác thải nhựa, tỷ lệ rác thải được xử lý sai cách, lượng rác thải xâm nhập vào môi trường biển,….

85 Chỉ 10% nước thải đô thị và công nghiệp được xử lý, và trên toàn quốc, hầu hết nước thải hộ gia đình, nước thải công nghiệp và 
chất thải rắn đều xâm nhập vào đường thủy. Trong khi chất lượng nước vẫn ở thượng nguồn vẫn tốt, khu vực hạ lưu và cửa sông 
có xu hướng bị ô nhiễm nặng.
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HÌNH M.29.       Một số trong những thành phố ô nhiễm không khí nhất trên thế giới vào giữa năm 2019

Nguồn: https://www.numbeo.com/pollution/rankings.jsp.
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TP Hồ Chí Minh

Biến đổi khí hậu sẽ làm gia tăng tác động của xuống cấp tài sản thiên nhiên và môi trường ở 
Việt Nam. Việt Nam rất dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, bao gồm các tác động dài hạn như xâm 
nhập mặn ở vùng trũng thấp của đất nước (như đồng bằng sông Cửu Long), ảnh hưởng đến canh tác 
và nước ngầm. Với mực nước biển dâng cao dự kiến, hơn 50 triệu người phải đối mặt với rủi ro, đặc 
biệt là ở miền nam. Ước tính, Việt nam có thể mất 5,714 triệu ha đất nếu mực nước biển tăng 12 cm 
(hình M.30). Tổng thiệt hại có thể lên tới gần 20 triệu ha đất nếu mực nước biển tăng 17 cm. Nhiệt độ 
cao sẽ làm giảm độ phì nhiêu của đất, tăng tần suất cháy rừng và tạo ra nhiều nhu cầu năng lượng 
hơn để điều hòa không khí. Lượng mưa thay đổi và không thể đoán trước sẽ ảnh hưởng đến cả năng 
suất nông nghiệp và điều kiện sống ở các thành phố. Xét đến tất cả các yếu tố này, Việt Nam là quốc 
gia chịu rủi ro biến đổi khí hậu lớn thứ chín trên thế giới.

HÌNH M.30.     Tác động của nước biển dâng và biến đổi khí hậu

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.

Vùng ven biển

Tp Hồ Chí Minh - Cà Mau 200 270

Cà Mau - Kiên Giang 120 210

Nghệ An - Hà Tĩnh 440 500

Quảng Ninh - Thanh Hóa 350 490

Quảng Bình - Thừa Thiên Huế 390 420

Đà Nẵng - Bình Định 180 230

120 200Bình Thuận - Bà Rịa-Vũng Tàu

170 220Phú Yên - Ninh Thuận

Mực nước
dâng do bão

cao nhất trong
lịch sử đã quan
sát được (cm)

Mực nước
dâng do bão
cao nhất có
thể xảy ra

(cm)
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Thay đổi tư duy của cả các cá nhân và nhà nước 

Việt Nam cần xác định liệu tăng trưởng trong tương lai có nên tiếp tục theo con đường hiện 
tại hay chuyển sang hướng tăng trưởng xanh hơn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phân tích 
ngắn gọn ở trên cho thấy nhu cầu cấp bách khi đất nước đang chứng kiến sự xuống cấp nhanh chóng 
của tài nguyên thiên nhiên, cùng với quản lý rác thải, ô nhiễm không khí, lũ lụt và nhiệt độ tăng. Điều 
này giải thích tại sao giá trị của tài sản tự nhiên của Việt Nam đã bị ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, điều này 
sẽ làm giảm tăng trưởng kinh tế trong cả ngắn hạn và dài hạn.

Những thiệt hại này không tính đến tất cả các chi phí gián tiếp của môi trường xuống cấp 
đối với nền kinh tế, có thể có nhiều hình thức khác nhau. Vốn nhân lực có thể giảm vì chất lượng 
không khí kém và ô nhiễm sông và các vùng nước ven biển có tác động tiêu cực đến sức khỏe con 
người.86 Theo một nghiên cứu toàn cầu về gánh nặng bệnh tật, ô nhiễm không khí là nguyên nhân 
gây tử vong đứng hàng thứ sáu ở Việt Nam vào năm 2017. Ngoài những ngày lao động bị mất do 
bệnh tật, sức khỏe giảm có thể đặt gánh nặng cao hơn cho hệ thống y tế và tài chính của Chính phủ.87 
Một phân tích kinh tế gần đây cho thấy nếu nước thải vẫn không được xử lý, năng suất lao động sẽ 
thấp hơn 7% vào năm 2035 so với năm 2012, điều này sẽ làm giảm 3,5% thu nhập quốc dân. Ô nhiễm 
cũng có tác động phức tạp hơn. Vì hậu quả của việc tiếp xúc với các chất độc hại có thể nghiêm trọng, 
mọi người có thể đầu tư hoặc thay đổi hành vi để tránh chúng. Mọi người ứng phó với ô nhiễm bằng 
cách đầu tư vào bảo vệ, chẳng hạn như bộ lọc không khí tốn kém hoặc làm lớp cách nhiệt nhà. Hoặc 
họ có thể thay đổi hành vi như tránh ra ngoài trong thời gian ô nhiễm cao. Về lâu dài, ô nhiễm có thể 
có những tác động dai dẳng hơn, bao gồm cả những ảnh hưởng do tiếp xúc với ô nhiễm sớm trong 
những năm đầu đời hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của bà mẹ khi sinh.

Vốn sản xuất của đất nước cũng bị ảnh hưởng lớn bởi sự xuống cấp của môi trường, cả 
trong các lĩnh vực như du lịch và giao thông. Một trong những ngành rủi ro nhiều nhất là nông 
nghiệp. Tăng trưởng sản lượng nông nghiệp đã giảm từ 57% mỗi năm trong giai đoạn 2001-2010 
xuống còn khoảng 40% trong những năm gần đây. Tốc độ tăng trưởng này  tương đối thấp so Trung 
Quốc, Malaysia và Thái Lan (trên 80%). Mặc dù nông dân cho rằng nguồn cung cấp nước đáng tin cậy 
vì chỉ có 8% gặp sự cố mất nước, chất lượng nước kém là vấn đề đáng quan tâm hơn. 14% các doanh 
nghiệp cho biết chất lượng nước kém là một trở ngại lớn hoặc rất nghiêm trọng đối với kinh doanh. 
Các nghiên cứu gần đây dự đoán tác động của ô nhiễm đến sản xuất lúa nước có thể làm giảm sản 
lượng khoảng 18% vào năm 2035.

Giờ đây ngày càng có sự đồng thuận hơn về chi phí hiện tại và tiềm năng liên quan đến những 
thiệt hại về môi trường đang gia tăng. Mọi người đều đồng ý rằng chính sách môi trường và tăng 
trưởng kinh tế không phải thay thế mà là bổ sung cho nhau. Tuy nhiên, chỉ có thể thay đổi dần dần 
các hành vi cá nhân do một số thất bại của thị trường. Đây là vấn đề được khá nhiều người biết đến 
nhưng là cốt lõi của tình trạng lưỡng nan chính sách ở Việt Nam và các nước khác.88 Rõ ràng nhất là 

86 Ngân hàng Thế giới và Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe (IHME), 2016.
87 Các chất gây ô nhiễm từ nông nghiệp (nitơ, phốt pho và thuốc trừ sâu,…) và các chất gây ô nhiễm từ chất thải công nghiệp, bao 

gồm kim loại, asen và một loạt các chất độc khác, cũng là một mối đe dọa lớn, nhưng thiếu thông tin về rủi ro và xử lý các chất gây 
ô nhiễm này.

88 Để tìm hiểu thông tin tóm tắt chính xác, đầy đủ về tác động của những thất bại của thị trường đối với các chính sách môi 
trường, xem ĐÁNH GIÁ CỦA STERN: Kinh tế học về biến đổi khí hậu, N. Stern; http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/
Resources/226271-1170911056314/3428109-1174614780539/SternReviewEng.pdf.
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sự chênh lệch về thời gian vì lợi ích của các can thiệp sẽ tăng theo thời gian trong tương lai, trong 
khi chi phí môi trường lại phải trả ngay lập tức. Ví dụ, những người đang thực hiện các hoạt động 
không phải trả phần lớn các tác động của khí thải, mà lại là thế hệ tương lai và chi phí trong tương 
lai này không được phản ánh trong giá hiện tại. Do đó, những tác động bất lợi của khí nhà kính là 
“ngoại ứng” đối với thị trường, có nghĩa là thường chỉ có các động cơ về đạo đức, chứ không phải 
là kinh tế, khiến doanh nghiệp và người tiêu dùng giảm lượng khí thải. Do đó, thị trường thất bại vì 
phát thải quá nhiều khí nhà kính, và các cá nhân vẫn duy trì mức tiêu thụ như hiện tại hoặc trì hoãn 
các quyết định của mình, đặc biệt khi chi phí môi trường của việc không hành động gì chưa chắc 
chắn.89 Ở một đất nước nghèo, nhiều cá nhân có thể không đầu tư vào các công nghệ mới và sạch 
vì gặp khó khăn về tài chính.

Một thất bại khác của thị trường là các cá nhân có thể sẽ đầu tư ít hơn mức cần thiết từ góc 
độ tập thể, vì lợi ích cá nhân thấp hơn so với lợi ích của xã hội. Ví dụ, một hộ gia đình sẽ không 
đầu tư vào năng lượng mặt trời vì lợi ích của chính gia đình đó thấp hơn lợi ích đối với mọi người. 
Ngoài ra, hộ gia đình đó có thể đợi nhà khác đầu tư trước vào các công nghệ mới này để họ cũng có 
thể hưởng lợi từ không khí sạch hơn. Vì những thách thức về môi trường không dừng lại ở biên giới 
quốc gia (ví dụ, rác nhựa đi qua các đại dương), phát triển nền kinh tế xanh  mang tính chất toàn cầu. 
Một thất bại thị trường có liên quan rõ ràng là nhiều cá nhân có khả năng tiếp cận rất hạn chế đến 
thông tin công cộng hoặc không có khả năng phân tích thông tin. Nói tóm lại, tất cả những thất bại 
thị trường này đều cho thấy cần có sự can thiệp của chính phủ vì việc quản lý tài nguyên thiên nhiên 
và môi trường vừa là vì lợi ích cộng đồng, vừa là lợi ích toàn cầu.

Những thất bại thị trường này cần một nhóm các giải pháp của nhà nước. Chính phủ không 
thể được tha thứ vì những thất bại của chính mình. Hiện nay, Việt Nam đã có hầu hết các khung 
pháp lý cần thiết để đảm bảo các nguồn tài nguyên không thể phục hồi được quản lý, bảo vệ, khai 
thác và sử dụng hợp lý, kinh tế và hiệu quả để đáp ứng các yêu cầu của công nghiệp hóa và hiện đại 
hóa của đất nước (xem hộp 5.1). Tuy nhiên, việc thực thi chính sách môi trường, do trung ương ban 
hành và địa phương thực hiện, còn chậm và những hành vi vi phạm hiếm khi bị xử phạt. Chính phủ 
không đánh giá một cách có hệ thống những tác động môi trường trong hầu hết các dự án đầu tư. 
Hơn nữa, việc sử dụng thuế và phí đối với tài nguyên thiên nhiên và các hàng hóa và dịch vụ môi 
trường khác không minh bạch, gây khó khăn cho việc đảm bảo nguồn thu được tái đầu tư vào vốn 
nhân lực, cơ sở hạ tầng và vốn tự nhiên.

Những thất bại này thường bắt nguồn từ vấn đề kém hiệu quả về thể chế lớn hơn cần được  
giải quyết. Các vấn đề đó bao gồm sự phân mảnh trong quá trình ra quyết định, vì các chính sách 
môi trường thường đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các bộ, ngành trung ương và giữa chính quyền 
trung ương và địa phương. Quá trình thực hiện cải cách chậm và không đồng đều có nguyên nhân 
từ hoạt động quản lý đầu tư công và kiểm soát (nội bộ cũng như độc lập) còn yếu. Cuối cùng, các 
quy định được thực thi chưa nghiêm một phần là do tham nhũng và những hạn chế trong hệ thống 
tư pháp.

89  Baranzini, Chesney, và Morisset 2003.
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Khuyến nghị: Đặt môi trường ở vị trí trung tâm trong chương trình 
cải cách

Có nhiều cách để hướng tới tăng trưởng xanh và thích ứng với khí hậu, nhưng tất cả sẽ đòi 
hỏi các cá nhân và Chính phủ thay đổi tư duy để khắc phục những thất bại của cả thị trường 
và Chính phủ được phân tích trong phần trước. Chuyển đổi sang nền kinh tế xanh cần nhiều hơn 
là những cải thiện nhỏ, mà phải đánh giá lại cách thức phát triển và thực hiện công nghệ, sản phẩm và 
dịch vụ, thực tiễn quản lý, quy định pháp lý và các nguyên tắc, quan hệ đối tác và mô hình kinh doanh. 
Con đường mới đến tăng trưởng xanh có thể thâm nhập vào các thị trường mới đang hoặc đã định 
hình cho các ngành kinh tế xanh chủ chốt như năng lượng tái tạo, bảo tồn năng lượng, cung cấp nước 
sạch, lâm nghiệp và thủy sản bền vững, tái chế rác thải rắn và rác thải nhựa, cơ sở hạ tầng xanh và các 
thành phố bền vững, biến các lĩnh vực này trở thành nguồn tăng trưởng công nghệ cao, có giá trị gia 
tăng lớn và tạo nhiều việc làm. Khi các mục tiêu chính sách và cơ hội thương mại củng cố lẫn nhau, 
quá trình chuyển đổi sang tăng trưởng xanh có thể diễn ra nhanh chóng.

Một ưu tiên là chuyển từ chỗ coi môi trường là một lĩnh vực tách rời đến chỗ đưa những mối 
quan tâm về tính bền vững vào mọi hoạt động của Chính phủ, khu vực tư nhân và các hộ 
gia đình. Các thực tiễn ngành, cho dù trong công nghiệp, nông nghiệp, quản lý chất thải hay cung 
cấp nước sạch, muốn bền vững đều phải gắn với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội quan trọng. 
Cách tiếp cận hệ thống trên toàn bộ nền kinh tế này phải là trung tâm của chương trình cải cách của 
Việt Nam vì các mối quan tâm trong ngắn hạn nên được cân bằng một cách thông minh với mục tiêu 
dài hạn để bảo tồn vốn tự nhiên của đất nước ở mức bền vững.

Trong những năm qua, Chính phủ đã ban hành một số chiến lược và kế hoạch hành động để hoàn thiện môi trường 
pháp lý và thể chế cho nền kinh tế xanh. Ngoài các chiến lược quốc gia và cam kết ở cấp quốc tế, 7 bộ và 34 tỉnh 
đã ban hành Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh. Ngoài ra, các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao thông 
vận tải và xây dựng đều đang có nhiều giải pháp để giảm cường độ phát thải khí nhà kính, và phát triển các nguồn 
năng lượng sạch thông qua các chính sách khuyến khích đầu tư vào năng lượng tái tạo. Các chính sách này bao gồm 
Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và các chính sách ưu đãi 
về giá mua điện gió, thủy điện nhỏ, sinh khối, cũng như chính sách cho các nhà sản xuất năng lượng mặt trời và xử 
lý chất thải.

Chính phủ cũng khuyến khích các giải pháp sản xuất xanh thông qua rà soát và điều chỉnh các kế hoạch ngành hiện 
có, hỗ trợ tăng năng suất và giảm ô nhiễm, và đầu tư vào phát triển vốn tự nhiên. Song song với đó cũng có nhiều 
hoạt động thúc đẩy các thành phố xanh và tiêu dùng bền vững, thông qua Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng 
xanh Việt Nam đến năm 2030, và 24 trong số 59 thành phố đã ban hành văn bản để chỉ đạo và xây dựng đô thị tăng 
trưởng xanh.

Chính phủ đã phân bổ vốn cho các dự án tăng trưởng xanh, bao gồm các chương trình đầu tư giao thông công cộng, 
và Ngân hàng Nhà nước đã tích hợp và xây dựng các giải pháp và chương trình tín dụng để tạo điều kiện thuận lợi 
cho các tổ chức và cá nhân thực hiện những dự án góp phần bảo vệ môi trường có góp phần bảo vệ môi trường và 
hỗ trợ tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

HỘP M.3.       Việt Nam: Đánh giá tóm tắt các giải pháp của Chính phủ nhằm thúc đẩy nền kinh tế xanh
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Chính phủ đóng vai trò trung tâm trong việc tối đa hóa tài sản của đất nước theo thời gian. 
Báo cáo này đề xuất ba công cụ chính sách bổ sung mà Chính phủ có thể sử dụng để tác động đến 
hành vi của cá nhân và tập thể, bao gồm: (1) chính sách giá, đã được chứng minh là có hiệu quả trong 
việc ảnh hưởng đến cung và cầu của các nguồn tài nguyên không thể tái tạo, (2) can thiệp trực tiếp 
của nhà nước thông qua các quy định pháp lý và đầu tư, và (3) sự cần thiết phải đảm bảo khả năng tiếp 
cận dễ dàng đến thông tin và quy trình ra quyết định cho tất cả các bên liên quan.

Chính sách giá

Nguyên tắc cơ bản là dựa vào các công cụ giá càng nhiều càng tốt, vì thế các doanh nghiệp và hộ 
gia đình sẽ tìm ra cách hiệu quả nhất để thực hiện được những hoạt động xanh hơn. Cho đến nay, 
Chính phủ đã sử dụng chính sách giá để cho phép các hộ gia đình và doanh nghiệp tiếp cận những 
nguồn tài nguyên cơ bản như năng lượng và nước. Chiến lược này hợp lý vì trước đây chỉ có một tỷ lệ 
nhỏ người dùng cuối cùng có thể tiếp cận đến những dịch vụ cơ bản này hoặc có tiền để trả cho dịch 
vụ. Do đó, mức giá thấp hiện nay làm tăng nhu cầu lên mức có thể không cần thiết. Giá cả cũng không 
phản ánh đúng chi phí cung ứng dịch vụ, từ đó giải thích tại sao các hệ thống hiện nay cũng tương đối 
kém hiệu quả, với những tổn thất kỹ thuật và thương mại lớn mà người nộp thuế phải trả.

Do đó, Chính phủ nên xem xét việc gắn biểu giá với chi phí cung cấp dịch vụ, và nếu cần có 
thể sử dụng giá có tính đến cả những ngoại ứng như tác động đến sức khỏe. Để tăng trưởng 
xanh hơn, điều quan trọng là phải gắn biểu giá với chi phí xã hội của khí thải carbon, ô nhiễm không 
khí và các tác động tiêu cực khác. Điều này được minh họa dưới đây bằng một số ví dụ về năng lượng, 
nước sạch và chất thải (trong báo cáo về đất đai, rừng và khu vực tài chính có các ví dụ khác).

• Năng lượng: Trong lĩnh vực năng lượng, có rất nhiều cơ hội sử dụng các công cụ thị trường 
nhằm tạo ra kết quả xã hội và môi trường tích cực hơn. Biểu phí hiện hành đã bao gồm chi phí 
cung ứng hiện tại nhưng có thể không đủ để chi trả cho hoạt động đầu tư trong tương lai của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và không phản ánh chi phí xã hội (ví dụ như chi phí do ô 
nhiễm). Việc thúc đẩy năng lượng tái tạo, như năng lượng mặt trời,90 cũng sẽ mang lại kết quả 
tích cực về môi trường và xã hội. Để đạt được các mục tiêu đầy tham vọng về năng lượng tái 
tạo, Việt Nam sẽ phải tiến xa hơn giá bán điện năng vào lưới điện (feed-in tariff) đang được áp 
dụng để thu hút đầu tư tư nhân. Một phương án sẽ là sử dụng hệ thống đấu giá ngược, đã được 
chứng minh là có hiệu quả trong việc giảm chi phí ở các quốc gia khác.91 Hạn mức tín dụng ưu 
đãi hoặc quỹ bảo lãnh có thể khuyến khích việc áp dụng các hệ thống năng lượng tái tạo, thúc 
đẩy khả năng tiếp cận nguồn tài chính rất cần thiết cho các doanh nghiệp công nghiệp.

• Giá carbon, như thuế carbon hoặc hệ thống giao dịch lượng phát thải, là một công cụ 
quan trọng để Chính phủ thúc đẩy giảm thiểu khí nhà kính hiệu quả. Định giá carbon 
một cách rõ ràng giúp đưa các chi phí xã hội của khí thải nhà kính vào giá, đồng thời tạo sân 
chơi bình đẳng giữa người gây ô nhiễm và người không gây ô nhiễm. Những doanh nghiệp 

90 Năng lượng mặt trời đang ngày càng trở nên hấp dẫn vì gần đây chi phí đã giảm và tốc độ xây dựng nhanh hơn.
91 Đấu giá, với việc phân bổ rủi ro hợp lý trong các hợp đồng mua bán điện, thường là cách tốt nhất để thúc đẩy cạnh tranh trên thị 

trường và giảm chi phí sản xuất năng lượng mặt trời. Chính phủ cần xây dựng và công bố lộ trình đấu giá năng lượng mặt trời, trong 
đó bao gồm các đợt đấu giá thường xuyên, bắt đầu với một loạt các thí điểm ban đầu, và nhân rộng trong những năm tới. Nếu đảm 
bảo tính chắc chắn của các mục tiêu về công suất trong ngắn và trung hạn, và thời điểm có thể đấu giá trong tương lai, các bài học 
ban đầu sẽ được đưa vào và giúp xây dựng niềm tin của nhà đầu tư.
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có công nghệ carbon thấp được hưởng lợi từ hoạt động đầu tư giảm thiểu trước đây và hiện 
nay, còn các công ty phát thải cao được khuyến khích giảm phát thải hiệu quả để tránh những 
khoản thanh toán carbon, như thuế carbon hoặc tiền phạt của hệ thống giao dịch lượng phát 
thải. Đến tháng 4 năm 2019, 40 quốc gia và nền kinh tế đã áp dụng một số hình thức định giá 
carbon, dưới hình thức thuế trực tiếp đối với nhiên liệu hóa thạch hoặc các chương trình xác 
định mức trần và cho giao dịch lượng phát thải (cap-and-trade program).92 Hiện nay, Việt Nam 
có một loại thuế tập trung riêng vào hydrochlorofluorocarbons (HCFC). Hình thức này có thể 
mở rộng để bao gồm các loại khí nhà kính flo hóa khác, mặc dù Việt Nam chưa bị buộc phải làm 
như vậy theo Nghị định thư Montreal. Việt Nam có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm quý báu từ 
các quốc gia như Tây Ban Nha, nước đã áp dụng thuế rộng rãi đối với khí nhà kính flo hóa, trong 
đó mức thuế đối với mỗi loại khí được gắn theo chỉ số với tiềm năng nóng lên toàn cầu của từng 
loại khí. Một công cụ định giá carbon thành công có thể buộc các tác nhân giảm thiểu khí thải, 
kích thích đổi mới, sáng tạo sạch, tạo ra lợi ích kinh tế lớn hơn thông qua tăng nguồn thu và đầu 
tư, và giảm chi phí công nghệ khi các doanh nghiệp phân bổ các tài sản và tài nguyên của mình 
để tối ưu hóa đầu tư nhằm giảm thiểu phát thải.

• Nước sạch: Đối với nước sạch, việc định giá dựa trên các nguyên tắc thu hồi toàn bộ chi phí và 
“quản lý toàn bộ chu trình sản xuất nước sạch” có thể có hiệu quả nếu được thực hiện cùng với 
việc cải thiện cung cấp dịch vụ. Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng việc người dùng sẵn sàng trả tiền và 
sử dụng nguồn nước có hạn một cách hiệu quả hơn có mối tương quan chặt chẽ với chất lượng 
dịch vụ. Năm 2017, Luật Thủy lợi quy định lại thu phí dịch vụ thủy lợi mà người dùng ở Việt Nam 
phải trả, dự kiến sẽ gắn với chi phí quản lý, chi phí vận hành bảo dưỡng, chi phí khấu hao và các 
chi phí thực tế hợp lý khác.

• Chất thải: Giá cả thường là cách hiệu quả nhất để khuyến khích sử dụng tài nguyên hiệu quả 
và tạo ra ít chất thải hơn. Hiện nay, mức giá mà các hộ gia đình phải trả cho chất thải rắn rất thấp 
(dưới 0,5% thu nhập khả dụng, trong khi thông lệ quốc tế là 1 đến 1,5%). Việt Nam hiện đã áp 
dụng thuế môi trường, mặc dù còn thấp, đối với các nhà nhập khẩu và sản xuất túi mua hàng. 
Thuế này tạo ra nguồn thu nhưng vẫn chưa khuyến khích những thay đổi hành vi quan trọng.

Mặc dù ít người phản đối hiệu quả của việc sử dụng các chính sách môi trường để thay đổi 
hành vi, việc tăng giá hoặc thuế có thể gặp khó khăn về chính trị và xã hội trong ngắn hạn. 
Trên khắp thế giới đôi khi có những phản ứng tiêu cực mạnh mẽ của người tiêu dùng chống lại việc 
áp dụng thuế carbon hoặc giảm trợ cấp, mà sẽ làm tăng giá nhiên liệu và xăng dầu đối với người tiêu 
dùng cuối cùng.93 Vì lý do đó, các chính sách như vậy cần được áp dụng dần dần, với các chiến dịch 
truyền thông thông minh để giải thích về những lợi ích dài hạn. Chính phủ cũng có thể xem xét giảm 
các loại thuế khác, từ đó giảm bớt gánh nặng tài chính chung cho các doanh nghiệp và hộ gia đình. 
Việc sử dụng trợ cấp có mục tiêu cho hầu hết các nhóm dễ bị tổn thương, sử dụng một phần nguồn 
thu từ các khoản thu thuế môi trường của các nhóm giàu hơn, cũng là một phương án được các nước 

92 Tại Vương quốc Anh, việc sử dụng than đã giảm mạnh sau khi áp dụng thuế carbon vào năm 2013. Tại Colombia, thuế carbon 
có hiệu lực vào năm 2017 và áp dụng đối với việc bán và nhập khẩu tất cả các nhiên liệu hóa thạch trừ than. Thuế bao phủ 16% 
tổng lượng khí thải của Colombia và 50% lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch. Nguồn thu từ thuế được sử dụng để hỗ trợ Quỹ 
Colombia bền vững. Ở Mexico, thuế carbon được áp dụng đối với nhiên liệu hóa thạch (xăng, than cốc dầu mỏ, than cốc, propan, 
butan, dầu hỏa và các loại nhiên liệu máy bay phản lực khác, dầu nhiên liệu và than đá) và bao phủ 40% lượng khí thải của Mexico.

93 Những giải pháp cải cách giá nhiên liệu ở Indonesia, quốc gia dành 1-4% GDP hàng năm để hỗ trợ năng lượng trong 20 năm qua, 
cho thấy những cải cách như vậy cần được đưa vào một quá trình dài hạn, trong đó xây dựng sự hỗ trợ về chính trị và khắc phục 
những hậu quả xã hội do giá tăng cao.
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Đức và Thụy Điển thực hiện để giảm giá năng lượng cho một số hộ gia đình.94 Tương tự, trong lĩnh vực 
nước sạch, có một số ví dụ về cơ cấu biểu giá và hỗ trợ để tránh gánh nặng quá mức cho những người 
có hoàn cảnh khó khăn và thu nhập thấp. Singapore cấp hạn mức tín dụng cho các hộ nghèo có thể 
được dùng để trả hóa đơn nước sạch và nước thải. Khi triển khai các công cụ chính sách này, Chính 
phủ cũng nên xem xét mối liên hệ giữa giá cả và đầu tư công. Ví dụ, khi di chuyển bằng xe cơ giới cá 
nhân đắt hơn hoặc khó khăn hơn do thuế nhiên liệu, cần có sẵn các lựa chọn thay thế khả thi như hệ 
thống giao thông công cộng hiệu quả. 

Quy định và chính sách đầu tư

Giá cả thị trường hiệu quả hơn khi được bổ sung bởi các quy định thông minh và đầu tư công 
chiến lược. Quy định cũng rất cần thiết khi một mình giá không mang lại hiệu quả mong muốn. Và 
trong một số trường hợp, chính phủ cần đầu tư trực tiếp hơn để đạt được các mục tiêu mong muốn, 
đặc biệt là các biện pháp thích ứng hoặc phòng ngừa.

Mục đích ở đây không phải là trình bày một danh sách dài các quy định và đầu tư tiềm năng 
mà Chính phủ có thể xem xét ở Việt Nam (báo cáo có đề xuất một số quy định), mà nhấn 
mạnh một vài nguyên tắc mang tính hướng dẫn dựa trên thông lệ quốc tế. Những nguyên tắc 
này cho thấy chính sách thông minh cần phải bao gồm (a) cân bằng việc sử dụng các ràng buộc mềm 
và cứng, (b) các hành động được phối hợp chặt chẽ hướng tới sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn, 
và (c) lồng ghép các vấn đề môi trường trong quản lý tài chính công.

• Cân bằng các ràng buộc mềm và cứng. Khi soạn thảo các quy định pháp lý, các cơ quan chức 
năng nên kết hợp cách tiếp cận cả mềm và cứng. Cách tiếp cận mềm tập trung vào việc chia sẻ 
thông tin như một kênh để điều chỉnh hành vi và khuyến khích đàm phán.95 Việc dán nhãn có 
thông tin về hiệu quả năng lượng lên các thiết bị, xe hơi, tòa nhà và thực phẩm hữu cơ rất phổ 
biến ở các nước OECD. Các quốc gia như Úc, Israel và Hà Lan cũng đã dán nhãn trên các thiết 
bị sử dụng nước. Chính phủ cũng có thể sử dụng các biện pháp khó hơn bằng cách đưa ra các 
mục tiêu hoặc giới hạn trần, ví dụ đối với chất lượng nước hoặc xăng. Ngoài ra, Chính phủ có 
thể kiểm soát hoặc cấm sử dụng các sản phẩm gây bất lợi cho môi trường (ví dụ như yêu cầu 
giấy phép sử dụng thuốc trừ sâu và hóa chất). Về quản lý đất đai, phân vùng là một công cụ 
hữu hiệu, nếu được thi hành, để ngăn chặn sự phát triển nhà ở và công nghiệp ở những khu 
vực dễ bị ngập lụt. Điều quan trọng là tìm sự cân bằng phù hợp giữa quy định và các chính sách 
khuyến khích, và khi sử dụng quy định cần tăng cường năng lực giám sát và thực thi.

• Hành động phối hợp. Sự phối hợp giữa các ngành và các bên liên quan rất quan trọng vì hầu 
hết các quy định về môi trường đều có tác động đa ngành và đa chiều. Việc thực hiện quy định 
cũng thường không giới hạn trong một địa giới hành chính. Tuy nhiên, những lợi ích chung và 
sự đánh đổi này thường không được lồng ghép trong các quyết định liên quan đến quản lý tài 
sản tự nhiên, như được minh họa bằng một số ví dụ được nêu chi tiết hơn trong báo cáo (xem 
hộp M.4). Khi xem xét các quy định về lâm nghiệp, các cơ quan chức năng nên cân bằng giữa 
các mục đích sản xuất trong một lĩnh vực cụ thể (ví dụ như sản xuất gỗ xẻ hoặc gỗ vụn để sản 
xuất năng lượng) và lợi ích chung về giảm thiểu biến đổi khí hậu cho toàn bộ nền kinh tế.

94 http://www.socialplatform.org/wp-content/uploads/2014/01/Environmental-taxes-and-equity-concerns_Definitive-Version.pdf.
95 Theo định lý Coase, đứng trước thị trường không hiệu quả do ngoại ứng,  người dân hoặc doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân có 

thể đàm phán một giải pháp đôi bên cùng có lợi, phù hợp về mặt xã hội miễn là không có chi phí liên quan đến quá trình đàm phán.
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Những mối liên kết này cũng là trọng tâm trong nỗ lực tăng khả năng thích ứng với khí hậu 
của các thành phố, nơi chính quyền phải xem xét phát triển đô thị cùng với tác động tiềm 
năng của nó đối với các khu vực khó khăn, như vùng trũng thấp, vùng ven biển, bờ sông 
hoặc vùng đệm tự nhiên khác. Trong nông nghiệp, lợi ích chung phải là căn cứ để thúc đẩy các 
phương pháp tưới tiêu bền vững cùng với việc sử dụng rộng rãi các công nghệ tưới tiết kiệm nước 
(bao gồm việc dùng cảm biến) vì chúng sẽ vừa giảm chi phí sản xuất cho nông dân, vừa góp phần giải 
quyết các vấn đề môi trường toàn cầu, bao gồm giảm phát thải khí nhà kính và ô nhiễm nước. Tương 
tự, cô lập carbon trong đất thông qua quản lý đất tốt hơn là một cách tự nhiên để loại bỏ carbon 
dioxide khỏi khí quyển và tăng năng suất trong nông nghiệp. Sự phối hợp cũng phải là trọng tâm để 
quản lý các ngoại ứng hoặc đánh đổi lợi ích, chẳng hạn như các hoạt động bắt nguồn từ việc duy trì 
hệ thống sản xuất nông nghiệp nhạy cảm với lũ quanh năm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có ảnh 
hưởng ngập lụt ở hạ lưu. Việc duy trì hệ thống sản xuất nông nghiệp sử dụng nước ngọt ở các khu 
vực ven biển của đồng bằng sông Cửu Long đang gia tăng sự phụ thuộc vào nước ngầm, là nguyên 
nhân gây sụt lún đất (đất bị lún rất nhanh, lên tới 5 cm mỗi năm), làm tăng khả năng ngập lụt và xâm 
nhập mặn. Kết hợp với mực nước biển dâng và giảm lắng đọng trầm tích, ảnh hưởng của sụt lún liên 
tục có thể rất nghiêm trọng và cần có sự can thiệp phối hợp khẩn cấp không chỉ ở cấp trung ương và 
cấp vùng ở Việt Nam, mà còn giữa các nước láng giềng.

Việc thừa nhận một chính sách môi trường có liên quan tới nhiều mối quan hệ sẽ thúc đẩy 
Việt Nam đẩy nhanh quá trình chuyển đổi theo hướng tiếp cận kinh tế tuần hoàn, tích hợp 
khí hậu, tài nguyên thiên nhiên và các mối quan tâm về môi trường trong chiến lược của các 
ngành. Trong nền kinh tế tuần hoàn, nguyên liệu thô sử dụng trong các quy trình sản xuất được lựa 
chọn kỹ nhằm giảm chất thải không thể tái chế, và sẽ thu hồi năng lượng nếu có chất thải, để tránh 
việc chỉ xử lý chất thải đơn giản. Để hướng tới một nền kinh tế tuần hoàn toàn diện, Việt Nam có thể 
bắt đầu với các chính sách và kế hoạch tập trung vào quản lý chất thải và thúc đẩy thị trường mua 
bán các sản phẩm thứ cấp. Điều này sẽ giúp giải quyết một phần thách thức môi trường liên quan 
đến rác thải nhựa. Tiếp theo các biện pháp này là nhanh chóng ban hành các chính sách và kế hoạch 
thúc đẩy thiết kế sinh thái và xem xét các luồng vật chất, cũng như các chính sách tập trung vào tăng 
cường trách nhiệm của nhà sản xuất.96 Việc chuyển đổi này sẽ đòi hỏi sự lãnh đạo và cam kết mạnh mẽ  

96 Tăng cường trách nhiệm của nhà sản xuất là một cách tiếp cận chính sách, theo đó các nhà sản xuất được giao trách nhiệm tài 
chính và vật chất quan trọng trong việc xử lý và loại bỏ các sản phẩm chất thải sau tiêu dùng (https://www.oecd.org/env/tools-
evaluation/extendedproducerresponsibility.htm).

Bảo tồn tài sản văn hóa và môi trường phải là một yếu tố chính trong chiến lược du lịch của Việt Nam. Về mặt chính 
sách, việc quyết định các địa điểm tự nhiên/văn hóa nhất định và các điểm tham quan là khu vực được bảo vệ hoặc 
di sản phải là một nguyên tắc chính. Bổ sung cho các chính sách này phải là những biện pháp giám sát, trong đó 
xác định hoặc thiết lập các tổ chức và hệ thống để theo dõi các rủi ro chính đối với các tài sản tự nhiên, văn hóa và 
xã hội tại những điểm đó, và xác định những vấn đề đang gây áp lực ngày càng tăng (ví dụ như đồ nhựa dùng một 
lần ngày càng phổ biến).

Nguồn tài chính để hỗ trợ bảo tồn các tài sản, quản lý khu vực được bảo vệ và thực thi đúng các quy định là chìa khóa 
để duy trì và, nếu có thể, tối ưu hóa các dịch vụ vốn tự nhiên. Áp dụng vé tham quan đối với khách là một cách tiếp 
cận nhằm đảm bảo nguồn thu dành cho bảo tồn tăng tương xứng với nhu cầu của khách, do đó góp phần tăng tính 
bền vững. Một cách tiếp cận khác là thiết lập quan hệ đối tác với các cơ sở hoặc doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân 
để giúp các hoạt động đồng quản lý và đồng tài trợ cho bảo tồn.

HỘP M.4.       Ví dụ về tác động liên ngành: Bảo vệ tài sản văn hóa và môi trường
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của Chính phủ để tiến tới con đường tăng trưởng xanh hơn, thúc đẩy sự hợp tác với và giữa các nhóm 
khác nhau (nghiên cứu, khu vực tư nhân, khu vực công) và thúc đẩy đổi mới, sáng tạo.

Lồng ghép những mối quan ngại về môi trường trong các quy trình của Chính phủ. Chính 
phủ cũng có thể đi trước bằng cách làm gương và lồng ghép những quan ngại về môi trường trong 
các quy trình quản lý của các cơ quan nhà nước. Như được thực hiện ở ngày càng nhiều quốc gia, tiêu 
chí môi trường có thể được đưa vào lựa chọn các dự án đầu tư (trong các ngành như du lịch, năng 
lượng, nông nghiệp,...). Quy định này bao gồm việc bắt buộc và thực hiện các đánh giá chính sách 
trước để đảm bảo dự án xanh, thích ứng với khí hậu và carbon thấp (ví dụ như mở rộng việc áp dụng 
đánh giá môi trường chiến lược cho cả các chính sách). Để làm được việc này cần nâng cao năng lực, 
đặc biệt là ở cấp địa phương, và áp dụng các chính sách ưu đãi phù hợp trong quản lý nguồn nhân lực 
để tăng cường khuyến khích công chức tư duy xanh hơn.97

Mặc dù nhiều lợi ích của tăng trưởng xanh đã được biết đến, cần có nhiều chính sách khuyến 
khích mạnh mẽ hơn đối với các nhà lãnh đạo địa phương để thúc đẩy tăng trưởng xanh và 
thích ứng với khí hậu. Việt Nam có thể điều chỉnh hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả hoặc có mục đích 
cụ thể để khuyến khích các nhà lãnh đạo địa phương quản lý và sử dụng tốt hơn các tài sản tự nhiên 
và môi trường. Hỗ trợ tài chính dựa trên kết quả cần có các tham số phù hợp và dễ giám sát để có thể 
được theo dõi và dựa vào đó thực hiện thanh toán. Công cụ này đã được sử dụng ở Brazil, Pháp, Đức, 
Bồ Đào Nha và các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu khác. Ở Brazil, nơi bảo vệ rừng là một dịch vụ 
công quan trọng, hỗ trợ tài chính sinh thái đã được thực hiện cho các thành phố để bù đắp cho họ các 
chi phí cơ hội liên quan đến việc bị hạn chế về sử dụng đất.

Cuối cùng, Chính phủ cũng có thể điều chỉnh chiến lược tài chính bằng cách sử dụng các 
công cụ được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ chương trình đầu tư thân thiện với môi trường. Một 
số quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, đã phát hành thành công trái phiếu xanh (với số lượng đăng ký 
vượt số lượng chào bán).98 Quan hệ đối tác với khu vực tư nhân có thể có hiệu quả khi ngày càng nhiều 
doanh nghiệp tư nhân sẵn sàng đầu tư vào các chương trình đầu tư xanh.

Nâng cao khả năng tiếp cận thông tin và quá trình ra quyết định

Chính phủ cũng cần tăng cường cơ sở thông tin để thiết kế các chính sách và đánh giá kết 
quả. Ở cấp độ vĩ mô, tài nguyên thiên nhiên có thể được xem xét trong các tài khoản quốc gia, như 
nhiều quốc gia đã làm. Điều này nhấn mạnh thực tế rằng vốn tự nhiên là một tài sản kinh tế ngang 
tầm với vốn nhân lực hoặc vốn vật chất. Thông tin sẽ cho phép Việt Nam giám sát tốt hơn để biết liệu 
cơ sở tài sản tự nhiên có đang bị cạn kiệt, không đổi hay đang tăng lên, như trường hợp ở nhiều nước 
thu nhập cao. Ở cấp độ kỹ thuật, các hệ thống thông tin cụ thể cần hỗ trợ lập quy hoạch ngành và 
hoạch định chính sách. Điều quan trọng là dữ liệu sẵn sàng để cung cấp cho nhiều bên liên quan, nhờ 
đó những khoản đầu tư lớn của họ vào các hoạt động nhiều sáng tạo sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất 
có thể được.

97 Ví dụ, hiệu quả của các nhà quản lý tài sản tự nhiên (ví dụ như đất đai) trong các cơ quan chính phủ có thể được đánh giá rõ ràng 
về tính bền vững môi trường trong dài hạn.

98 Tập đoàn Ayala Corporation của Philippines, với sự hỗ trợ của Công ty Tài chính Quốc tế, gần đây đã phát hành trái phiếu xanh để 
tài trợ cho các khoản đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam.
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Những người ra quyết định phải được tiếp cận đến dữ liệu hiện đại, cập nhật, được sử dụng 
nhất quán giữa các ngành. Thông tin đáng tin cậy phải bao gồm dữ liệu về các thông số chính 
về tăng trưởng xanh.99 Dữ liệu và thông tin chất lượng cao và kịp thời phải làm nền tảng cho các kế 
hoạch, chính sách và đầu tư. Các hệ thống này cần bao gồm các quy trình thu thập dữ liệu, quản lý dữ 
liệu, trực quan hóa dữ liệu và chia sẻ dữ liệu mạnh mẽ, minh bạch và hiệu quả.

Hệ thống dữ liệu, chẳng hạn như Hệ thống tài khoản kinh tế và môi trường, sẽ giúp đưa ra 
quyết định tốt hơn về việc sử dụng tài sản tự nhiên. Hệ thống tài khoản kinh tế và môi trường 
mở rộng Hệ thống tài khoản quốc gia,  bổ sung thêm việc hạch toán vốn tự nhiên, do vậy cung cấp 
một bức tranh chung về tài sản và tiến trình phát triển đầy đủ hơn so với các công cụ tiêu chuẩn như 
GDP. Có thể dễ dàng mở rộng Hệ thống Tài khoản Quốc gia thành Hệ thống Tài khoản Kinh tế và Môi 
trường bao gồm Tài khoản Vốn tự nhiên cho thủy sản, rừng, đất và nước, như đã được thực hiện ở một 
số quốc gia trong thời gian gần đây. Ví dụ, Ốtxtrâylia sử dụng các tài khoản nước để cung cấp thông 
tin cho các biện pháp chính sách phù hợp nhằm giải quyết hạn hán. Costa Rica có các tài khoản năng 
lượng cung cấp bằng chứng để lựa chọn những chiến lược hiệu quả có tác động lớn nhất đến con 
người, nền kinh tế và môi trường. Botswana báo cáo các chỉ số kinh tế vĩ mô, bao gồm cả nguồn thu 
từ khoáng sản và tài chính công. Công cụ này đã hỗ trợ các hoạt động của Botswana để đầu tư nguồn 
thu từ khoáng sản vào tài sản vốn vật chất và vốn nhân lực.

Chính phủ cũng cần đầu tư vào hệ thống thông tin của các ngành để hỗ trợ ban hành chính 
sách, kế hoạch, đầu tư cũng như quá trình thực hiện. Ví dụ, đầu tư vào hệ thống thông tin đất 
đai sẽ thúc đẩy quy hoạch sử dụng đất ở nông thôn bền vững với môi trường. Hoạt động tích tụ đất 
đai cần có thông tin đầy đủ, chính xác hơn về tài nguyên đất để hỗ trợ định giá thông qua thẩm định 
giá đất hàng loạt trên máy tính. Hệ thống thông tin đất đai toàn diện, cung cấp thông tin chi tiết theo 
không gian, cũng có thể phục vụ các mục đích khác. Thông tin làm tăng tính minh bạch, giúp giảm 
tham nhũng trong thị trường đất đai, tăng cường quản lý đất đai tổng hợp, đảm bảo quyền sử dụng 
đất, ví dụ như cho các nhóm dân số dễ bị tổn thương, và tạo cơ sở để quy hoạch nông thôn. Khi phát 
triển các hệ thống thông tin này, điều quan trọng là phải đảm bảo thông tin được tích hợp hoàn toàn 
vào Cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian quốc gia, bao gồm thông tin toàn diện để đánh giá tác động của 
cải cách sử dụng đất đến môi trường và biến đổi khí hậu, và tất cả các bên liên quan đều có thể tiếp 
cận đến dữ liệu liên quan.

Các sáng kiến dữ liệu mở có thể đẩy nhanh khả năng sử dụng dữ liệu để thúc đẩy đổi mới, 
quan hệ đối tác và tăng trưởng xanh. Dữ liệu mở là dữ liệu có sẵn miễn phí trực tuyến, ở định dạng 
có thể đọc được bằng máy và có giấy phép hợp pháp cho phép mọi người sử dụng và tái sử dụng cho 
bất kỳ mục đích nào, kể cả mục đích thương mại.100 Các chính phủ, bao gồm cả Chính phủ Việt Nam, 
đang thu thập và lưu trữ một lượng lớn dữ liệu, nếu được mở ra cho công chúng dưới dạng dữ liệu mở, 
có thể mang lại lợi ích kinh tế và xã hội đáng kể.101 Bằng chứng cho thấy dữ liệu mở có thể mang lại 

99 Các tham số phải bao gồm các thước đo liên quan đến ô nhiễm, sử dụng tài sản và lượng khí thải carbon dioxide hoặc các khí nhà 
kính khác. Dữ liệu về trữ lượng  và dòng luân chuyển của tài sản tự nhiên, giá trị kinh tế của các tài sản này và tác động tiềm tàng 
của biến đổi khí hậu đối với các tài sản cũng rất quan trọng.

100 http://opendatatoolkit.worldbank.org/docs/world-bank-open-data-support.pdf.
101 Hầu hết các độc giả của chương này sử dụng các nền tảng dữ liệu mở để lấy thông tin về thời tiết, định tuyến nhanh nhất để tránh 

tắc nghẽn giao thông, chi phí vé máy bay thấp hoặc định giá tài sản.
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những lợi ích sau: (a) lợi ích trực tiếp và gián tiếp cho nền kinh tế, (b) cải thiện hiệu lực và hiệu quả của 
các dịch vụ công, (c) tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình của chính phủ, và (d) các cơ quan 
chính phủ chia sẻ thông tin và ra quyết định tốt hơn.102 Việt Nam có thể đẩy mạnh hoạt động lập quy 
hoạch và hoạch định chính sách bằng cách đẩy nhanh các nỗ lực dữ liệu mở hiện đang được thực hiện 
và ưu tiên các sáng kiến cấp quyền truy cập dữ liệu về môi trường, tài sản tự nhiên và biến đổi khí hậu. 
Tại Philippines, Bộ Giao thông Vận tải đã xây dựng cơ sở dữ liệu vận tải tích hợp cho Metro Manila, và 
tận dụng các bộ dữ liệu mở từ đó để xây dựng một loạt các ứng dụng thông tin và soạn thảo kế hoạch 
hiệu quả vận tải có thể giảm 23% lượng khí thải nhà kính.

Chính phủ cũng nên xem xét tăng cường giáo dục môi trường để khuyến khích các thói 
quen xanh hơn và tạo cơ hội thúc đẩy nghiên cứu và phát triển về các chủ đề như công nghệ 
xanh. Giáo dục, ở nhiều cấp độ, về các chủ đề như thói quen xanh hơn, kỹ thuật xanh và công nghệ 
xanh rất quan trọng để tăng năng lực ngay tại địa phương nhằm hỗ trợ tăng trưởng xanh. Thông tin 
về thói quen xanh hơn, có thể giúp tăng nhận thức của người dân về quyền đối với không khí, nước 
và đất sạch, cũng như trách nhiệm của họ trong việc duy trì các tài nguyên này. Có thể mất nhiều thời 
gian để thay đổi thói quen ở cấp địa phương. Tuy nhiên, thay đổi từ địa phương sẽ giúp duy trì lâu hơn 
những thay đổi trong quản trị và thúc đẩy việc lồng ghép môi trường liên tục.

Tăng trưởng xanh cần sự tham gia của nhiều bên liên quan và doanh nghiệp đóng vai trò 
chính trong việc cung cấp các giải pháp để tăng trưởng xanh. Doanh nghiệp có thể đưa ra giải 
pháp để kiểm soát chi phí phát triển xanh bằng cách đổi mới và điều chỉnh quy trình sản xuất của 
mình. Tăng trưởng xanh cũng sẽ yêu cầu sự tham gia của người dân và các tổ chức phi chính phủ vì 
thay đổi hành vi là một yếu tố quan trọng của tăng trưởng xanh. Các bên liên quan có thể hỗ trợ thu 
thập và phổ biến thông tin về các hành động để tăng trưởng xanh, giúp theo dõi tiến độ và đo lường 
kết quả và giúp đảm bảo trách nhiệm giải trình khi thực hiện tăng trưởng xanh. Các bên liên quan tại 
địa phương cần có tiếng nói lớn hơn trong các quy trình lập kế hoạch tại địa phương. Người dân và 
các tổ chức dân sự thường khuyến khích quản lý tốt hơn các tài sản tự nhiên và môi trường vì các tài 
sản này bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ô nhiễm, suy thoái tài nguyên và tác động của biến đổi khí hậu. 
Nhiều quốc gia thực hiện một giải pháp hiệu quả là thành lập tòa án môi trường để những người gây 
ô nhiễm phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Ngoài các chính sách, quy định pháp lý và ưu đãi 
kinh tế, Chính phủ có một nhiệm vụ quan trọng là hỗ trợ sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan.103

 

102 http://opendatatoolkit.worldbank.org/docs/world-bank-open-data-support.pdf.
103 Một số sáng kiến tập thể đã cho thấy giá trị của những giải pháp này trong việc thúc đẩy kết quả về tăng trưởng xanh. Ví dụ như 

RE100, một sáng kiến hợp tác toàn cầu của các doanh nghiệp có ảnh hưởng cam kết sử dụng 100% điện tái tạo. RE100 cung cấp 
cho các nhà đổi mới thông tin về quy mô và xu hướng của thị trường năng lượng tái tạo và giúp tăng tốc chu kỳ đổi mới bằng cách 
giảm chi phí giao dịch để xác định khách hàng tiềm năng. Tương tự, Năng lượng bền vững cho mọi người có Chương trình gia tốc 
hiệu quả năng lượng, trong đó hỗ trợ các cơ hội khác nhau: thiết bị và máy móc, hiệu quả năng lượng công nghiệp, chiếu sáng, 
hiệu quả xây dựng, năng lượng trung tâm, và hiệu quả nhiên liệu của phương tiện giao thông và xe cơ giới. Mục tiêu là tăng gấp 
đôi tốc độ cải thiện hiệu quả năng lượng trên toàn thế giới vào năm 2030. Các chương trình gia tốc tập hợp các công ty và các tác 
nhân nhà nước, xây dựng và phổ biến thông tin, khuyến khích các mô hình kinh doanh mới và giúp phát triển các phân khúc thị 
trường mới (file:///C:/Users/wb277499/Downloads/World%20Green%20Economy%20Report%202018.pdf).
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Kết luận

Hoạch định chính sách thông minh là học hỏi từ những thành công và thất bại của người 
khác và điều chỉnh các bài học theo bối cảnh riêng mình. Cho đến nay, Việt Nam đã sử dụng con 
đường mà một số quốc gia Đông Á khác đã đi rất thành công trong những năm 1980 và 1990, và gần 
đây là Trung Quốc. Thông điệp chính của các báo cáo này có lẽ là Việt Nam nên tiếp tục được truyền 
cảm hứng từ các quốc gia đã thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình thành công, đặc biệt là Hàn Quốc, 
và điều chỉnh những bài học này theo bối cảnh trong nước và toàn cầu, mà đã thay đổi nhanh chóng 
trong những năm gần đây.

Cả lý thuyết kinh tế và bằng chứng thực nghiệm đều cho thấy hiệu quả trở nên quan trọng 
hơn khi một quốc gia tiến lên nấc thang cao hơn trong phát triển kinh tế. Khi lợi tức giảm, 
không chỉ việc tích lũy vốn nhân lực và vốn vật chất trở nên khó khăn, mà tác động của việc tích lũy 
này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Do đó, tăng trưởng 
kinh tế nên tập trung vào chất lượng hơn là số lượng. Trong trường hợp của Việt Nam, sự thay đổi 
chiến lược này còn quan trọng hơn vì các động lực tăng trưởng truyền thống (nhân khẩu học và 
chuyển dịch cơ cấu) đã suy yếu và những bất ổn trên thị trường toàn cầu và khu vực, có thể ảnh hưởng 
đến lĩnh vực xuất khẩu, cũng như các tác động dự kiến của biển đổi khí hậu.

Một số khuyến nghị cụ thể đã được rút ra từ bốn phân tích chuyên đề, từ đó sẽ giúp các 
doanh nghiệp trong nước năng động hơn, cải thiện chất lượng cơ sở hạ tầng, phát triển hơn 
kỹ năng và áp dụng các chính sách thân thiện với môi trường hơn. Những khuyến nghị này 
đã được tóm tắt trong phần giới thiệu và có ý nghĩa rất quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
nhanh, toàn diện và bền vững ở Việt Nam.

Ngoài các khuyến nghị này, phương pháp của chúng tôi ủng hộ việc sử dụng các công cụ 
dựa trên thị trường để khuyến khích sự chuyển dịch cần thiết từ tiếp cận những tài nguyên 
không thể tái tạo với giá rẻ sang phát triển kỹ năng. Một thành công lớn của Việt Nam là sử 
dụng các công cụ dựa trên thị trường như vậy để khuyến khích những thay đổi cần thiết cho sự phát 
triển kinh tế và phân bổ nguồn lực tối ưu. Trong những năm 1980, cải cách giá trong nông nghiệp đã 
được thực hiện để khuyến khích nông dân tăng sản lượng vì họ có thể tăng thu nhập từ xuất khẩu 
nông sản. Tương tự, trong hai thập kỷ qua, nhu cầu về các dịch vụ cơ sở hạ tầng (như điện và nước) 
đã được đáp ứng nhờ phí người dùng thấp hơn nhiều chi phí cung cấp dịch vụ. Sự phụ thuộc vào 
các công cụ thị trường như vậy sẽ vẫn là ưu tiên của Chính phủ, nhưng các công cụ này phải gắn với 
những ưu tiên mới của đất nước. Một trong số những ưu tiên mới đó là phát huy hơn nữa kỹ năng của 
lực lượng lao động, đây là tiền đề để nâng cao năng lực sản xuất của đất nước. Đồng thời, cần kiểm 
soát tốt hơn việc sử dụng các tài nguyên không thể tái tạo để quản lý được những tổn thất tiềm tàng 
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đến môi trường. Do đó, khuyến nghị chính sách nên là giảm học phí của bậc giáo dục đại học (Việt 
Nam là một trong những nước có học phí cao nhất trong khu vực khi so với thu nhập bình quân đầu 
người), cùng với tăng giá sử dụng năng lượng và nước. Các chiến lược đa ngành như vậy cũng phải là 
trung tâm của việc cân bằng nhu cầu đổi mới, sáng tạo và đầu tư thân thiện với khí hậu.

Để sử dụng các công cụ dựa trên thị trường để tác động đến hành vi và tối ưu hóa việc phân 
bổ nguồn lực phù hợp với ưu tiên quốc gia, thị trường phải hoạt động tốt. Chính phủ cần 
đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ nhà cung cấp dịch vụ/hàng hóa trực tiếp (chủ yếu thông qua các 
DNNN) sang vai trò là cơ quan quản lý nhà nước để có thể đảm bảo tất cả những người chơi trên thị 
trường đều có đầy đủ thông tin và chơi đúng luật. Nếu không, thị trường sẽ không tồn tại hoặc hoạt 
động kém hiệu quả. Việt Nam cũng cần các thể chế mạnh hơn để có khả năng chống chịu tốt hơn 
trước các cú sốc và để tạo điều kiện chia sẻ gánh nặng được xã hội chấp nhận nhằm ứng phó với 
những cú sốc đó. Do đó, điều chỉnh khung thể chế hiện tại theo thực tế mới phát sinh phải là một lĩnh 
vực ưu tiên cần cải cách ở Việt Nam.

Mặc dù các báo cáo phân tích chuyên đề  đã thảo luận về các thách thức trong xây dựng thể 
chế, vấn đề này vẫn chưa được phân tích một cách toàn diện. Thể chế này cần được nghiên cứu 
kỹ hơn trong tương lai vì Việt Nam vẫn còn một số hạn chế như sự phối hợp chưa chặt chẽ giữa các bộ, 
ngành ở cấp trung ương và giữa chính quyền địa phương với chính quyền trung ương. Ngoài ra còn 
có một số tồn tại trong quản lý việc phân bổ và thực hiện chi đầu tư phát triển. Vai trò của Chính phủ, 
đặc biệt trong những lĩnh vực ưu tiên do DNNN chi phối, cũng chưa mạnh do xung đột lợi ích và thiếu 
minh bạch. Những hạn chế này đã được tương đối nhiều người biết đến, vì đã được nêu rõ trong báo 
cáo Việt Nam 2035 của Ngân hàng Thế giới và báo cáo phân tích đa chiều của OECD gần đây, nhưng 
cho đến nay chưa có nhiều khuyến nghị cụ thể được đề xuất. Một câu hỏi quan trọng sẽ là xác định 
xem (và làm thế nào) những thay đổi thể chế này có thể xuất hiện nội sinh từ hệ thống hiện tại hay 
không, nếu liệu những thay đổi đó có cần được tăng cường bởi các cú sốc ngoại sinh hay không.
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