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TO REDUCE INCOME GAP IN VIETNAM 

Income distribution is a phase in the reproduction process, which is also a link 
in the economic relation system. There are two groups of reasons for the disparity 
in income distribution, as follows: 

- Income distribution disparity from assets. This is a static reason, causing 
disparity which is beyond individuals’ control and influence. Such income is 
generated from sources including: asset inheritance, differences in consumption 
and saving behaviours of different individuals  which lead to different effects to 
accumulated assets, and business performance. 

- Income distribution disparity from labor. This group includes factors of 
individuals’ talent, capacity, skills, working conditions and occupational 
characteristics, those lead to differences in income, particularly, differences in 
ability, leadership skills, intensity of work, occupation, and the nature of work ... 

An economy with large income gap will experience other disparities of 
opportunity and access to available resources, differences in level and living 
standard, which leads to many consequences associated to economic development 
results as well as welfare security and social evils. 

In this context, the role of government is brought into play to make 
appropriate interventions, in order to ensure social justice and to ensure that 
achievements of economic growth and development can spread to poorer groups , 
disadvantaged and other vulnerable groups. Although the redistribution of income 
through government’s interventions does not increase overall wealth of the society, 
it can help increase social welfare. To ensure fairness is to ensure access to basic 
services that people are entitled to as citizens' rights. Therefore, reducing the 
income gap creates a positive externality for the outcome of economic 
development - society. 

I.Current status of income disparity in Vietnam 

Vietnam's economy is now entering a new phase of development. After more 
than two decades of important socio-economic achievements, Vietnam has 
identified the goal of sustainable development for the national economy in near 
future. Sustainable development is no longer a new concept, which requires the 
development process focuses on three pillars: economic, social and environmental. 
For Vietnam, sustainable development, at least in terms of income distribution, is a 
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really urgent need in the coming period as Vietnam is to maintain the growth rate 
to escape the vicious cycle trap of low-income countries, and the prerequisite is to 
reduce disparity and poverty. However, in terms of capacity, the possibility for 
Vietnam’s sustainable development is a big question, given the perspective of 
rapid economic growth basing on reducing the income gap between individuals 
and regions across the country. 

The contradic picture of the rich and the poor in Vietnam shows another 
perspective of economic growth process, and that the income gap in Vietnam is 
widening. This fact is consistent with the assessment of the World Bank that the 
rich and poor gap in Vietnam is moving away from relatively equal in 2002 to 
rather difference because the income gap keeps growing among current resident 
groups. This remark is no surprise as according to the Ministry of Labour - Invalids 
and Social Affairs, the gap between income levels of different labor groups is 
widening, especially in large cities. 

Compared to other countries having the same development level  (in income 
per capita) around the world, Vietnam’s income disparity remains at a moderate 
level, approximately 0.45 in 2010. However, it is noteworthy that the difference 
tends to increase and may reach alarming levels in the future if there is no attempt 
to stop now. This fact is manifested in many different compared dimensions, such 
as: the gap between the 20% of richest population and 20% of poorest population. 
In summary, in Vietnam, the Gini index Index is around 0.4. According to the 
international organizations, distribution of income in Vietnam is still at a safe 
level. Socially, though people's lives have been improved, poverty has reduced, 
Gini index in Vietnam is high, and keeps increasing over the years (the index in 
2004 was 0.423,and in 2006 the number reached 0.425).  

High Gini index shows the disparity of income as well as the rich and poor 
gap among different resident groups. According to the World Bank, before 1990, 
countries with low income experienced Gini coefficient from 0.389 (Bangladesh) 
to 0.550 Kenya, the average income Gini coefficient was from 0.378 (South Korea) 
to 0.605 (Brazil), the number in industrial market-oriented economy is from 0.285 
(Japan) to 0.404 (Australia), of  socialism countries (before 1990) was from 0.284 
to 0.317. Thereby, income gap in Vietnam is relatively high compared to the 
world, and is noteworthy that this gap has been growing in recent years as 
described in the working-paper. 
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Moreover, these indicators are not immutable, if promoting economic growth 
is not associated with ensuring social security and justice, it is unlikely to reach 
sustainable development. In calculating rich and poor disparity, social division 
consists of  five income groups: 20% high, 20% well, 20% medium and 20% poor. 
Without appropriate measures to promote the 20% poverty group, such as 
conducting programs of social welfare policy and poverty reduction, and 
preferential programs for the disadvantaged areas, in accompany with economic 
restructuring solution to shorten the income gap between regions and between 
sectors in the economy, the rich-poor gap will defenitely continue growing. 

II.  China's experience in reducing the income gap  

Followings are some major learnt lessons withdrawn from the analysis in the 
working-paper: 

It possible to see that the formation and increase of the rich and poor gap 
between urban – rural areas in China is resulted from unproper development 
policy. In particular, the government is responsiblle for such mistakes. In other 
words, the gap between rich and poor in general, and differences between urban - 
rural areas in particular, are not the result of marketization process. The 
intervention of government in development planning, overconcentrating in urban 
areas, the persistent inhabitant registration regime of peasant household variables 
have turned peasants into "second classed citizens"; furthermore, weaknesses in 
regulatory functions of income redistribution, etc. .. is the basic cause ofsuch 
disparity. So, basic directions in narrowing the rich-poor gap in urban - rural 
should focus on institutional reform and governmental management reform. In 
particular, it is necessary to  direct government’s transitional and/ or consumption 
expenditures to non-economic projects (i.e.: investments in education, health care 
in rural areas, subsidies for farmers, and welfare system, etc. ..). 

To allow free demographic movement , and to remove inhabitant registration 
regime will enable rural people to settle down and enjoy the social policy as urban 
residents. This is a small but important and practical step to create equal 
opportunities for rural people, and abolishing urban – rural discrimination. 
There is an intimate relationship between levels of industrialization, urbanization 
and urban – rural wealth gap. 

In general, the acceleration of urbanization process is conducive to narrowing 
wealth gap between urban and rural areas in China. 
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III.  The policy and measures of the Party and the State of Vietnam in 
order to reduce the income gap 

In the Report entitled "Global Risks 2012" announced on 11-1, the World 
Economic Forum (WEF) remarked that income disparitie and increased financial 
unbalance in  the next10 years are two largest risks threatening global economic 
growth, and Vietnam is not an exception. Also, as classified by the World Bank, 
Vietnam is classified as a country with low average income. The economic experts 
of the big financial institutions like the World Bank, Asian Development Bank or 
International Monetary Fund has warned Vietnam about middle-income trap, we 
can easily exceed over 996 USD rate, low average, but to exceed $ 12,195 average 
income / person / year is very difficult. To escape this trap, policy makers have 
proposed a strategy of economic development, at least in the next 10 years, aiming 
to a more sustainable growth model.  

Central Conference 5th (VII) has set out the policy of poverty reduction in the 
strategy for rural, agriculture and farmer development as well as in the overall 
socio-economic development strategy. Resolution of the XI National Congress  
affirmed: "To implement poverty reduction policies , in a more effective manner to 
each period; to diversify resources and methods to ensure sustainable poverty 
reduction, especially  in poorest districts and areas facing special difficulties, to 
encourage enrichment pursuant to laws and legal regulations, and to increase the 
number of households with above-average incomes. To provide appropriate 

policies and measures to limit rich and poor disparity,and to reduce inequality in 

term of living standards between rural and urban areas. " 

Improving the quality of growth is one of the focuses of socio-economic 
development strategy period 2011 - 2020 with a view to enhancing and promoting 
gradually living conditions of people, first priority is granted to mountainous areas 
and ethnic minorities; creating significant and comprehensive changes in poor 
areas, narrowing the gap between urban and rural areas, among regions and 

ethnic groups. 

IV. The results of implemantation and recommendations for next year 

IV.1. Results of income gap reduction 

Measures to shorten income gap of the Government has gained remarkable 
results, but, there still exist several points need to be addressed. 
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- First, the poverty rate has declined substantially but living quality in some 
places is somewhat declined. Incomde  disparity, the division between rich and 
poor, and between regions have not been narrowed but tend to widen. 

- Second, income disparity in the country has become more and more 
noteworthy and more acute. A large share of poor households concentrates in 
difficult areas where having many disadvantages such as harsh natural conditions, 
poor infrastructure, low educational level, fragment and primitive production. 

- Third, the income gap has been happening in Vietnam, such current 
differentiation can profoundly affect the social life. 

IV.2. Recommendations for the years to come 

IV.2.1. The disadvantages to be solved 

It is possible to see that, the existence in reducing the income gap in Vietnam 
as described above stems from limitations and shortcomings needed to be 
addressed. Thereby, the working-paper figures out some points that need further 
attention, including: 

• In economic term 

- Growth patterns and resource allocation mechanisms 

- Industrialization and urbanization 

- The process of economic transformation 

• In social terms  

- Shortcomings and existing problems regarding culture and society. 

- Management mechanisms, business environment and information system. 

IV.2.2. Recommendations for the years to come 

Basing on analyses on above matters, several recommendations are proposed, 
which divided into two groups 

- The urgent measures to limit the income gap include: to moderate income 
for the poorer; to provide proper labor and employment policy; to provide 
appropriate treatement to preferential groups; to increase investment in human 
capital; to establish a broad middle class in the society; to increase public 
investment in underdeveloped areas. 
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- The long-term measures to limit the income gap include: to provide suitable 
socio-economic solution; to provide suitable political solution; to provide suitable 
cultural solution. 
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GIẢM KHO ẢNG CÁCH CHÊNH L ỆCH THU NHẬP 

Phân phối thu nhập là một khâu của quá trình tái sản xuất, là một quan hệ kinh 
tế trong hệ thống quan hệ kinh tế làm hình thái tất yếu cho lực lượng sản xuất phát 
triển. Nguyên nhân gây ra sự chênh lệch trong phân phối thu nhập có thể chia 
thành hai nhóm1: 

- Chênh lệch trong phân phối thu nhập từ tài sản. Đây là nhóm các nhân tố 
định sẵn, gây ra sự chênh lệch nằm ngoài khả năng kiểm soát và chi phối của các 
cá nhân. Thu nhập này được hình thành từ các nguồn như: do được thừa kế tài sản, 
do hành vi tiêu dùng và tiết kiệm khác nhau của các cá nhân ảnh hưởng lớn đến sự 
khác nhau về của cải tích lũy được, và do kết quả kinh doanh. 

- Chênh lệch trong phân phối thu nhập từ lao động. Nhóm này gồm các nhân 
tố do tài năng và công sức của các cá nhân: các cá nhân có kỹ năng lao động, điều 
kiện lao động và tính chất nghề nghiệp khác nhau sẽ dẫn đến thu nhập khác nhau. 
Cụ thể là khác nhau về khả năng, kỹ năng lãnh đạo, khác nhau về cường độ làm 
việc, khác nhau về nghề nghiệp và tính chất công việc... 

Một nền kinh tế có chênh lệch thu nhập quá lớn sẽ kéo theo những chênh lệch 
khác về cơ hội và khả năng tiếp cận các nguồn lực sẵn có, chênh lệch về trình độ 
và về mức sống, từ đó dẫn đến nhiều hệ lụy liên quan đến kết quả phát triển kinh tế 
cũng như các vấn đề an sinh và tệ nạn xã hội.  

Trong hoàn cảnh này, vai trò của Chính phủ được phát huy để có những can 
thiệp phù hợp nhằm đảm bảo công bằng xã hội và để đảm bảo thành tựu tăng 
trưởng và phát triển kinh tế có thể lan tỏa đến cả những nhóm người nghèo, người 
chịu thiệt thòi và những nhóm dễ bị tổn thương khác. Việc phân phối lại thu nhập 
qua các biện pháp can thiệp của chính phủ tuy không làm tăng mức của cải chung 
của xã hội nhưng lại có thể làm tăng phúc lợi xã hội. Đảm bảo công bằng là đảm 
bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ cơ bản mà con người phải được hưởng với tư 
cách là quyền của công dân. Do đó, giảm khoảng cách chênh lệch thu nhập tạo ra 
một ngoại ứng tích cực đối với kết quả phát triển kinh tế - xã hội. 

I. Tình hình chênh lệch thu nhập hiện nay ở Việt Nam 

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau 
hơn hai thập kỷ đạt nhiều thành tựu quan trọng về kinh tế - xã hội, Việt Nam đã 
xác định mục tiêu phát triển bền vững cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian 
                                                           
1
 TS. Lê Quốc Hội, Bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam và các khuyến nghị chính sách, VDF, 

2010. 
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tới. Phát triển bền vững là một khái niệm không còn mới, trong đó đòi hỏi quá 
trình phát triển chú trọng tới cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường. Đối với 
Việt Nam, phát triển bền vững, ít nhất trên khía cạnh phân phối thu nhập, là một 
nhu cầu thực sự khẩn thiết trong giai đoạn tới đây vì Việt Nam phải duy trì được 
tốc độ tăng trưởng để thoát khỏi cái bẫy luẩn quẩn của các nước có thu nhập thấp 
mà điều kiện tiên quyết liên quan đến việc giảm chênh lệch và đói nghèo2. Tuy 
nhiên, xét về năng lực, khả năng phát triển bền vững của Việt Nam lại đang là dấu 
hỏi lớn xét từ góc độ tăng trưởng kinh tế nhanh dựa trên cơ sở giảm chênh lệch thu 
nhập giữa các cá nhân và các vùng, miền trên cả nước. 

Theo kết quả khảo sát do Công ty Quản lý tài sản Merrill Lynch Global 
Wealth Management và Hãng Tư vấn Capgemini của Mỹ thực hiện về số lượng 
các triệu phú đôla tại châu Á trong nửa đầu năm 2011, số lượng những người có tài 
sản từ 1 triệu USD tại châu Á trong đó có Việt Nam đang tăng mạnh, đặc biệt, Việt 
Nam có mức tăng tới 33% so với cùng kỳ 2010 và là mức cao nhất của châu lục3. 
Các tài liệu chính thức trên sàn chứng khoán Việt Nam cũng cho thấy ở nước ta số 
triệu phú đôla lên đến gần 170 người vào thời điểm năm 2011. Riêng 100 nhân vật 
giàu nhất, mỗi người đều có tài sản chứng khoán vượt 2 triệu USD, trong đó có hai 
người đạt chuẩn hội viên câu lạc bộ 100 triệu USD. Đây là một dấu hiệu đáng 
mừng và rất đáng khích lệ sau 20 đất nước tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế và 
hội nhập kinh tế thế giới. 

Mặt khác, theo báo cáo mới nhất của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
về “Chia sẻ thông tin trong lĩnh vực an sinh xã hội” được công bố hồi giữa năm 
2011, số hộ nghèo trên cả nước đã tăng lên 1 triệu hộ, tức tăng 50% sau khi mức 
chuẩn nghèo được điều chỉnh từ mức thu nhập 200 ngàn đồng/người/tháng lên 400 
ngàn đồng/người/tháng với khu vực nông thôn và 260 ngàn đồng/người/tháng lên 
500 ngàn đồng/người/tháng cho khu vực thành thị. Theo mức chuẩn vừa nêu thì 
nước ta hiện nay hộ nghèo chiếm 20%.  

Bức tranh đối lập trên cho thấy một góc nhìn khác của quá trình tăng trưởng 
kinh tế, đồng thời cho thấy khoảng cách chênh lệch thu nhập ở Việt Nam đang 
doãng rộng. Thực tế này phù hợp với đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tình trạng 
phân hóa giàu nghèo tại Vi ệt Nam đang chuyển dần từ mức tương đối bình đẳng 
năm 2002 sang mức chênh lệch do chênh lệch thu nhập ngày càng tăng giữa các 
nhóm dân cư hiện nay. Nhận định này không có gì bất ngờ khi theo Bộ Lao động - 

                                                           
2
 Trần Văn Thọ, 2008. 

3 Dương Minh Trí, Để thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, Doanh nhân cuối tuần, 14/2/2012 
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Thương binh và Xã hội, khoảng cách giữa mức thu nhập của các nhóm lao động 
ngày càng có sự chênh lệch rõ nét, đặc biệt là ở các thành phố lớn. 

So với các nước trên thế giới có cùng trình độ phát triển với Vi ệt Nam (tính 
bằng mức thu nhập bình quân đầu người) có thể thấy chênh lệch ở Việt Nam vẫn ở 
mức vừa phải, xấp xỉ 0,45 năm 20104. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là chênh lệch 
có khuynh hướng tăng lên và có thể đạt đến mức báo động trong thời gian tới nếu 
không có nỗ lực ngăn chặn từ bây giờ. Thực tế này được thể hiện trên nhiều chiều 
cạnh so sánh khác nhau như trình bày ở dưới đây. 

I.1. Chênh lệch thu nhập giữa 20% người giàu nhất và 20% người nghèo 
nhất 

Cùng với tốc độ tăng trưởng đầu tư và tăng trưởng kinh tế trong thời gian gần 
đây, khoảng cách chênh lệch thu giữa nhóm 20% người giàu nhất và 20% người 
nghèo nhất đang ngày càng doãng rộng. Điều này được thể hiện rõ trong bảng 1 
dưới đây. 

Bảng 1: Thu nhập bình quân đầu người và chênh lệch thu nhập 

 Thu nhập bình quân đầu người / tháng 
theo giá thực tế (nghìn đồng) 

Chênh lệch thu 
nhập giữa nhóm cao 
nhất và nhóm thấp 

nhất (lần) 
 Nhóm thu nhập 

cao nhất 
Nhóm thu nhập 
thấp nhất 

19
95 

519,6 74,3 7,0 

19
96 

574,7 78,6 7,3 

19
99 

741,6 97,0 7,6 

20
02 

872,9 107,0 8,1 

20
04 

1182,3 141,8 8,3 

20
06 

1541,7 184,3 8,4 

20 2458,2 275,0 8,9 

                                                           
4 Theo Cornia và Court (2001), hệ số Gini nằm trong khoảng 0,30 - 0,45 là phạm vi chênh lệch 
an toàn và hiệu quả, tức là có thể phù hợp cho tăng trưởng cao.  
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08 

20
10 

3410,2 369,4 9,2 

Nguồn: Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình các năm, Tổng cục thống kê. 

Xem xét số liệu bảng 1 có thể thấy chênh lệch thu nhập đã không ngừng tăng 
giữa nhóm ngũ phân nghèo nhất và nhóm ngũ phân giàu nhất. Đáng chú ý là trong 
giai đoạn từ năm 2006 đến 2008 và từ 2008 đến 2010 khoảng cách chênh lệch này 
đã tăng mạnh hơn những giai đoạn trước.  

So sánh cơ cấu nguồn thu nhập giữa nhóm ngũ phân giàu nhất và nhóm ngũ 
phân nghèo nhất cũng thấy có sự chênh lệch đáng kể như được trình bày trong 
Bảng 2 dưới đây. 

Theo kết quả điều tra mức sống hộ gia đình năm 2010 của Tổng cục Thống 
kê, tăng thu nhập năm 2010 của hộ dân cư chủ yếu do tăng từ công việc hưởng tiền 
lương, tiền công và công việc tự làm xây dựng. Trong tổng thu nhập, bình quân tỷ 
trọng thu từ tiền lương, tiền công chiếm 44,9%; thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản 
chiếm 20,1%; thu từ công nghiệp, xây dựng chiếm 5,7%; thu từ dịch vụ chiếm 
17,9%; thu khác chiếm 11,4%. Cơ cấu thu nhập năm 2010 đã có chuyển biến đáng 
kể so với các năm trước, trong đó các khoản thu về tiền lương tiền công và thu về 
dịch vụ tăng hơn các năm trước; cơ cấu thu từ nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm so 
với các năm trước. Như trình bày ở Bảng 2, sự chênh lệch thể hiện rõ trong nguồn 
gốc thu nhập giữa nhóm ngũ phân giàu nhất và nhóm ngũ phân nghèo nhất. Nếu 
nhóm 5 có nguồn thu chủ yếu từ tiền công/ tiền lương (đóng góp hơn 46% trong 
tổng thu nhập) thì thu nhập của nhóm 1 chủ yếu vẫn dựa vào các hoạt động nông 
nghiệp (47%). Các hoạt động công nghiệp, xây dựng, dịch vụ có đóng góp hầu như 
không đáng kể vào tổng thu nhập của nhóm 1 (nhiều nhất là 2% trong năm 2010). 
Trong khi mức thu nhập vốn đã chênh lệch theo hướng ngày càng tăng, thì nhóm 
thu nhập thấp lại có tốc độ tăng thu nhập chậm và ít hơn các nhóm khác. Tốc độ 
tăng thu nhập một nhân khẩu/tháng của nhóm 1 từ năm 2002-2010 là gấp 3,4 lần, 
thấp hơn tốc độ tăng của nhóm 4 và 5 (3,9 đến 4 lần) trong cùng thời kỳ5. Như vậy, 
cho dù thu nhập bình quân của hộ gia đình có tăng lên, sự gia tăng này không đồng 
đều và theo hướng làm cách biệt giàu - nghèo ngày càng tăng. 

                                                           
5 Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình 2010, Tổng cục Thống kê. 
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Bảng 2. Thu nhập bình quân nhân khẩu 1 tháng chia theo nguồn thu của nhóm ngũ phân giàu nhất và 
nhóm nghèo nhất 

 Tiền lương/ tiền 
công 

Nông nghiệp Lâm nghiệp Thủy sản Công nghiệp Xây dựng Thương 
nghiệp 

Dịch vụ Khác 

 Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

Tỷ lệ 
% 

Giá tr ị 
(nghìn 
đồng) 

2006 

Nhóm 1 24.7 45.6 47.3 87.2 5.2 9.5 3.1 5.8 2.1 3.8 0 0 3.8 7 1.7 3.1 12.2 22.4 

Nhóm 5 35.1 541.5 11.3 174.9 0.2 2.4 3.3 50.5 7.2 111.4 0.9 14 10.6 163.8 9.1 141 22.2 342.1 

2008 

Nhóm 1 23.8 65.4 48.5 133.5 4.3 11.9 2.5 7 2.5 6.9 0.0 0.1 3.8 10.5 2 5.4 12.5 34.4 

Nhóm 5 35.4 870.5 11.9 293.7 0.1 2.8 2.5 62.3 6.2 152.6 0.8 20.2 10.5 259 9.5 233.3 22.9 563.9 

2010 

Nhóm 1 28.9 106.6 43.0 158.9 5.3 19.6 2.6 9.7 2.0 7.4 0.0 0.2 3.4 12.4 1.9 7 12.9 47.7 

Nhóm 5 46 1568.3 10.9 372.3 0.1 5.1 2.1 70.3 6.1 208.1 1.1 38.1 12.3 418.2 8.6 293.9 12.8 436.2 

                      Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình 2010, Tổng cục Thống kê. 
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Trong khi tình trạng chênh lệch tương đối có thể chấp nhận được thì tình trạng 
chênh lệch tuyệt đối lại rất đáng lo ngại như đã nêu trên. Ở Việt Nam, chênh lệch 
này đã và đang gia tăng liên tục và đáng kể. Như đã nêu, năm 1995, thu nhập bình 
quân đầu người của những hộ gia đình giàu nhất cao gấp 7 lần so với những hộ gia 
đình nghèo nhất, thì đến năm 2010 tỷ lệ này đã tăng lên 9,2 lần, đây cũng là 
nguyên nhân gia tăng của hệ số Gini (chỉ số đo sự chênh lệch về thu nhập của xã 
hội) từ 0,42 năm 2004 lên 0,43 năm 20106. 

Điều này cho thấy một thực tế là chênh lệch về thu nhập tuyệt đối ở Việt Nam 
đang tăng lên nhanh. Mặt khác, cũng cần phải nhận thấy rằng chênh lệch này ở Việt 
Nam không phải là hiện tượng người giàu giàu lên, người nghèo nghèo đi mà là người 
giàu ngày càng giàu nhanh hơn người nghèo vì thực tế cho thấy ngay trong bối cảnh 
khoảng cách chênh lệch giàu nghèo càng lớn thì thu nhập bình quân đầu người của hộ 
nghèo đã tăng lên và tỷ lệ hộ nghèo đã giảm mạnh trong thời gian qua7. 

Song, so sánh khoảng cách thu nhập giữa 20% nhóm giàu nhất và 20% nhóm 
nghèo nhất của Việt Nam và một số nước châu Á cho thấy chênh lệch ở Việt Nam 
cao hơn nhiều nước (Bảng 3). Điều này tạo ra lo ngại về sự đánh đổi giữa tăng 
trưởng và công bằng ở Việt Nam trong thời gian qua. 

Bảng 3. Khoảng cách giàu nghèo của Việt Nam và một số nước khác 
(năm điều tra khác nhau giữa các nước) 

Nước Năm điều tra 
Khoảng cách thu nhập của 20% 
nghèo nhất so với 20% giàu nhất 

(lần) 
Trung Quốc 2004 12,2 
Việt Nam 2008 8,9 
Campuchia 2004 7,2 
Lào 2002 5,4 
Indonexia 2002 5,2 
Hàn Quốc 2005 4,7 
Nhật Bản 1993 3,4 
Nguồn: Báo cáo phát triển con người 2008, UNDP. 

 

                                                           
6 Tổng cục Thống kê, Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình, 2010. 
7 Tỷ lệ nghèo của Việt Nam đã giảm nhanh từ 58,1% năm 1993 xuống còn 16% năm 2006. 
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I.2. Giữa nông thôn và thành phố 

Xem xét thu nhập dưới góc độ vùng kinh tế, ở thành thị, đặc biệt là các thành 
phố lớn và các khu công nghiệp phát triển, mức thu nhập khá cao.  

Một điểm đáng chú ý là mức thu nhập bình quân đầu người Vi ệt Nam tăng từ 
295 nghìn đồng/tháng vào năm 1999 lên 995 nghìn đồng/tháng năm 2008. Trong 
cùng thời kỳ này mức thu nhập bình quân đầu người ở thành thị tăng từ 517 nghìn 
đồng lên 1605 nghìn đồng và ở nông thôn tăng từ 225 nghìn lên 762 nghìn đồng 
(xem bảng 4). Nhìn vào bảng 4, có thể thấy rõ sự chênh lệch trong thu nhập tuyệt 
đối giữa khu vực thành thị và nông thôn, đến năm 2010, thu nhập bình quân đầu 
người/ tháng ở khu vực thành thị vẫn cao gấp hơn 2 lần thu nhập bình quân đầu 
người của khu vực nông thôn. 

Bảng 4. Thu nhập bình quân đầu người/ tháng thành thị - nông thôn từ 
1999-2010 (nghìn đồng) 

TT   1999 2002 2004 2006 2008 2010 

1 Cả nước 295  356 484 636 995 1387,1 

2 Thành thị 517 622 815 1058 1605 2129,5 

3 Nông thôn 225 275 378 506 762 1070,4 

Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nxb Thống kê, 2010 

Song, không chỉ giữa đô thị và nông thôn, mà ngay trong các vùng quê, chênh 
lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Kết quả điều tra hộ gia đình nông thôn năm 2010 
tại 12 tỉnh trên cả nước của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, cũng cho 
thấy ngay trong những gia đình nông thôn, giãn cách giàu nghèo ngày càng rộng. 

Bảng 5 cho thấy sự chênh lệch thu nhập  ở khu vực thành thị đều cao hơn so 
với khu vực nông thôn. Điều này có thể giải thích bởi một thực tế là ở xuất phát 
điểm thấp, khoảng cách về giàu nghèo thường nhỏ hơn so với những vùng có xuất 
phát điểm cao hơn.  
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Bảng 5. Chênh lệch theo khu vực ở Việt Nam 

Hệ số Gini theo thu nhập 

 1998 2002 2004 

 

Cả nước 0,39 0,42 0,42 

Thành thị 0,41 0,41 0,41 

Nông thôn 0,34 0,36 0,37 

Nguồn: Điều tra mức sống hộ gia đình. 

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây là tốc độ gia tăng chênh lệch ở khu vực 
nông thôn lại cao hơn so với khu vực thành thị. Một nguyên nhân của vấn đề này là 
người dân không có đất và mất đất. Năm 1993, tỷ lệ số hộ nông thôn không có đất 
ở khu vực Đông Nam Bộ chỉ là 17% thì đến năm 2004, số hộ nông thôn không có 
đất khu vực này tăng lên 40% (Mekong Economics, 2005). Việc người nông dân 
không có đất cũng đồng nghĩa với việc họ mất đi nguồn thu nhập chính từ hoạt 
động sản xuất nông nghiệp8. 

Hơn nữa, giá đất đai tăng mạnh trong thời gian qua cùng với tình trạng mất 
đất của người nông dân đã làm cho tình trạng chênh lệch thu nhập gia tăng mạnh 
hơn ở khu vực này. Mặt khác, gia tăng chênh lệch ở khu vực nông thôn cũng có thể 
do hiện tượng di cư tìm việc làm của lao động từ nông thôn ra thành thị. Điều này 
đã góp phần làm tăng thu nhập và chi tiêu của những hộ nông thôn có người di cư 
ra thành thị so với những hộ không có người di cư. 

So với nông thôn, tỉ lệ nghèo ở thành thị giảm nhanh hơn, giảm còn gần một 
phần ba trong khi đó nông thôn chỉ giảm hơn hai lần trong cùng thời kỳ này. Năm 
2008: tỉ lệ nghèo ở thành thị là 3,3% chỉ bằng 1/6 so với tỉ lệ nghèo ở nông thôn: 
18,7% (bảng 6).  

 

 

                                                           
8 Lê Quốc Hội, Bất bình đẳng thu nhập ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách. Bài viết đăng trong 
ấn phẩm “Vượt qua bẫy thu nhập trung bình: cơ hội và thách thức đối với Việt nam”, Diễn đàn Phát triển 
Việt nam, NXB GTVT, 2010 
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Bảng 6. Tỷ lệ người nghèo chung theo các vùng ở Việt Nam từ 1998-2008 (%) 

TT  Tỷ lệ hộ nghèo 1998 2002 2004 2006 2008 

1 Cả nước 37,4 28,9 19,5 16,0 14,5 

2 Thành thị 9,0 6,6 3,6 3,9 3,3 

3 Nông thôn 44,9 35,6 25,0 20,4 18,7 

4 Đồng bằng sông Hồng 30,7 21,5 11,8 8,9 8,0 

5 Trung du, miền núi 
phía, Bắc 

64,5 47,9 38,3 32,3 31,6 

6 Bắc trung bộ và Duyên 
hải miền Trung 

42,5 35,7 25,9 22,3 18,4 

7 Tây Nguyên 52,4 51,8 33,1 28,6 24,1 

8 Đông Nam bộ 7,6 8,2 3,6 3,8 2,3 

9 Đồng bằng sông Cửu 
long 

36,9 23,4 15,9 10,3 12,3 

Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nxb Thống kê, 2010 

I.3.  Giữa các thành phố và vùng miền 

I.3.1. Thực trạng chênh lệch thu nhập giữa các thành phố và vùng miền 

Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê năm 2011, về kết quả cuộc khảo sát 
mức sống hộ dân cư, cho thấy chênh lệch giàu nghèo tại Vi ệt Nam lên tới 9,2 lần. 
Trong khi thu nhập bình quân của người Vi ệt Nam đạt 1,387 triệu 
đồng/người/tháng, thì nhóm nghèo nhất mỗi tháng một người chỉ thu nhập 369.000 
đồng, còn thu nhập trung bình của nhóm giàu nhất lên tới trên 3,4 triệu đồng. 
Khoảng cách này đang giãn ra ngày càng rộng.  

Thực tế chênh lệch thu nhập, đặc biệt là giữa các vùng miền, đã tạo ra nhiều 
hệ lụy ảnh hưởng đến kết quả phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước. Theo 
kết quả đánh giá mức sống hộ gia đình 2010, thu nhập bình quân 1 người 1 tháng 
năm 2010 theo giá hiện hành của các vùng đều tăng so với năm 20089. Tuy nhiên, 
thu nhập giữa các vùng có sự chênh lệch. Vùng có thu nhập bình quân đầu người 

                                                           
9
 Tổng cục thống kê, 2011. 
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cao nhất là Đông Nam Bộ, cao gấp 2,5 lần vùng có thu nhập bình quân đầu người 
thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc (bảng 7). 

Bảng 7. Thu nhập bình quân đầu người theo vùng 1999-2010 (nghìn đồng) 

TT   2002 2004 2006 2008 2010 

1 Cả nước  356 484 636 995 1387,1 

2 Đồng bằng sông 
Hồng 

353,1 488,2 653,3 1048,5 1567,5 

3 Đông Bắc 268,8 379,9 511,2 768,0 1054,8 

4 Tây Bắc 197,0 265,7 372,5 549,6 740,9 

5 Bắc Trung bộ 235,4 317,1 481,3 641,1 902,8 

6 Duyên hải Nam 
trung bộ 

305,8 414,9 550,7 843,3 1162,1 

7 Tây Nguyên 244 390,2 522,4 794,6 1087,9 

8 Đông Nam Bộ 619,7 833 1064,7 1649,2 2165 

 Đồng bằng sông 
Cửu Long 

371,3 471,1 627,6 939,9 1247,2 

Nguồn: Niên giám thống kê 2009, Nxb Thống kê, 2011 

Dù Việt Nam đã có sự phân bổ vốn ưu tiên cho những tỉnh nghèo để thúc đẩy 
phát triển đồng đều hơn, tốc độ phát triển giữa các khu vực vẫn có sự chênh lệch 
đáng kể và hình thành nên những "túi nghèo" của đất nước. Hầu hết các "túi 
nghèo" này tập trung ở các vùng sâu, vùng xa, như ở Lào Cai, Điện Biên (trên 
50%), Lai Châu, Hà Giang (trên 40%), Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Sơn La, 
Hòa Bình, Kon Tum (trên 30%); tình trạng tái nghèo cũng đã xuất hiện ở một số 
nơi10. 

Xét giữa các thành phố, sự chênh lệch trong mức thu nhập cũng thể hiện rõ. 
Theo số liệu của UBND Thành phố Hà Nội thì trong năm 2010, Tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) đạt 9-10%, thu nhập bình quân đầu người đạt 36,5-37,5 triệu 
đồng/năm (khoảng 1950 USD). Năm 2011, GDP tăng 10,1 % so với năm 2010, thu 
nhập bình quân đầu người đạt  trên 1850 USD/năm.     

                                                           
10

 Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, 2010. 
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Cục Thống kê TP.Hồ Chí Minh vừa công bố tình hình kinh tế xã hội trên địa 
bàn: GDP năm 2011 tăng 10,3% so với năm 2010, thu nhập bình quân đầu người 
dù là năm nền kinh tế khó khăn, vẫn đạt hơn 60 triệu đồng/năm, tương đương 
3.000 USD.  

Trong năm 2011, thành phố Cần Thơ đã đạt mức tăng trưởng kinh tế là 
14,64%. Thu nhập bình quân đầu người của thành phố theo giá hiện hành là 48,9 
triệu đồng/năm, tương đương 2.350 USD, tăng 332 USD so với năm 2010. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - địa phương gắn với vựa dầu mỏ, thu nhập bình 
quân đầu người năm 2010 đã đạt 5.800 USD, cao hơn gần 5 lần bình quân cả nước 
và cao gần gấp đôi TP.Hồ Chí Minh. Đặc biệt, nếu như TP.Hồ Chí Minh chỉ khiêm 
tốn đặt mức thu nhập bình quân đầu người đến năm 2015 là 4.800 USD, Hà Nội là 
70 triệu đồng (khoảng 3.300 USD) thì Bà Rịa - Vũng Tàu đã mạnh dạn đặt chỉ tiêu 
tới 11.500 USD, nếu tính cả dầu thô là 15.000 USD.  

Trong khi đó, ở các tỉnh nghèo, kinh tế kém phát triển, thu nhập rất thấp. 
Trong năm 2011, GDP của tỉnh Nam Định tăng 12,1% so với cùng kỳ, thu nhập 
bình quân đầu người đạt 19,2 triệu đồng/năm. GDP của Tỉnh Bắc Cạn - một trong 
những tỉnh nghèo nhất Việt Nam năm 2011 tăng 13% so với năm 2010. Thu nhập 
bình quân đầu người đạt 14,6 triệu đồng, tăng 2,7 triệu đồng so với năm 2010. 
Cũng là một tỉnh nghèo của Việt Nam - Quảng Ngãi hiện có mức thu nhập bình 
quân đầu người rất thấp, chưa đến 9 triệu đồng năm. Tỉnh Hà Giang có thu nhập 
bình quân đầu người còn thấp hơn nữa, chưa đến 6 triệu đồng/năm (nhiều huyện 
nghèo, thu nhập chỉ khoảng 3 triệu đồng/người /năm…). 

Những con số nêu trên cho ta một bức tranh rõ nét về đời sống kinh tế của 
người dân ở các vùng miền khác nhau. Trong khi các tỉnh như Quảng Ninh, Lạng 
Sơn, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu có lợi thế về cửa khẩu, tài 
nguyên, cảng biển… thì những tỉnh vùng cao như Hà Giang, Lai Châu, Sơn La, 
Yên Bái, Bắc Kạn… hầu như không có tiềm lực gì. Thu nhập bình quân đầu người 
ở thành phố lớn cao gấp khoảng 10 lần ở các vùng, tỉnh nghèo. Đây là một lỗ hổng 
mà Nhà nước đang tìm mọi cách để cải thiện, nếu không, sự chênh lệch giàu - 
nghèo sẽ ngày càng gia tăng, dẫn đến những hậu quả khó lường trong đời sống 
kinh tế chính trị. 
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So sánh ngay giữa hai thành phố lớn nhất Việt Nam cũng cho thấy sự khác 
biệt. Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh là những địa phương có tổng sản phẩm nội địa 
cao nhất nước và đứng ở tốp đầu về thu bình quân đầu người. Mức tăng trưởng 
GDP của Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh năm 2011 tương đương nhau và đều trên 10%. 
Thế nhưng, tiềm lực TP.Hồ Chí Minh đã gấp hơn 6 lần Hà Nội. GDP của Hà Nội 
năm 2011 ước bằng 15,6% GDP của TP.Hồ Chí Minh. Thu nhập bình quân đầu 
người của TP.Hồ Chí Minh cao hơn bình quân cả nước khoảng 2,5 lần, Hà Nội chỉ 
cao hơn 1,4 lần. Đây là một khoảng cách khá lớn mà Hà Nội phải phấn đấu để 
khắc phục. 

I.3.2 Các yếu tố mang đến chênh lệch thu nhập giữa các vùng 

Cũng như trong hầu hết các quốc gia khác trên thê giới, chênh lệch trên mức 
độ và dạng thức phân phối thu nhập hiện có giữa các vùng sinh thái của Việt Nam 
bắt nguồn từ điều kiện thiên nhiên, điều kiện lịch sử và văn hoá, số lượng và hình 
thức đầu tư trên kết cấu hạ tầng thực thi trong quá khứ ở các vùng. 

Về điều kiện thiên nhiên, sự hiện diện của hai đồng bằng Sông Hồng ở Miền 
Bắc và Sông Cửu Long ở Miền Nam, và vùng duyên hải chạy dài ở Miền Trung có 
nhiều ý nghĩa quan trọng. Đồng Bằng Sông Hồng hình thành một vùng trồng lúa 
phì nhiêu chung quanh thủ đô Hà Nội và Đông Bằng Sông Cửu Long tạo một vùng 
sản xuất lúa cho 12 tỉnh trong Nam. Đất phì nhiêu và điều kiện tưới nước tốt tạo 
cho dân cư sống trong hai vùng đồng bằng này một mức sống tương đối cao. 
Ngược lại dân cư trong các tỉnh thuộc vùng rừng núi dọc biên giới với Trung Quốc 
sống dựa vào ngành lâm nghiệp và chăn nuôi và có mức thu nhập tương đối thấp 
so với dân cư trong hai vùng đồng bằng. Dân cư trong các vùng nằm dọc theo 
duyên hải Mi ền Trung sống dựa nhiều vào ngành thuỷ sản vì có ít đất thấp thích 
hợp cho việc trồng lúa. 

Đặc điểm lịch sử và xã hội cũng có ảnh hưởng đáng kể trên mức thu nhập của 
các vùng. Dưới thời thuộc địa Pháp toàn lãnh thổ Việt Nam được chia ra làm ba 
khu vực, Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ, với mỗi khu vực đặt dưới hệ thống hành 
chính khác nhau. Vì thành phố Sài Gòn (tên cũ của thành phố Hồ Chí Minh) và 
toàn Nam Bộ đặt dưới quyền thống trị trực tiếp của chính phủ Pháp, một số kết cấu 
hạ tầng như đường xá trong thành phố Sài Gòn, Quốc lộ số 1, sân bay Tân Sơn 
Nhất và hải cảng Vũng Tàu tương đối được trang bị tốt. Chính quyền Pháp và tư 
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nhân trong thời kỳ này cũng đã có nhiều quan tâm trong việc thiết lập vùng Đà Lạt 
(làm nơi nghỉ mát) và các đồn điền cao su trong các tỉnh vùng Đông Nam Bộ. 
Cũng trong thời kỳ này ở Bắc Bộ, Hải Phòng đã được cải thiện để trở thành một 
thương cảng quốc tế với thiết bị khá đầy đủ. Các công trình đầu tư này là một yếu 
tố lớn làm nảy sinh ra chênh lệch thu nhập giữa vùng này và các vùng khác. 

Cuộc chiến tranh trong các năm 1965-75 cũng đã để lại nhiều vết tích trên 
lãnh thổ Việt Nam. Trong các năm chiến tranh này chính quyền Mỹ đã thiết lập 
một cơ địa quân sự lớn ở Đà Nẵng và xây cảng Cam Ranh. Trong tương lai thành 
phố Đà Nẳng và cảng Cam Ranh sẽ có thể giữ một vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế Miền Trung. 

Sự hiện diện của số đông người dân tộc trong một vài địa phương cũng là một 
yếu tố đáng kể trong việc giải thích chênh lệch giữa các vùng. Mặc dầu người Kinh 
chiếm đa số (khoảng 85%) trong tổng dân số hiện tại của Việt Nam và trong quá 
tŕnh Nam Tiến số đông người dân tộc đã được thu hút, đồng hoá vào xã hội Vi ệt 
Nam, sự tập trung của người dân tộc trong một số địa phương đã tạo ra nhiều đặc 
tính địa phương và có ảnh hưởng không ít trên mức thu nhập của các vùng này. 
Chẳng hạn trong vùng Tây Nguyên, bởi vì số đông ngườI dân tộc sống song song 
với người Kinh, dạng thức phân phốI thu nhập trong vùng này trình bày một mô 
hình khác biệt với các vùng khác (có hệ số Gini lớn, xem bên dưới). Người dân tộc 
cũng chiếm một tỷ số khá cao trong các vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Cùng với 
nhược điểm trong điều kiện thiên nhiên, tỷ số lớn của ngườI dân tộc có thể được 
xem như một yếu tố giải thích mức thu nhập tương đối thấp trong hai vùng này.  

Các kế hoạch phát triển kinh tế thực thi trong quá khứ cũng là một yếu tố 
quan trọng giải thích chênh lệch giữa các vùng. Trong các năm gần đây, chính phủ 
Việt Nam chọn khu vực chung quanh Hà Nội và Hải Phòng và khu vực chung 
quanh thành phồ Hồ Chí Minh làm hai trọng điểm cho chương trình công nghiệp 
hoá. Một số chương trình đầu tư đã được thực hiện nhằm cải thiện màng lưới 
đường xá và điều kiện cung cấp điện lực cho hai khu vực này. Các công trình đầu 
tư này sẽ có ảnh hưởng rất mạnh thu hút tư nhân trong và ngoài nước tham gia vào 
các hoạt động kinh tế trong tương lai vào hai vùng này. Ngoài ra còn có thể kể đến 
công trình xây dựng các khu kinh tế mới thực thi sau khi đất nước thống nhất. Mặc 
dầu sau năm 1986 đã có thay đổi nhiều trong chính sách này, việc xây dựng các 
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khu kinh tế mới này đã có ảnh hưởng trên một vài phương diện như mật độ dân cư 
và kết cấu hạ tầng trong các vùng. 

Tuy tất cả các vùng của Việt Nam đều được hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế, 
chênh lệch đo lường qua hệ số Gini theo tiêu dùng lại có sự khác nhau giữa các 
vùng. Chênh lệch cao nhất ở vùng Đông Nam Bộ, nơi có những trung tâm đô thị 
lớn và năng động của đất nước như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa–
Vũng Tàu… Chênh lệch tăng tương đối ở các vùng như miền núi phía Bắc, Đồng 
bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Các vùng Nam Trung Bộ và đồng 
bằng sông Mêkông không có sự thay đổi lớn về chênh lệch trong thời gian qua. 

I.4. Chênh lệch thu nhập giữa ngành kinh tế 

Trong thời gian gần đây, chênh lệch thu nhập giữa các ngành kinh tế cũng là 
một vấn đề nổi cộm cần xem xét.  

Thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tiền lương của người lao 
động trong năm 2009 ước đạt 2,84 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, các doanh 
nghiệp Nhà nước ước đạt 3,35 triệu đồng, Tổng công ty hạng đặc biệt và công ty 
mẹ thuộc tập đoàn kinh tế Nhà nước đạt 5,9 triệu đồng, doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài (FDI) ước đạt 2,65 triệu đồng, doanh nghiệp dân doanh đạt 2,05 
triệu đồng.  

Cũng theo thống kê của Bộ LĐ,TB và XH được công bố vào tháng 10/2011, 
năm 2010, tiền lương bình quân của người lao tiếp tục ổn định và có xu hướng 
tăng. Tiền lương của lao động trong các loại hình doanh nghiệp đạt 3,2 triệu 
đồng/người/tháng; tăng 10,3% so với năm 2009. Trong đó, doanh nghiệp nhà nước 
có mức lương bình quân là 3,8 triệu đồng, tăng 8,6%; doanh nghiệp cổ phần có vốn 
đầu tư nhà nước là 3,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 10,0%; doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài là 3 triệu đồng, tăng 11,1%; doanh nghiệp dân doanh là 2,7 triệu 
đồng/người/tháng, tăng 12,5% so với năm 2009. 

Trong năm 2010, theo công bố mức lương mức lương của các nhân viên làm 
trong ngành mỏ luyện kim đứng đầu trong bảng lương Việt Nam, với thu nhập 
bình quân là 9,2 triệu/ người/ tháng; tiếp theo đó là nhân viên của ngành ngân hàng 
với thu nhập 7,6 triệu/ người/ tháng, nhân viên ngành dược 7 triệu/ người/ tháng; 
nhân viên ngành điện tử Viễn thông là 5,5 triệu/ người/ tháng.  
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Cũng theo thống kê được Bộ LĐ, TB và XH đưa ra năm 2010, so với nhân 
viên các ngành đứng đầu bảng lương như mỏ, luyện kim, ngân hàng, dược... thì 
nhân viên ngành dệt may, da dày, thực phẩm... mặc dù hàng năm đóng góp vào 
kim ngạch xuất khẩu lên tới nhiều tỉ USD (riêng Tập đoàn dệt may Việt Nam năm 
2010 xuất khẩu gần 11,2 tỉ USD), nhưng mức lương trung bình lại chỉ được từ 2,1 
- 2,3 triệu/ người/ tháng, đứng ở top cuối.  

So sánh giữa mức lương trung bình của nhân viên các ngành ở top đầu thì 
mức lương của nhân viên ở các ngành này thấp hơn từ 2,6 đến hơn 4 lần. Theo 
nhìn nhận của nhiều chuyên gia, mức lương của nhân viên phục vụ giảng dạy trong 
ngành giáo dục cũng không hề cao, nhiều giáo viên có thâm niên hàng chục năm 
công tác, lương chỉ 3 - 4 triệu/ tháng, thậm chí kể cả các kỹ sư, bác sỹ có thâm niên 
công tác cũng có mức lương tương tự. 

Lý giải về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng, chính sự khác biệt giữa các 
nghề, vị trí lao động đã tạo ra khoảng cách chênh lệch tiền lương. Đối với lao động 
có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, lao động quản lý giỏi, đóng góp nhiều vào 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh thì tiền lương cao hơn rất nhiều so với mức trung 
bình và lao động giản đơn. Tuy nhiên, còn có thực tế đang tồn tại là một số điểm 
chưa phù hợp trong cấu trúc kinh tế hiện nay cùng với những bất ổn kinh tế vĩ mô 
đã kéo theo sự chênh lệch thu nhập giữa những người có cùng trình độ nhưng làm 
việc trong các ngành. 

Hộp 1: Thu nhập của nhân viên ngành ngân hàng 

Số liệu thống kê từ các ngân hàng trong năm 2011 cho biết, hiện, Ngoại thương 
Việt Nam (Vietcombank) có mức thu nhập bình quân đầu người đạt 22,4 triệu 
đồng/tháng đang tạm dẫn đầu trong ngành ngân hàng. Tiếp sau là Ngân hàng công 
thương Việt Nam (Vietinbank), đạt 20,76 triệu đồng/tháng. Theo tính toán dựa trên số 
tiền chi trả thu nhập và tổng số nhân viên một số ngân hàng, thu nhập bình quân đầu 
người của cán bộ, nhân viên Sacombank đạt khoảng 14,7 triệu đồng/người/tháng, ACB 
khoảng 16 triệu đồng, Bảo Việt bank đạt 12,9 triệu, Eximbank 7 - 8 triệu đồng... 

Những ngân hàng có mức thu nhập bình quân đầu người thấp nhất đều là những 
ngân hàng nhỏ như Phương Tây (5,7 triệu đồng), Phương Đông (6,3 triệu đồng), 
HDBank (6,4 triệu đồng)… 

Có thể thấy thu nhập bình quân đầu người của nhóm ngân hàng lớn gấp 2 - 3 lần 
nhóm ngân hàng nhỏ. 
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Thu nhập của nhân viên ở các tập đoàn - tổng công ty 

Số liệu thu nhập bình quân đầu người/tháng của một số tập đoàn trong năm 2011: 
Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) 16,2 triệu đồng, Tổng công ty Rượu Bia Nước giải 
khát Sài Gòn (SABECO) 9,7 triệu đồng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 8,6 triệu 
đồng, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) 7,7 triệu đồng, Tập đoàn Dệt may 
Việt Nam (Vinatex) 3,9 triệu đồng. 

Số liệu trên phản ánh mức thu nhập của một số tập đoàn cao ngất ngưởng, một số 
lại rất thấp - PVN gấp hơn 4 lần Vinatex, hơn 2 lần TKV. Ngay trong một tập đoàn cũng 
có sự chênh lệch lớn (như PVN, phải sử dụng rất nhiều chuyên gia, trong đó có chuyên 
gia nước ngoài với mức lương lên đến 40.000 - 50.000 USD/người/tháng, do vậy, việc 
chia bình quân mới cao như vậy; EVN là một ví dụ điển hình, thu nhập bình quân của 
khối văn phòng gần 30 triệu đồng/người/tháng trong khi thu nhập bình quân của khối 
phân phối điện chỉ là 7,9 triệu đồng/người/tháng; Thậm chí, chủ tịch, tổng giám đốc ở 
một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước được hưởng lương tới 70 - 80 triệu 
đồng/người/tháng, vượt qua khung của Nhà nước cho phép là 50 triệu 
đồng/người/tháng). Sự chênh lêch này đang gây bức xúc trong dư luận. 

Số liệu thống kê thu nhập bình quân đầu người ở một số tổng công ty như sau:  
Tổng công ty Thép 7,6 triệu đồng; Tổng công ty Hóa chất 7,0 triệu đồng; Tổng công ty 
Công nghiệp dầu thực vật 6,9 triệu đồng… 

Khối sản xuất kinh doanh nói chung đạt 5,7 triệu đồng/người/tháng. 

Có thể thấy, so với mặt bằng thu nhập chung của cả nước (2,16 triệu 
đồng/người/tháng), khối các ngân hàng, tập đoàn - tổng công ty là rất cao (gấp từ 2 - 8 
lần, chưa kể so sánh giữa người có thu nhập cao nhất và người có thu nhập thấp nhất, số 
liệu này còn cao đến chóng mặt). 

Thu nhập của công chức -  viên chức khối hành chính sự nghiệp 

Thu nhập bình quân đầu người của khối hành chính sự nghiệp tùy theo ngành nghề, 
mức thu nhập cũng thay đổi không nhỏ: Các trường đại học cao đẳng đạt từ 3,5 - 8,5 
triệu đồng/người/tháng; các trường mẫu giáo mần non đạt 1,2 - 2,4 triệu 
đồng/người/tháng; Các bệnh viện tuyến trung ương đạt 1,8 - 8 triệu đồng/người/tháng, 
các bệnh viện tuyến địa phương đạt: 1,4 - 4 triệu đồng/người/tháng; các viện nghiên cứu 
đạt từ 2,5-7 triệu đồng/tháng... 

Nguồn: Hoa Lê, Thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các tầng lớp dân cư, Tạp chí 
Tài chính, 24-04-2012 
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Tóm lại, ở Việt Nam, hiện chỉ số Gini Index ở mức tương đương 0,4. Theo 
đánh giá của các tổ chức Quốc tế, phân bố thu nhập ở Việt Nam hiện vẫn ở mức an 
toàn. Về mặt xã hội, mặc dù đời sống của người dân được cải thiện, tỷ lệ nghèo 
giảm, nhưng chỉ số chênh lệch về thu nhập (Gini) ở VN còn cao, và tăng qua các 
năm (năm 2004 Gini là 0,423, năm 2006 hệ số này là 0,425). Hệ số Gini cao thể 
hiện phân hóa thu nhập, phân hóa giàu nghèo cao giữa các tầng lớp dân cư. Theo 
số liệu của Ngân hàng Thế giới, thời kỳ trước năm 1990, các nước có thu nhập 
thấp có hệ số Gini từ 0,389 (Bangladesh) đến 0,550 Kenya, các nước thu nhập 
trung bình có hệ số Gini từ 0,378 (Nam Triều Tiên) đến 0,605 (Braxin), các nước 
kinh tế thị trường công nghiệp có tỷ số Gini từ 0,285 (Nhật ) đến 0,404 (Úc), các 
nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa (trước năm 1990) có hệ số Gini từ 0,284 đến 
0,317. Như vậy, chênh lệch thu nhập ở Việt Nam là tương đối cao so với thế giới, 
và đáng chú ý là mức chênh lệch này không ngừng tăng trong những năm gần đây 
như đã trình bày ở các phần trên. 

Hơn nữa, các chỉ số trên không bất biến, nếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
không gắn với đảm bảo an sinh, công bằng xã hội, thì không thể có phát triển bền 
vững. Trong tính toán chênh lệch giàu nghèo, phân xã hội thành 5 nhóm thu nhập: 
20% rất cao, 20% khá, 20% trung bình và 20% nghèo. Nếu không có giải pháp 
thúc đẩy nhóm 20% nghèo, như tiến hành các chương trình chính sách an sinh xã 
hội, chương trình giảm nghèo, chương trình ưu tiên cho các vùng khó khăn, đồng 
thời có những biện pháp tái cơ cấu kinh tế phù hợp để rút ngắn khoảng cách thu 
nhập giữa các vùng miền, và giữa các ngành trong nền kinh tế... thì chắc chắn mức 
chênh lệch giàu nghèo ngày càng cao 

I. Kinh nghi ệm của Trung Quốc về giảm chênh lệch thu nhập, thu hẹp 
được khoảng cách  

Kể từ khi tiến hành chuyển đổi (năm 1978) đến nay, Trung Quốc đang khiến 
thế giới khâm phục với việc duy trì được đà tăng trưởng cao và liên tục trong suốt 
30 năm. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu kinh tế nổi bật, Trung Quốc cũng phải đối 
diện với nhiều vấn đề kinh tế - xã hội phái sinh từ sự tăng trưởng đó. Chẳng hạn, 
như tình trạng ô nhiễm môi trường, sự cạn kiệt các nguồn tài nguyên, phân hóa 
giàu nghèo v.v... Trong đó, vấn đề chênh lệch giàu nghèo ngày càng rõ rệt. Đặc 
biệt, sau khi Đặng Tiểu Bình chỉ đạo "cho phép một số vùng giàu lên trước, cho 
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Tỉ lệ chênh lệch thu nhập danh nghĩa Tỉ lệ chênh lệch thu nhập thực tế

phép một bộ phận (cư dân) giàu lên trước" thì sự chênh lệch này ngày càng gia 
tăng. Chênh lệch xuất hiện giữa các vùng miền (miền Đông duyên hải với miền 
Trung, miền Tây), chênh lệch đã xảy ra giữa các tầng lớp cư dân và cuối cùng, tạo 
ra sự chênh lệch về thu nhập giữa thành thị với nông thôn v.v...  Theo tính toán của 
các chuyên gia thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) , hệ số Gini của Trung Quốc đã 
tăng từ 0.31 năm 1981 lên 0.447 năm 2001 (Thái Phưởng et al., 2006)11. Theo một 
tính toán khác, hệ số Gini của Trung Quốc năm 2002 đạt 0.46 (Khan và Riskin, 
2004).   

II.1. Chênh lệch thu nhập thành thị - nông thôn: Một quan sát trực diện  

Biểu đồ 1. Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn Trung Quốc 
(1978 – 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nguồn: Tổng hợp từ Niên giám thống kê Trung Quốc năm 2000 và năm 
2004 

                                                           
11 Hệ số Gini được sử dụng để đánh giá về mức độ bất bình đẳng thu nhập. Trong đó, 0 < Hệ số Gini < 
1. Hệ số Gini càng tiệm cận đến giá trị 1 thì mức độ bất bình đẳng càng lớn. Hệ số Gini = 0.45 được thế 
giới coi là ngưỡng bất bình đẳng nghiêm trọng. (red line) - PST. 
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Nhìn vào biểu đồ 1, có thể nhận thấy sau khi tiến hành chuyển đổi, sự chênh 
lệch thu nhập trong nội bộ khu vực thành thị hoặc nông thôn đều phát triển theo 
chiều hướng tăng lên. Xu thế này cũng tiếp tục xuất hiện nếu tính toán về mức 
chênh lệch thu nhập giữa nông thôn và thành thị. Mức chênh lệch này đã tăng từ 
0.1629 năm 1986 lên 0.2824 năm 2003, trong khi đó tỉ lệ thu nhập danh nghĩa ở 
thành thị đã tăng 150% so với ở nông thôn trong cùng thời kì. 

 Chênh lệch thu nhập thành thị - nông thôn Trung Quốc đã trải qua 4 thời kì:  

 (1). Từ 1978 đến 1985, giai đoạn này chênh lệch thu nhập thành thị nông 
thôn giảm đi đáng kể (giảm 40.35%). Thông thường, các học giả cho rằng, sở dĩ 
giai đoạn này chênh lệch thành thị - nông thôn giảm mạnh do Trung Quốc tiến 
hành các cải cách ở khu vực nông thôn – nông nghiệp. Trong đó, chế độ khoán đến 
nông hộ và nâng cao giá nông sản phẩm đã làm tăng đáng kể thu nhập cho nông 
dân. Mặc dù cải cách thể chế nông nghiệp và nâng cao giá nông phẩm có ảnh 
hưởng tích cực đến việc cải thiện thu nhập cho nông dân (cả hai giúp mức chênh 
lệch giảm 16.29%), nhưng thực sự, những thay đổi về tỉ trọng số nhân khẩu mang 
tính gánh nặng giữa thành thị và nông thôn mới có vai trò quyết định hơn cả, khi 
sự thay đổi của nhân tố này khiến chênh lệch thành thị - nông thôn giảm 38.83%. 

 (2). Giai đoạn 1985 – 1994: trong giai đoạn này, chênh lệch giàu nghèo 
thành thị - nông thôn có biến động nhưng theo xu hướng tăng lên. Đây là giai đoạn 
Trung Quốc bắt đầu hướng sang cải cách khu vực thành thị với những cải cách về 
doanh nghiệp nhà nước, thể chế kinh tế thành thị v.v… Tuy nhiên, nguyên nhân 
chính khiến mức chênh lệch tăng lên là do tỉ lệ hệ số phân phối tăng mạnh, tính 
gộp lại đã tăng 39.02%, khiến mức chênh lệch thu nhập thành thị - nông thôn tăng 
25.8%. Trong đó, hệ số phân phối của khu vực nông nghiệp giảm từ 0.87 năm 
1985 xuống còn 0.7 năm 1994, còn hệ số của khu vực phi nông nghiệp lại tăng 
thêm 0.04.  

 (3). Giai đoạn 1994 – 1997: sau khi chênh lệch thành thị - nông thôn trải qua 
10 năm tăng liên tiếp đã đi vào giai đoạn thu hẹp, nhưng thời gian cũng rất ngắn.  

 (4). Giai đoạn 1997 – 2003: chênh lệch thành thị - nông thôn tăng mạnh, từ 
1.83 (năm 1997) lên 3.32 (năm 2003). Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này 
tiếp tục là do tỉ lệ hệ số phân phối xuất hiện những biến động mạnh, tính chung hệ 
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số này đã tăng 83.99%. Trong đó, hệ số phân phối khu vực nông nghiệp giảm từ 
0.74 xuống còn 0.55 và khu vực phi nông tăng từ 0.38 lên 0.53. 

II.2. Chênh lệch thu nhập thành thị - nông thôn: Hậu quả của những 
chính sách phát triển sai lầm  

 Quan sát thấy mức chênh lệch thu nhập thành thị - nông thôn ngày càng gia 
tăng, một số nhà nghiên cứu cho rằng đó là kết quả của việc Trung Quốc tiến hành 
những cải cách theo hướng thị trường hóa, cho rằng kinh tế thị trường tất yếu sẽ 
dẫn đến việc bần cùng hóa một bộ phận đông đảo cư dân và các khu vực phi trung 
tâm. Từ đây, họ kêu gọi chấm dứt những cải cách này, khôi phục lại thể chế kinh tế 
kế hoạch và cách thức phân phối bình quân mà Trung Quốc từng áp dụng. Tuy 
nhiên, nguyên nhân của tình trạng chênh lệch này thực sự là gì?  

 Tốc độ phát triển nhanh chậm khác nhau giữa thành thị và nông thôn dưới 
tác động của các chính sách cải cách kinh tế theo hướng thị trường hóa là nguyên 
nhân quan trọng dẫn đến tình trạng chênh lệch thu nhập. Năm 2001, sức lao động ở 
nông thôn chiếm khoảng 50% tổng số sức lao động nhưng chỉ làm ra lượng của cải 
tương ứng với 15% GDP, trong khi đó thu nhập bình quân của cư dân thành thị lại 
cao hơn cư dân nông thôn khoảng hơn 3 lần. Mặc dù vậy, chúng ta đều biết cải 
cách về bản chất là một quá trình tái cấu trúc quan hệ lợi ích giữa các tập đoàn 
trong xã hội. Đây là một quá trình cải tiến phi Pareto. Cải cách làm lợi ích của một 
số nhóm người tăng lên nhưng tất yếu sẽ làm thiệt hại lợi ích của một bộ phận 
khác. Phân hóa giàu nghèo là không thể tránh khỏi. Nhưng thực trạng chênh lệch 
thu nhập thành thị - nông thôn ở Trung Quốc thời kì chuyển đổi không đơn thuần 
là kết quả của những chính sách kinh tế đã thực thi trong cùng thời kì. Có nguyên 
nhân là kết quả của hệ thống chính sách thời kì chuyển đổi, nhưng cũng có nguyên 
nhân là hệ thống chính sách thời kì tiền chuyển đổi. Nhìn chung, các nguyên nhân 
chính bao gồm: (1). Các chính sách tập trung ưu tiên cho thành thị (hi sinh nông 
thôn, nông dân, nông nghiệp để phát triển thành thị, công nhân, công nghiệp); (2). 
Sự thiên lệch của chính phủ trong chính sách tái phân phối của cải xã hội; (3). Sự 
tập trung quá mức cho việc phát triển kinh tế. 
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II.3. Chính sách phát triển kinh tế - xã hội hướng về thành thị 

Sau khi thành lập nước, Trung Quốc phải đối diện với nhiều khó khăn về mặt 
ngoại giao, trong đó nổi bật nhất là những lo ngại thường trực về sự đe dọa và tấn 
công của Mỹ. Lo ngại này càng thêm rõ nét khi Mỹ đưa quân trực tiếp tham chiến 
ở bán đảo Triều Tiên đầu thập niên 50. Không chỉ "thêm thù", chính quyền Cộng 
sản của Trung Quốc còn "mất bạn" khi quan hệ  Trung - Xô ngày càng trở nên 
căng thẳng do những bất đồng Stalin - Mao Trạch Đông ngày càng gay gắt. Trước 
tình hình đó, Mao Trạch Đông đã phải chỉ đạo cho các tỉnh, thành thực hiện đường 
lối phát triển tự cấp tự túc, tự lực cánh sinh, nhằm tạo ra khả năng ứng phó tốt nhất 
khi xảy ra chiến tranh. Dưới tác động trực tiếp của hoàn cảnh bên ngoài, chính 
sách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng và xây dựng thể chế kinh tế kế hoạch, 
Trung Quốc thời hiện đại đã hình thành nên thể chế kinh tế nhị nguyên với sự biệt 
lập giữa thành thị với nông thôn. Đầu những năm 50, Mao Trạch Đông đề xuất chủ 
trương xây dựng "nông thôn mới" với nội dung chủ yếu là nhằm "cố định" cư dân 
nông nghiệp ở trong khuôn khổ bao bọc của các làng xã, không cho họ đổ về thành 
thị . Tháng 6 năm 1953, chiến lược công nghiệp hóa chính thức được xác lập, và 
đến tháng 10, để triển khai chiến lược này, Trung Quốc đã tiến hành thống nhất thu 
mua và phân phối lương thực, nông sản phẩm. Tháng 1 năm 1958, Ủy ban thường 
vụ Đại hội đại biểu Nhân dân thông qua "Điều lệ đăng kí hộ khẩu nước CHND 
Trung Hoa". Đến đây, những đứt gẫy thành thị - nông thôn vốn manh nha từ thế kỷ 
XVIII đã định hình rõ nét và ngày càng được gia cố. Trung Quốc chính thức thực 
thi chính sách phát triển hướng về thành thị. Cơ chế thực hiện chính sách này chủ 
yếu gồm: khống chế sản xuất nông nghiệp, cưỡng bức giao nộp các sản phẩm nông 
nghiệp, giá cả nông sản phẩm rẻ mạt - giá sản phẩm công nghiệp đắt đỏ, thực thi 
chế độ hộ khẩu nhằm hạn chế nông dân đổ về thành thị, đầu tư kết cấu hạ tầng tối 
đa cho thành thị, chính sách an sinh xã hội và phúc lợi nghiêng hẳn về cư dân 
thành thị (nhà ở, giáo dục, y tế). Trong đó, chênh lệch giá cả sản phẩm công - nông 
nghiệp là kênh quan trọng để thành thị "bòn rút" nguồn vốn của nông thôn, bù đắp 
cho quá trình công nghiệp hóa ở thành thị. Từ năm 1955 đến năm 1985, thông qua 
"ép giá" nông sản phẩm, chính phủ Trung Quốc trên thực tế đã chuyển dịch 543 tỉ 
Nhân dân tệ (NDT) từ nông thôn sang thành thị, số tiền "rút ruột" thông qua chính 
sách thuế và dòng tiết kiệm đổ từ nông thôn về thành thị là khoảng 149,6 tỉ NDT 
(Vương Vĩnh Khâm et al., 2006). Kể từ năm 1979, trợ giá lương thực cho cư dân 
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thành thị cũng tăng mạnh, năm 1985, đồng thời với việc thả lỏng giá thịt, chính 
phủ Trung Quốc đã trợ giá mua thịt cho người dân thành thị 26,2 tỉ NDT, đến năm 
1998, con số này đạt 71,2 tỉ (Vương Vĩnh Khâm et al., 2006). Kể từ cuối thập niên 
70 đến giữa thập niên 80 của thế kỉ trước, trong sự "bảo vệ" của chế độ hộ khẩu, cư 
dân thành thị đã được hưởng chế độ phúc lợi tốt hơn hẳn người dân ở nông thôn. 
Chẳng hạn, các doanh nghiệp nhà nước,đơn vị sự nghiệp hành chính không chỉ 
cung cấp cho người dân thành thị chế độ làm việc suốt đời, mà còn cung cấp cho 
công nhân viên của mình nhà ở, xây trường học, lo bảo hiểm y tế và đóng bảo hiểm 
xã hội. Từ năm 1991 đến 1998, các khoản chi cho an sinh xã hội của Trung Quốc 
chiếm khoảng 7-8% GDP, trong đó, chi cho an sinh xã hội của nông thôn chỉ 
chiếm 0.1 - 0.2% GDP. Điều này có nghĩa là dân cư thành thị được hưởng 97% chi 
phí an sinh xã hội, còn lại 70% dân số nông thôn chỉ được hưởng chưa đến 3% ích 
lợi này. Xét về vấn đề y tế, cư dân thành thị cũng được hưởng nhiều ưu đãi hơn 
trong việc chăm sóc sức khỏe. Từ sau năm 1985, điều kiện y tế ở nông thôn ngày 
càng sa sút, cùng với sự giải thể của chế độ công xã nhân dân ở đây, mạng lưới bảo 
đảm y tế cũng rơi vào tình trạng tê liệt, còn chính sách xã hội của chính phủ cho 
nông thôn không được cải thiện đáng kể. Trước năm 1980, tỉ lệ số người ở nông 
thôn tự bỏ tiền chữa bệnh chỉ chiếm khoảng 16%, đến năm 1988, tỉ trọng này tăng 
lên 87.44%. Tỉ lệ tử vong của trẻ sơ sinh ở nông thôn cũng cao hơn nhiều so với 
thành thị (44.79% so với 21.14% năm 1995). 

 Từ năm 1986 đến 1992, Trung Quốc thường xuyên phải đối mặt với mức 
lạm phát bình quân 8.5%, tất nhiên cả cư dân thành thị và nông thôn đều phải gánh 
chịu chung mức tăng vật giá này. Nhưng điều đáng nói là, một trong những nguyên 
nhân gây ra lạm phát là việc chính phủ tăng các khoản chi tiêu và đầu tư, trong đó 
phần lớn các khoản chi tiêu này lại được tập trung cho thành phố. Đồng thời, trong 
thời gian này, chính phủ còn cung cấp cho hệ thống doanh nghiệp nhà nước nhiều 
khoản tín dụng quy mô lứn. Kết quả của các chính sách trên là, mặc dù tầng lớp 
nào cũng phải đối mặt với lạm phát nhưng trên thực tế nông dân và cư dân nông 
thôn là những người gánh chịu thiệt thòi hơn cả do họ không nhận được bất kì sự 
hỗ trợ đáng kể nào từ phía chính quyền. 
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II.4. Vai trò của chính phủ trong việc tái phân phối của cải xã hội 

 Dưới tác động của chính sách tập trung ưu tiên cho một số vùng, một bộ 
phận dân cư giàu lên trước, kinh tế Trung Quốc đã khơi dậy được tính năng động 
của những thành phần này, chẳng hạn như vai trò đầu tàu của 14 thành phố mở cửa 
ven biển, của 5 đặc khu kinh tế, vai trò năng động của thành phần doanh nhân, vai 
trò đóng góp chất xám tích cực của trí thức. Tuy nhiên, vai trò của chính phủ trong 
việc tái phân phối của cải xã hội không thực sự nổi bật. Phần trên đã phân tích về  
ưu tiên của chính quyền địa phương và chính quyền trung ương cho các hạng mục 
đầu tư mang tính kinh tế mà xem nhẹ việc hỗ trợ cho nhóm xã hội ở vào thế yếu 
(thông qua hệ thống an sinh xã hội v.v…). Phần này tiếp tục phân tích về hạn chế 
của chính phủ Trung Quốc trong việc phân bổ của cải giữa các tầng lớp cư dân, 
qua đó tiếp tục tìm hiểu lí do vì sao chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành 
thị tiếp tục bị nới rộng. Các khoản chi tài chính của Trung Quốc đã tăng gần 20 lần 
(từ 111.095 tỉ NDT năm 1978 lên 2091.01 tỉ NDT năm 2001). Trong đó, tuy tỉ 
trọng của các khoản chi công cộng trong GDP giảm (từ 30.61% năm 1978 xuống 
còn 26.78% năm 2001) nhưng giá trị tuyệt đối của các khoản chi này đã tăng rất 
mạnh mẽ (từ 111 tỉ NDT lên 258.01 tỉ). Các khoản chi này được phân bổ như thế 
nào và phân bổ cho ai? Dưới đây là các tiêu chí thống kê: 

 (1). Các khoản chi sự nghiệp cho cán bộ các ngành thương mại, giao thông 
vận tải, công nghiệp, chủ yếu tồn tại dưới dạng tiền lương. 

 (2). Trợ giúp cho các khoản chi sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, 
khí tượng. Các khoản chi này hướng đến đối tượng công nhân và cán bộ nhà nước. 

 (3). Chi phí cho 3 hạng mục khoa học – kỹ thuật và phí sự nghiệp về văn hóa 
– giáo dục, khoa học, vệ sinh. Các khoản chi này dành cho phần tử trí thức, vì 3 
hạng mục khoa kĩ do trí thức chủ trì, còn phí sự nghiệp của 3 ngành kia là tiền 
lương của giới trí thức. 

 (4). Chi cho việc xây dựng cơ bản ở nông thôn, chi phí cứu tế nông thôn, chi 
cho việc cứu trợ thiên tai và phúc lợi xã hội ở nông thôn. Các khoản chi này chủ 
yếu hướng đến đối tượng nông dân.  

 (5). Phí quản lí hành chính và chi cho quốc phòng. Đối tượng hưởng lợi là 
tất cả các thành phần trong xã hội. 
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 (6). Trợ giá lương thực, bông, dầu ăn, trợ cấp bình ổn vật giá, trợ giá thực 
phẩm cao cấp như thịt và các loại hỗ trợ khác trong các gói chi trợ giá. Lợi ích từ 
gói trợ giá này chủ yếu hướng đến công nhân, trí thức, cán bộ, chủ doanh nghiệp cá 
thể, nông dân và một số thành phần khấc. 

 (7). Trong các khoản chi trả cho trái phiếu trong nước, sau khi trừ đi phần 
phải trả cho ngân hàng và doanh nghiệp ra thì tài sản hoặc thu nhập ấy được chia 
cho cán bộ nhà nước, chủ doanh nghiệp cá thế và thành phần trí thức, vì họ là 
những đối tượng có thu nhập cao nên là người mua trái phiếu chủ yếu.  

 (8). Hoàn thuế xuất khẩu. Hạng mục này nếu phân chia theo tỉ trọng xuất 
khẩu của kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể và tư nhân thì lần lượt được hoàn trả cho 
cán bộ nhà nước và chủ doanh nghiệp tư nhân. Bởi lẽ, hoàn thuế trực tiếp làm tăng 
lợi nhuận của doanh nghiệp, do đó chủ doanh nghiệp và cán bộ có thể tăng thu 
nhập cá nhân . 

 (9). Bù đắp các khoản lỗ cho doanh nghiệp nhà nước. Khoản này có thể quy 
về cho cán bộ công chức bởi lẽ trong thể chế hiện nay, việc doanh nghiệp báo cáo 
làm ăn thua lỗ hay có lợi nhuận đều do đội ngũ quản lí doanh nghiệp thao túng khá 
sâu, thậm chí, hình thành nên hiện trạng “người nội bộ khống chế” (insider control 
problem). 

 (10). Các khoản chi ngoài dự toán ngân sách của trung ương và địa phương. 
Trong đó, chi phúc lợi, chi khen thưởng do cán bộ và công nhân viên cùng nhau 
phân hưởng. 

 (11). Phí thám hiểm địa chất, tăng thêm vốn lưu động của doanh nghiệp, chi 
cho các hạng mục xây dựng cơ bản của quốc gia sau khi đã trừ đi khoản đầu tư cho 
xây dựng cơ bản trong nông nghiệp. Các khoản chi này chủ yếu do cán bộ nhà 
nước chi phối, nhưng tình hình tương đối phức tạp.  

 Thông qua các tiêu chí thống kê trên, xét về tỉ trọng được phân hưởng lợi ích 
trong kết cấu chi tiêu của chính phủ, thì lợi ích của nông dân bị giảm sút rõ rệt 
nhất, ít được chú trọng hơn cả, khi tỉ trọng phân hưởng các khoản chi này giảm từ 
47.48% (năm 1978) xuống chỉ còn 16.93% (năm 2001). Lợi ích của công nhân (cư 
dân thành thị cũng giảm nhưng biên độ giảm không lớn như nông dân: khoảng 
11% so với hơn 30%). Lợi ích mà trí thức (chủ yếu sống ở thành thị) được hưởng 
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về cơ bản không thay đổi nhiều. Nhưng lợi ích của cán bộ nhà nước, chủ doanh 
nghiệp tư nhân – cá thể thì tăng mạnh.  

 Sự “chênh lệch” về mặt chính sách này khiến cơ hội tiếp cận việc tái phân 
phối của cải xã hội của các giai tầng (ở nông thôn và thành thị) trở nên mất cân 
bằng, trong đó, dễ dàng nhận thấy các giai tầng sống ở thành thị hoặc chủ yếu sống 
ở thành thị (công nhân, cán bộ, chủ doanh nghiệp, một vài tầng lớp khác) nhận 
được nhiều ưu đãi và sự chú trọng của chính phủ hơn số lượng đông đảo nông dân 
đang bị “giam lỏng” bằng chế độ hộ khẩu ở nông thôn. Sự chênh lệch về mặt cơ 
hội, đến lượt mình làm trầm trọng thêm sự chênh lệch về thu nhập giữa cư dân 
thành thị và nông. 

II.5. Một số kết luận 

 1. Thông qua những phân tích nêu trên, có thể nhận thấy sự hình thành và 
gia tăng khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị - nông thôn ở Trung 
Quốc là kết quả của nhiều chính sách phát triển sai lầm. Trong đó, chúng ta nhận 
thấy chính phủ có trách nhiệm trực tiếp trong những sai lầm đó. Nói cách khác, sự 
chênh lệch giàu nghèo nói chung và chênh lệch giữa thành thị - nông thôn nói riêng 
không phải là kết quả của tiến trình thị trường hóa. Sự can thiệp của chính phủ 
trong việc hoạch định chính sách phát triển vùng, sự tập trung tối đa cho khu vực 
thành thị, sự tồn tại dai dẳng của chế độ hộ khẩu biến nông dân trở thành "công 
dân hạng hai" hay khả năng điều tiết yếu kém trong việc tái phân phối thu nhập 
v.v... mới là những nguyên nhân mang tính "bản chất"  nhất của tình trạng phân 
hóa. Vì vậy, phương hướng cơ bản trong việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu 
nghèo thành thị - nông thôn cần chú trọng đến việc cải cách thể chế, cải cách 
phương thức quản lí của chính phủ. Đặc biệt, cần hướng những khoản chi chuyển 
dịch hoặc tiêu dùng của chính phủ vào các hạng mục phi kinh tế (đầu tư cho giáo 
dục, y tế ở nông thôn, trợ giá cho nông dân, hệ thống phúc lợi v.v...).  

 2. Cho phép nhân khẩu tự do dịch chuyển, xóa bỏ chế độ hộ khẩu, tạo điều 
kiện cho cư dân nông thôn định cư và hưởng các chính sách xã hội như cư dân 
thành thị là bước đi nhỏ nhưng quan trọng và thiết thực để tạo cơ hội bình đẳng 
cho cư dân nông thôn, tiến tới xóa bỏ sự phân biệt đối xử thành thị - nông thôn. 
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 3. Giữa trình độ công nghiệp hóa, mức độ đô thị hóa và chênh lệch giàu 
nghèo giữa thành thị với nông thôn có tồn tại mối liên hệ mật thiết với nhau. Trong 
thể chế kinh tế nhị nguyên như ở Trung Quốc, việc tạo điều kiện cho lao động 
nông nghiệp chuyển dịch sang các lĩnh vực phi nông nghiệp nhưng không cho 
phép họ định cư ở thành phố thì không đủ để thu hẹp chênh lệch giàu nghèo giữa 
hai khu vực này. Quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa có tác dụng ngược nhau 
trong việc thu hẹp khoảng cách chênh lệch. Quá trình nào có vai trò ra sao được 
quyết định bởi mức thu nhập của nông dân đổ về thành phố làm việc. Nếu mức 
lương này thấp hơn mức bình quân của cư dân thành thị thì quá trình công nghiệp 
hóa sẽ làm chênh lệch giàu nghèo thêm trầm trọng, còn đô thị hóa sẽ giúp giảm 
thiểu sự chênh lệch này. Nhìn chung, việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa có lợi 
cho việc Trung Quốc thu hẹp khoảng cách chênh lệch giàu nghèo giữa thành thị và 
nông thôn. 

II.  Chủ trương và biện pháp của Đảng và nhà nước Việt Nam nhằm 
giảm chênh lệch thu nhập 

Trong bản cáo cáo tựa đề “Rủi ro toàn cầu năm 2012” công bố vào ngày 11-1, 
Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) nhận định chênh lệnh thu nhập và mất cân đối tài 
chính gia tăng trong 10 năm tới là hai rủi ro lớn nhất đe dọa tăng trưởng kinh tế 
toàn cầu và Việt Nam không phải là một ngoại lệ. Đồng thời, theo phân loại của 
Ngân hàng Thế giới, chúng ta được xếp vào nhóm nước có thu nhập trung bình 
thấp12. Các chuyên gia kinh tế của các định chế tài chính lớn như Ngân hàng Thế 
giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, hay Quỹ tiền tệ Quốc tế đã khuyến cáo Việt 
Nam về bẫy thu nhập trung bình, chúng ta có thể dễ dàng vượt qua mức 996 USD, 
mức trung bình thấp, nhưng để vượt mức thu nhập bình quân 12.195 
USD/người/năm là rất khó. Để thoát khỏi cái bẫy tăng trưởng trung bình này, các 
nhà hoạch định chính sách đã có chiến lược phát triển kinh tế, ít nhất là trong vòng 
10 năm tới, hướng đến mô hình tăng trưởng bền vững hơn. Trong đó, các vấn đề an 
sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo và giảm khoảng cách chênh lệch thu nhập và tiêu 
dùng là những nội dung được đặc biệt chú trọng. Hội nghị Trung ương lần thứ 5 
(khóa VII) đã đề ra chủ trương xóa đói giảm nghèo trong chiến lược phát triển 

                                                           
12

 Ngưỡng phân loại của Ngân hàng Thế giới đối với quốc gia có thu nhập trung bình là từ 996 
đến 12.195 USD/người/năm. 
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nông thôn, nông nghiệp và nông dân cũng như trong chiến lược phát triển chung 
của xã hội và đã trở thành một chủ trương chiến lược, nhất quán, liên tục được bổ 
sung, hoàn thiện qua các kỳ Đại hội của Đảng. Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XI đã khẳng định: “Thực hiện có hiệu quả hơn chính sách giảm nghèo 
phù hợp với từng thời kỳ; đa dạng hóa nguồn lực và phương thức để đảm bảo giảm 
nghèo bền vững, nhất là tại các huyện nghèo nhất và các vùng đặc biệt khó khăn, 
khuyến khích làm giàu theo pháp luật, tăng nhanh số hộ có thu nhập trung bình khá 
trở lên. Có các chính sách và giải pháp phù hợp nhằm hạn chế phân hóa giàu 

nghèo, giảm chênh lệch mức sống giữa nông thôn và thành thị”.   

Nâng cao chất lượng tăng trưởng là một trong những trọng tâm của Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020 nhằm cải thiện và từng bước 
nâng cao điều kiện sống của người dân, trước hết ở khu vực miền núi, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện ở các vùng nghèo; thu 

hẹp khoảng cách chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng, các dân 

tộc và các nhóm dân cư. 

Để cụ thể hóa hơn định hướng của Đảng, Chính phủ đã đưa ra mục tiêu và lộ 
trình cần đạt được từ 2011 đến 2020 để kéo khoảng cách giàu nghèo gần nhau. 
Chẳng hạn như Việt Nam đã có những chính sách an sinh xã hội đối với nghèo 
như: cấp thẻ bảo hiểm y tế, đi học và học nghề được miễn giảm học phí, nhà ở 
được hỗ trợ, hỗ trợ giống cây, con... để hộ nghèo không quá nghèo.  

Năm 2011, Chính phủ đã đưa ra Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 về 
những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm an sinh xã hội. Đến nay, Nghị quyết đã và đang phát huy tác dụng tích cực. 
Tỷ lệ hộ nghèo 2011 giảm 1,5% so năm 2010. Các tổ chức quốc tế đánh giá cao 
chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam hiện nay. Số hộ thiếu đói năm 2011 
có 609,6 và 2.563 nghìn khẩu - giảm 18,6% số hộ và 12,0% về khẩu so với năm 
2010. Ngoài trợ cấp của Nhà nước, năm 2011, các cấp, các ngành, các đoàn thể xã 
hội và người dân cũng đã hỗ trợ các hộ thiếu đói khoảng 17 nghìn tấn lương thực 
và trên 9,9 tỷ đồng. Các địa phương đã hỗ trợ 395/496 nghìn hộ nghèo xây nhà ở. 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đã tăng từ gần 60% năm 2010 lên 
62% năm 2011, có hơn 15 triệu người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng 
khó khăn và khoảng 7 triệu trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT, khám chữa 
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bệnh miễn phí.Tỷ lệ huy động trẻ mầm non đến trường tăng gần 1%, 57/63 địa 
phương đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, 63/63 địa phương đạt 
chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Tỷ lệ người lớn biết chữ tăng lên khoảng 94%. Tốt 
nghiệp THPT năm học 2010 - 2011 đạt 95,72%. Năm 2011, tuyển mới đại học, 
cao đẳng tăng 11,6%, trung cấp chuyên nghiệp tăng 10,8%, tuyển mới cao đẳng 
nghề và trung cấp nghề tăng 16,7%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 40%. Cả 
năm 2011, đã tạo việc làm mới cho 1,56 triệu lao động… 

Hướng tới khu vực nông thôn, mỗi năm, Chính phủ dành ra khoảng 1 nghìn tỷ 
đồng để đầu tư cho khoa học nông nghiệp, nhưng vẫn chưa hình thành được ngành 
nông nghiệp công nghệ cao. Một số mặt hàng sản phẩm nông nghiệp đã đạt sản 
lượng lớn, nhưng chưa có giá trị cao. Các sáng kiến ứng dụng trong nông nghiệp, 
đa phần do người nông dân tự sáng chế, còn thô sơ và manh mún. 

Đặc biệt là trong điều kiện khủng hoảng kinh tế, Chính phủ đã thực hiện chủ 
trương đưa ra các gói kích thích kinh tế, trong đó chú trọng hỗ trợ lãi suất cho khu 
vực nông nghiệp nông thôn13. Các chính sách  đảm bảo an sinh xã hội cũng mang 
lại tác động tích cực đối với việc hỗ trợ thu nhập và tiêu dùng cho người dân. 
Chính sách này được thể hiện rõ nhất trong nghị quyết 30a chương trình hỗ trợ 
giảm nghèo nhanh và bền vững với 62 huyện nghèo14. Trong quá trình tổ chức thực 
hiện Nghị quyết 30a, đã có 41 tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước và doanh 
nghiệp nhận giúp đỡ 62 huyện nghèo, một số doanh nghiệp tình nguyện nhận giúp 
đỡ nhiều huyện nghèo, tiêu biểu như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nhận 
giúp 6 huyện, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam giúp 5 huyện, Tổng Công 
ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam giúp 4 huyện… Đến hết tháng 9/2010, đã có 
36/41 doanh nghiệp triển triển khai các hoạt động hỗ trợ cụ thể cho 55 huyện với 
tổng số tiền đã cam kết giúp đỡ là 1.653 tỷ đồng. Kết quả thu được: hỗ trợ xoá 
54.065 nhà dột; xây dựng trường học, nhà bán trú dân nuôi, hỗ trợ học bổng cho 
học sinh, sinh viên đạt 70,5 tỷ đồng; đào tạo nghề 81,3 tỷ; đầu tư cơ sở y tế 47,9 tỷ, 
còn lại là hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội. Bên cạnh đó, nhiều đơn vị nhận 
hỗ trợ đào tạo nghề để lao động tự tìm việc làm hoặc cam kết đào tạo và nhận vào 

                                                           
13

 Vụ Kinh tế, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đánh giá tác động của gói kích thích kinh tế tại Việt Nam, 
2011. 
14

 Vụ Kinh tế, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đánh giá tác động của gói kích thích kinh tế tại Việt Nam, 
2011. 



 

CIEM, Trung tâm Thông tin – Tư liệu 
38 

làm việc tại cơ sở của doanh nghiệp, hỗ trợ học bổng, học phí, xây dựng trung tâm 
đào tạo nghề, nhà máy tại địa phương để tạo việc làm và thu hút lao động. Ngoài 
ra, nhiều doanh nghiệp cũng đã lựa chọn các hình thức hỗ trợ phù hợp khác như 
Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam hỗ trợ nông dân trồng, cung cấp nguyên liệu 
thuốc lá và thu mua sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật cho bà con nông dân; Tổng 
Công ty Viễn thông Quân đội phủ sóng điện thoại cho 23 xã, thị trấn, phổ cập 
Internet cho các trường học, trang bị ti vi, máy tính cho các xã…  

Để hỗ trợ cho nhóm lao động giản đơn, yếu thế, Chính phủ đã có chủ trương 
và lộ trình cải cách tiền lương. Đặc biệt là trước áp lực của lạm phát, lương tối 
thiểu đã được tăng trước lộ trình nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu và mức lương 
tối thiểu ở Việt Nam. Đến tháng 5 năm 2012, lương tối thiểu đã được nâng lên 
1,050 nghìn đồng. Điều này giúp cải thiện phần nào đời sống của bộ phận cán bộ, 
công nhân, viên chức và những người đã nghỉ hưu.  

Một nỗ lực đáng ghi nhận trong việc phân phối lại thu nhập nhằm giảm 
khoảng cách chênh lệch thu nhập đó là kế hoạch Sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá 
nhân phù hợp thực tế hơn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho biết theo dự  
thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, người có mức thu nhập dưới trung bình 
sẽ không phải nộp thuế. Do đó, dự thảo luật sửa đổi để mức giảm trừ gia cảnh cho 
bản thân người nộp thuế là  6 triệu đồng/tháng (78 triệu đồng/năm), mức giảm trừ 
cho mỗi người phụ thuộc là 2,4 triệu đồng/tháng. Với mức này, sẽ có khoảng 70% 
số người đang nộp thuế ở bậc 1 sẽ không phải nộp thuế, 70% số người đang nộp 
thuế ở bậc 2 sẽ giảm mức nộp thuế xuống bậc 1, tương tự, nhiều người nộp thuế ở 
các bậc trên sẽ nộp thuế ở bậc thấp hơn. Đồng thời, để bảo đảm tính tương quan 
hợp lý giữa thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, đồng thời có 
tính đến xu thế cải cách thuế ở các nước trong khu vực trong thời gian gần đây, cần 
thiết phải sửa đổi mức thuế cao 35%. Ngoài nội dung về mức giảm trừ gia cảnh và 
biểu thuế lũy tiến từng phần,  dự thảo cũng đề cập tới sửa đổi thuế thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản nhằm hạn chế trường hợp buôn bán bất động sản trốn 
thuế, lách thuế bằng những hợp đồng ủy quyền cho các sàn giao dịch bất động sản 
chuyển nhượng và các kiểu hợp đồng  đổi nhà, đổi đất. Theo Thứ trưởng Bộ Tài 
chính Vũ Thị Mai, quan điểm của việc sửa đổi bổ sung Luật Thuế thu nhập cá nhân 
là kiên trì mục tiêu dài hạn theo đúng chủ trương của Đảng và Nhà nước, đảm bảo 
công bằng trong điều tiết thu nhập, động viên một cách hợp lý thu nhập dân cư, 



 

CIEM, Trung tâm Thông tin – Tư liệu 
39 

góp phần ổn định, nâng cao đời sống của người nộp thuế, khuyến khích mọi cá 
nhân ra sức lao động, sản xuất kinh doanh, gia tăng thu nhập làm giàu chính đáng. 

Đồng thời, trong giai đoạn 2011 – 2015 sẽ tiếp tục thực hiện những chương 
trình, dự án, chính sách giảm nghèo đã và đang thực hiện: Chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo, thực hiện Chương trình 135 giai đoạn 3, tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết 30a của chính phủ và các chương trình phát triển kinh tế xã hôi khác. 
Nguồn lực đề thực hiện công tác giảm nghèo sẽ được huy động tối đa, không chỉ 
bằng Ngân sách Nhà nước mà còn huy động sự tham gia với tinh thần trách nhiệm 
cao của các tập đoàn kinh tế, các Tổng Công ty nhà nước, Ngân hàng thương 
mại…và đặc biệt là từ chính bản thân người nghèo. Phối hợp nhiều phương thức 
hỗ trợ người nghèo như hỗ trợ người nghèo trong vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ 
về nhà ở, hỗ trợ về cung cấp và tạo điều kiện duy trì với các loại dịch vụ, hỗ trợ 
giao đất, giao rừng; về đào tạo nguồn nhân lực… 

VI. K ết quả thực hiện và kiến nghị cho những năm tới 

IV.1. Kết quả thực hiện giảm chênh lệch thu nhập 

Các biện pháp khách phục  chênh lệch thu nhập của Chính phủ Việt Nam đã 
những kết quả đáng kể, song, bên cạnh đó cũng có nhiều điểm tồn tại cần giải 
quyết.  

- Một là, tỷ lệ hộ nghèo đã giảm rõ rệt nhưng chất lượng cuộc sống ở một số 
nơi có phần suy giảm. Sự chênh lệch về thu nhập, sự phân hóa giàu nghèo giữa 
các tầng lớp dân cư, giữa các vùng chưa được thu hẹp, còn có xu hướng giãn ra. 

Trong 2 năm (2006 – 2007), hộ nghèo tiếp tục giảm bình quân trên 300.000 
hộ/năm, năm 2006 tỷ lệ hộ nghèo còn 15,5%, năm 2007 còn 14,8% (giảm được 
7,2% so với cuối năm 2005). Một số địa phương cơ bản xóa hết số hộ nghèo theo 
chuẩn quốc gia và áp dụng chuẩn mới của địa phương cao hơn từ 1,5 – 2 lần so với 
chuẩn nghèo quốc gia như thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương. 
Chênh lệch thu nhập giữa thành thị và nông thôn giảm từ 2,3 lần năm 1999 xuống 
còn 2,09 lần năm 2004 và 2 lần năm 2008, đến năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo còn 
khoảng 10%. 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân có thể nhận thấy rằng chất lượng cuộc sống 
ở một số nơi có phần suy giảm, chuẩn nghèo chưa phản ánh chính xác tình trạng 
nghèo trong điều kiện hiện nay. Tốc độ giảm nghèo có xu hướng chậm lại, tỷ lệ hộ 
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tái nghèo còn cao; số huyện, xã có tỷ lệ nghèo cao còn nhiều (61 huyện có tỷ lệ hộ 
nghèo trên 50%). Sự chênh lệch về thu nhập, sự phân hóa giàu nghèo giữa các tầng 
lớp dân cư, giữa các vùng chưa được thu hẹp, còn có xu hướng giãn ra. Uớc tính 
đến cuối năm 2008, tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là vùng Tây Bắc tới 31,5% và Đông 
Nam Bộ, vùng có tỷ lệ nghèo thấp nhất là 3,2%, chênh nhau 9,8 lần.  

Như vậy, cùng với kinh tế thị trường và nhiều nguyên nhân khác, tình trạng 
phân hóa giàu nghèo ở nước ta đang là một trong những vấn đề xã hội bức xúc cần 
được quan tâm, điều đáng lưu ý là ở nước ta tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi vẫn 
còn cao, gấp 1,7 – 2 lần so với cả nước, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào các dân tộc 
thiểu số trong tổng số hộ nghèo trong cả nước tăng. Chênh lệch thu nhập giữa 10% 
nhóm giàu nhất với 10% nhóm nghèo nhất ở nông thôn là 13,5 lần; thu nhập của 
53% số hộ nông dân bị thu hồi đất giảm so với trước khi chưa thu hồi đất, có 
34,5% số hộ có điều kiện sống thấp hơn. Cũng từ đó sự chênh lệch giàu nghèo diễn 
ra ở khu vực thành thị và nông thôn, tính bình quân một người lao động ở nông 
thôn chỉ thu nhập bằng 47,8% so với lao động thành thị. 

Với kinh tế thị trường cũng đã có nhiều người giàu lên nhanh chóng. Bộ Lao 
động – Thương binh và Xã hội cho biết, khoảng cách giữa mức thu nhập của các 
nhóm lao động ngày càng có sự chênh lệch rõ nét, đặc biệt là ở các thành phố lớn. 
Tại Hà Nội, chênh lệch giữa người có tiền lương cao nhất so với trung bình là 42 
lần (75,2 triệu đồng/tháng với mức bình quân 1,8 triệu đồng/ tháng). Tại thành phố 
Hồ Chí Minh con số chênh lệch còn lên đến 109 lần (240 triệu đồng/tháng so với 
2,2 triệu đồng/tháng). Nhóm có thu nhập cao là các giám đốc điều hành, trưởng đại 
diện, trưởng phòng, cán bộ phụ trách kinh doanh… đang làm việc tại các doanh 
nghiệp có vốn dầu tư nước ngoài, công ty liên doanh, các công ty hoạt động trong 
lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bác sĩ tại một số bệnh viện, phòng 
khám. Ngược lại, nhóm có thu nhập thấp là công nhân lao động đang làm việc 
trong các khu công nghiệp, doanh nghiệp nước ngoài… 

- Hai là, chênh lệch trong thu nhập ở nước ta ngày càng rõ nét và gay gắt 
hơn. Tỷ lệ hộ nghèo tập trung chủ yếu ở những vùng khó khăn, có nhiều yếu tố bất 
lợi như điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng thấp kém, trình độ dân trí 
thấp, trình độ sản xuất manh mún, sơ khai.  

Ngoài ra, còn xuất hiện một số đối tượng nghèo mới ở những vùng đang trong 
quá trình đô thị hóa và nhóm lao động nhập cư vào đô thị, họ thường gặp khó khăn 
nhiều hơn và phải chấp nhận mức thu nhập thấp hơn lao động sở tại. Đây là những 
yếu tố làm gia tăng tình trạng tái nghèo và tạo ra sự không đồng đều trong tốc độ 
giảm nghèo giữa các vùng trong cả nước. 
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Mức thu nhập thấp còn khiến người dân thiếu thận trọng trong việc tiếp cận 
các dịch vụ như giáo dục, văn hóa, y tế; không chỉ là thiếu tiền mặt, thiếu những 
diều kiện tốt hơn cho cuộc sống mà còn thiếu thể chế kinh tế thị trường hiệu quả, 
trong đó có các thị trường đất đai, vốn và lao động cũng như các thể chế nhà nước 
được cải thiện có trách nhiệm giải trình và vận hành trong khuôn khổ pháp lý minh 
bạch cũng như một môi trường kinh doanh thuận lợi.  

Nguyên nhân của tình trạng trên là do: 

- Thứ nhất, nước ta là nước nông nghiệp chậm phát triển, cộng với thời kỳ duy 
trì quá lâu cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất nông nghiệp đơn 
điệu, công nghiệp thiếu hiệu quả, thương nghiệp chậm phát triển. 

- Thứ hai, khi chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, lao động dư thừa ở nông thôn chưa được khuyến khích ra thành thị để lao 
động, chưa được đào tạo để chuyển sang khu vực công nghiệp.  

Cùng với sự hạn chế về trình độ các mặt, thì diện tích đất nông nghiệp cũng 
đang có xu hướng giảm dần trong quá trình công nghiệp hóa, hiện dại hóa. Trong 
những năm qua, bình quân mỗi năm có khoảng 70.000 ha đất trồng lúa chuyển 
sang mục đích khác. Trong khi đó, khu vực thành thị, các khu đô thị và khu công 
nghiệp chưa kịp chuẩn bị để tiếp nhận lực lượng lao động dôi dư do chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất. Mặt khác, trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật đang là 
thách thức đối với lực lượng lao động ở nông thôn, trong tổng số 16,5 triệu thanh 
niên ở nông thôn chỉ có 12% tốt nghiệp phổ thông trung học, 3,11% có chuyên 
môn kỹ thuật. Điều này đang tạo nên một vòng luẩn quẩn đối với một bộ phận 
không nhỏ người dân ở vùng ven đô, hay những vùng “mới chớm” đô thị hóa và 
công nghiệp hóa. 

- Thứ ba, người dân còn chịu nhiều rủi ro trong cuộc sống, sản xuất mà chưa 
có thiết chế phòng ngừa hữu hiệu và dễ tái nghèo trở lại như thiên tai, dịch bệnh, 
sâu hại, tai nạn lao động, thất nghiệp hoặc có việc làm nhưng không ổn định; sự rủi 
ro về giá sản phẩm đầu vào, đầu ra do biến động thị trường thế giới và khu vực… 
Bên cạnh những rủi ro trên còn có sự “rủi ro” trong việc thay đối chính sách, sự 
không minh bạch và nhiều thủ tục của hệ thống hành chính, tình trạng quan liêu, 
tham nhũng của cán bộ và bộ máy hành chính. 

- Thứ tư nền kinh tế đất nước có tăng trưởng khá nhưng thiếu bền vững, nợ 
công tuy ở ngưỡng cho phép nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Theo cách tính của Ngân 
hàng Thế giới (WB ), nợ công của Việt Nam tính đến cuối năm 2009 đã lên đến 
mức 47,5% GDP; trong khi đó cách tính nợ của Việt Nam, do Bộ Tài chính cung 
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cấp là 44,7%. Hai cách tính này có khác nhau dựa trên cơ sở thâm hụt ngân sách, 
Tổng cục Thống kê thông báo, thâm hụt ngân sách của Việt Nam năm 2009 là 
6,9%, còn WB lại đưa ra con số là 8,4%. Điều đó đã hạn chế phần nào việc thực 
hiện các chính sách xã hội và an sinh xã hội. 

- Ba là, chênh lệch thu nhập đã và đang diễn ra ở nước ta, từ sự phân hóa 
như hiện nay có thể ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống xã hội  

Trong những năm vừa qua, từ chủ trương Đảng và Nhà nước khuyến khích 
mọi thành phần kinh tế vươn lên làm giàu chính đáng, kinh tế tư nhân tiếp tục phát 
triển nhanh, hiện nay đã chiếm 46% GDP; các doanh nghiệp vừa và nhỏ thu hút 
ngày càng nhiều lao động, đóng góp tích cực vào giải quyết việc làm và phát triển 
kinh tế. Trong 3 năm (2006 – 2008), có 173.314 doanh nghiệp tư nhân mới được 
thành lập với tổng số vốn đăng ký 1.186.387 tỷ đồng, đưa tổng số doanh nghiệp 
hoạt động trong nền kinh tế lên 381.621 doanh nghiệp (chỉ tiêu Đại hội X đến năm 
2010 là 500.000 doanh nghiệp). Nhờ sự phát triển của các thành phần kinh tế, số 
công ăn việc làm mới được tạo ra cũng nhiều hơn, với nhiều ngành nghề đa dạng, 
nhưng cùng với đó không thể tránh khỏi những tác động từ mặt trái của cơ chế thị 
trường. 

Tuy mức sống chung có tăng lên nhưng sự cách biệt về mức sống do chênh 
lệch thu nhập giữa thành thị, nông thôn, giữa nhóm dân cư giàu và nghèo, giữa một 
số vùng, đặc biệt vùng trung du và miền núi phía Bắc, vùng Tây Nguyên là rất lớn. 
Một vài số liệu khảo sát mới nhất (năm 2010) của Cục Thống kê cho thấy rõ điều 
này: Chi tiêu ở khu vực nông thôn ước tính bằng một nửa so với khu vực thành thị 
với con số lần lượt là 950 nghìn đồng/tháng và 1,828 triệu đồng/tháng. Cũng theo 
kết quả được công bố, tỷ lệ không có bằng cấp hoặc chưa bao giờ đến trường của 
dân số từ 15 tuổi trở lên của nhóm hộ nghèo nhất là 38,2%, cao hơn 4,8 lần so với 
nhóm hộ giàu nhất. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có bằng cao đẳng trở lên của 
nhóm hộ giàu nhất gấp 60 lần nhóm hộ nghèo nhất.  

Còn về y tế và chăm sóc sức khỏe, khảo sát cho thấy, chi tiêu cho y tế, chăm 
sóc sức khoẻ bình quân đầu người/tháng của nhóm hộ giàu nhất cao hơn gấp 3,8 
lần so với nhóm hộ nghèo nhất, của hộ thành thị cao hơn 1,43 lần so với hộ nông 
thôn. Vùng trung du và miền núi phía Bắc còn gần 9% số hộ không được sử dụng 
điện lưới, 89,5% chưa có nước máy… 

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, việc làm là yếu tố quan trọng nhất 
tác động trực tiếp đến mức sống của dân cư thông qua vai trò tạo thu nhập cho hộ 
dân cư. Dân số từ 15 tuổi trở lên làm công việc chiếm nhiều thời gian nhất có cơ 
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cấu nghiêng về công việc phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (55,5%) so với công việc 
nông, lâm nghiệp và thủy sản (44,5%). Tuy nhiên, có đến 80% công việc của nhóm 
hộ nghèo nhất vẫn là công việc thuần nông. 

Việt Nam có thu nhập thấp, cũng là dễ hiểu do thực tế đất nước còn nhiều khó 
khăn. Tuy nhiên, trong khi thu nhập và chất lượng sống thấp thì giá cả hàng hóa, 
dịch vụ của Việt Nam đang được tính toán để "hội nhập" với giá cả thế giới, nhưng 
cơ sở như thu nhập, lạm phát, sức chịu đựng của người dân... dường như chưa 
được tính toán sát với thực tế. Đặc biệt, việc tăng giá lại chưa đi đôi với chất lượng 
dịch vụ. Hiện tại việc tăng giá xăng dầu, tăng tiền dịch vụ khám bệnh, tăng tiền 
thuốc chữa bệnh, tăng học phí, tăng giá vé tàu xe…  đang đổ gánh nặng chi phí lên 
đầu người dân, đặc biệt đối với những người nghèo, thu nhập không ổn định. 

Trước thực tế về thu nhập và mức sống các tầng lớp nhân dân như vậy Đảng 
và Nhà nước đã nhận định, phải tìm mọi cách để rut ngắn sự chênh lệch, không để 
sự phân hóa thu nhập ngày càng lớn dẫn đến những hệ lụy khó chữa. 

IV.2. Kiến nghị cho những năm tới 

IV.2.1. Những nhược điểm cần giải quyết 

Có thể thấy, những tồn tại trong việc giảm chênh lệch thu nhập ở Việt Nam 
như trình bày ở trên bắt nguồn từ những hạn chế, bất cập phải giải quyết. Những 
tồn tại này đã được đề cập đến trong nhiều nghiên cứu15. Cụ thể là: 

• Về kinh tế:  

Mô hình tăng trưởng và cơ chế phân bổ nguồn lực 

Trong những năm qua, Việt Nam đã thực hiện định hướng ưu tiên phân bổ 
nguồn lực cho: (i) các doanh nghiệp, ngành và dự án dùng nhiều vốn; (ii) các vùng 
có khả năng tăng trưởng cao (còn gọi là vùng trọng điểm); và (iii) các doanh 
nghiệp nhà nước. Việc áp dụng mô hình tăng trưởng và định hướng phân bổ nguồn 
lực như vậy đã có những ảnh hưởng mạnh đến công bằng và kéo theo gia tăng 
chênh lệch. 

Thực tế cho thấy, đầu tư vào các ngành và dự án dùng nhiều vốn sẽ không 
khai thác được lợi thế của Việt Nam là một nước có lực lượng lao động lớn. Kết 
quả là chi phí tạo ra một chỗ việc làm cao và không mở rộng cơ hội việc làm tương 
ứng. Điều này có thể tạo ra tăng trưởng nhưng tạo ít thu nhập cho người lao động. 

                                                           
15

 Lê Quốc Hội, 2010, Trần Thế Lân, 2010. 
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Tỷ lệ các ngành công nghiệp thâm dụng lao động đã giảm xuống ở các ngành công 
nghiệp, từ 58% năm 1997 xuống còn 51% năm 2003 và chỉ chiếm 1/3 hoạt động 
xuất khẩu (Mekong Economics, 2005). Vì vậy, lợi ích của tăng trưởng không được 
phân bổ một cách rộng rãi cho các tầng lớp dân cư và gây ra tình trạng chênh lệch. 

Việc dành nhiều vốn đầu tư công vào các vùng trọng điểm có thể tạo ra tăng 
trưởng cao nhưng lại gây ra sự bất cân đối tăng trưởng giữa các vùng. Trong phạm 
vi các tỉnh, nguồn lực được phân bổ tới các vùng trọng điểm của tỉnh và nhiều lúc 
chưa dựa trên các tiêu chí về nghèo đói cũng đã và đang tạo ra khác biệt về cơ hội 
và chênh lệch. Hơn nữa, nguồn lực dành cho các vùng có tỷ lệ nghèo cao còn quá 
nhỏ để tạo ra những chuyển biến mạnh cho sự phát triển của các vùng này. 

Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tập trung chủ yếu ở các ngành công nghiệp 
tốn nhiều vốn, lại được hưởng nhiều ưu đãi như bảo hộ và độc quyền, nhưng hoạt 
động kém hiệu quả, tạo ra ít lợi nhuận hơn doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Năm 
2005, tỷ lệ sản lượng trên vốn của DNNN thấp hơn một nửa so với DNTN, nhưng 
tỷ lệ vốn trên lao động của DNNN lại gần gấp ba lần của DNTN (Lương Xuân Quỳ 
và cộng sự, 2009). Đây lại là điều bất cập khi xét Việt Nam là một nền kinh tế có 
lực lượng lao động lớn, giá lao động thấp nhưng vẫn chưa tạo được lợi thế cạnh 
tranh quốc tế. Nếu nguồn vốn này được đầu tư và sử dụng ở các DNTN thì sẽ tạo 
ra nhiều việc làm và lợi nhuận hơn. Hơn nữa, thời gian qua DNTN chưa được đối 
xử công bằng với DNNN trên nhiều khía cạnh như tiếp cận tín dụng, đất đai và 
thông tin nên cũng cản trở hoạt động của các DNTN – nơi tạo việc làm và thu nhập 
cho một bộ phận lớn những người lao động - và vì thế mà bất bình đẳng tăng lên. 

Trong sản xuất lương thực, tuy sản lượng lúa tăng cao nhưng chất lượng lúa 
gạo lại chưa tăng tương ứng. Số lượng đầu con gia súc năm 2011 giảm so với 
cùng kỳ năm 2010, đàn lợn giảm 0,9%, đàn bò giảm 3,1%. Lâm nghiệp và thuỷ 
sản tuy khởi sắc nhưng không vững. Diện tích rừng trồng tập trung chưa đạt kế 
hoạch. Sản lượng cá tra nuôi cả năm tăng chậm (+4%) do giá thức ăn tăng cao. 

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, dẫn 
đến thua lỗ hoặc phá sản hàng loạt (theo số liệu mới nhất, đến nay đã có hơn 50 
nghìn doanh nghiệp phá sản, hầu hết là doanh  nghiệp tư nhân nhỏ và vừa).  

Về xuất khẩu, tính gia công xuất khẩu vẫn còn rất lớn thể hiện rõ qua tỷ trọng 
kim ngạch những mặt hàng là nguyên liệu thô khai thác (dầu thô, than đá,...); 
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những mặt hàng chưa qua chế biến hoặc mới sơ chế (nông, lâm, thuỷ sản); những 
mặt hàng chế biến nhưng mang nặng tính gia công (như dệt may, giày dép,...), đó 
là những mặt hàng có giá trị gia tăng thấp. 

Giá tiêu dùng tăng cao: Tuy CPI các tháng cuối năm có xu hướng giảm dần 
nhưng tính chung cả năm, chỉ số giá tiêu dùng vẫn tăng 18% so với tháng 12-
2010, gây tác động xấu đối với sản xuất và đời sống sống dân cư. 

Công nghiệp hoá và đô thị hoá 

Quá trình thực hiện công nghiệp hóa - đô thị hóa đã dẫn đến tăng trưởng nóng 
và đã làm phát sinh nhiều vấn đề xã hội mới liên quan đến chênh lệch. 

Thứ nhất, vấn đề nông dân mất việc làm ở vùng chuyển đổi mục đích sử dụng 
đất nông nghiệp. Thực tế, đất đai đóng một vai trò quan trọng như là phương tiện 
đảm bảo sinh kế cho người nông dân và người nghèo. Tuy nhiên, quá trình công 
nghiệp hóa và đô thị hóa đã dẫn đến tình trạng mất đất của nông dân. Ở Đồng bằng 
sông Mêkong, một phần ba người nghèo nông thôn không có đất, và tỷ lệ người 
dân mất đất đã tăng hơn gấp đôi từ 21% năm 1993 lên 43% năm 2002 (Mekong 
Economics, 2005). Khi nông dân mất đất, nguồn thu nhập chính của họ bị giảm sút 
mạnh và kéo chênh lệch tăng lên. Hơn nữa, quá trình chuyển đổi từ đất nông 
nghiệp sang đất công nghiệp và đô thị đã làm một số người, kể cả quan chức nhà 
nước, giàu lên rất nhanh chóng, trong khi biến nhiều nông dân thực sự trở thành 
“vô sản”.  

Thứ hai, vấn đề di cư lao động từ nông thôn ra thành thị tìm việc làm tạo ra 
những vấn đề xã hội của lao động nhập cư để kiếm được thu nhập cao hơn so với 
những hạn chế về trình độ học vấn và kỹ năng của họ. Tuy vậy, vấn đề phát sinh là 
khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội và sản xuất của họ ở thành thị lại bị hạn chế. 
Những hiện tượng này dẫn đến hậu quả xã hội là vấn đề nghèo tương đối ngày 
càng nghiêm trọng và phân hoá giàu nghèo gia tăng ở khu vực thành thị. 

Thứ ba, vấn đề mất việc làm do tác động của hội nhập, khủng hoảng và suy 
thoái kinh tế toàn cầu. Đối với những người di cư từ nông thôn, phần lớn họ là lao 
động kỹ năng thấp và làm việc trong những ngành dễ bị biến động của các cú sốc 
kinh tế như dệt may, giày dép… Do vậy, khi khủng hoảng và suy thoái kinh tế xảy 
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ra, phần lớn trong số này mất việc làm và lại trở về nông thôn, tạo ra sức ép mới 
cho khu vực nông thôn. 

Quá trình chuyển đổi cơ chế kinh tế 

Quá trình này đã tạo ra chênh lệch trong việc tiếp cận những nguồn lực và cơ 
hội cho một số vùng, một số ngành và một số nhóm dân cư trong nền kinh tế. Sự 
chênh lệch trong tiếp cận giáo dục là một trong những chênh lệch về cơ hội phát 
triển. Trong nền kinh tế thị trường, trình độ giáo dục điều hòa việc làm và việc 
thường xuyên tiếp cận việc làm lại là nhân tố quan trọng tác động đến sự khác 
nhau về thu nhập giữa các ngành và người dân. Thực tế cho thấy, việc tiếp cận giáo 
dục khác nhau giữa các vùng có kết quả là chênh lệch về trình độ giáo dục giữa 
nông thôn và thành thị, giữa dân tộc thiểu số và người Kinh/Hoa theo các bậc học 
ngày càng lớn16. Có thể khẳng định rằng sự khác nhau trong khả năng tiếp cận giáo 
dục và trình độgiáo dục là các nhân tố quyết định đến sự khác biệt về kết quả việc 
làm và cuộc sống, qua đó làm gia tăng chênh lệch. Tuy nhiên, ở đây cũng cần lưu ý 
một vấn đề là nếu sự chênh lệch về trình độ giáo dục bắt nguồn từ sự nỗ lực của 
bản thân người dân thì sự chênh lệch này, trong một chừng mực nhất định, là mong 
muốn vì nó tạo ra động lực cho sự phát triển. 

Nền kinh tế thị trường dễ tạo ra những tổn thương đối với tầng lớp người lao 
động và người nghèo, đặc biệt đối với một nước có tỷ lệ cao số người nghèo và ở 
mức cận nghèo như Việt Nam. Do vậy, hạn chế trong khả năng tiếp cận hệ thống 
an sinh xã hội cũng làm gia tăng chênh lệch. Tính cho đến năm 2008, tỷ lệ dân số 
được bao phủ bởi hệ thống bảo hiểm y tế là xấp xỉ 48%, trong khi hệ thống bảo 
hiểm xã hội chỉ mới bao phủ khoảng 25% dân số. Mức độ bao phủ của hệ thống an 
sinh xã hội đối với người nghèo tăng lên trong những năm gần đây nhưng tốc độ 
tăng vẫn còn chậm. Hạn chế hoặc không thể tiếp cận hệ thống an sinh xã hội cũng 
đã tạo ra sự chênh lệch về mức sống và làm gia tăng chênh lệch. 

Cùng với phát triển nền kinh tế thị trường là quá trình hội nhập quốc tế gắn 
với tự do hóa thương mại. Điều này đã tạo ra những dòng chảy đầu tư lớn vào 
trong nước, cũng như các viện trợ và nguồn tiền chuyển về từ nước ngoài. Tuy 

                                                           
16

 Năm 2002, chênh lệch giữa nông thôn và thành thị về tỷ lệ nhập học tiểu học là 5%, trung học cơ sở là 
9% và trung học phổ thông là 21%. Khoảng cách này giữa dân tộc thiểu số và người Kinh/Hoa còn lớn 
hơn, với 8% cho bậc tiểu học, 28% cho bậc trung học cơ sở và 29% cho bậc trung học phổ thông (World 
Bank, 2003) 
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nhiên, những tác động này không đồng đều. Những người có khiếu kinh doanh và 
nắm bắt được cơ hội của hội nhập có được thu nhập tốt, trong khi những người vốn 
được lợi từ chế độ bao cấp trước đây nay lại trở thành nghèo khó (Ohno, 2008).  

Phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường cũng tạo ra những sự chênh lệch về 
phát triển giữa các tỉnh, các vùng. Những tỉnh có vị trí địa lý thuận lợi, có nhiều 
nguồn lực tự nhiên và có lực lượng lao động có trình độ đã có điều kiện phát triển 
nhanh hơn các tỉnh không có những thuận lợi này. Những tỉnh có bộ máy hành 
chính kém hiệu quả và những thủ tục kinh doanh khó khăn cũng đã dần tụt hậu, 
một phần quang trọng do khu vực tư nhân ở đó kém năng động hơn và tạo ít việc 
làm hơn. 

• Về xã hội 

Văn hoá, xã hội còn nhiều mặt bức xúc.  

Tỷ lệ lao động thất nghiệp và thiếu việc làm ở cả khu vực nông thôn và thành 
thị tăng so với năm 2010. Đời sống của nhân dân, nhất là người nghèo, các đối 
tượng chính sách xã hội, người lao động có thu nhập thấp và đồng bào dân tộc 
thiểu số còn nhiều khó khăn. Tham nhũng, lãng phí chưa được đẩy lùi.  

Cơ chế quản lý, môi trường kinh doanh và thông tin 

Cơ chế xin-cho, bao cấp, môi trường kinh doanh không bình đẳng và thông tin 
không minh bạch đã hình thành các nhóm lợi ích mạnh và tăng chênh lệch. Nhiều 
người trở nên rất giàu nhờ đầu cơ (đất đai, chứng khoán…) thông qua thông tin 
không minh bạch hoặc đặc quyền được tiếp cận với các nguồn thông tin nhưng chỉ 
phải đóng một khoản thuế liên quan mang tính tượng trưng, hoặc thậm chí hoàn 
toàn không phải đóng thuế. Không những thế, nhiều người giàu còn trốn tránh 
được thuế thu nhập cá nhân do hệ thống thông tin kém. Mặt khác, một bộ phận 
giàu lên nhanh chóng bằng tham nhũng, buôn lậu, trốn thuế, ăn cắp bản quyền…, 
trong khi một bộ phận dân cư không có cơ hội làm giàu hoặc làm ăn yếu kém, sinh 
đẻ không có kế hoạch, sa vào các tệ nạn xã hội… 

Xu hướng thương mại hoá tràn lan trong giáo dục, y tế và các dịch vụ xã hội 
khác dẫn đến việc người nghèo hoặc không thể tiếp cận hoặc không được hưởng 
thụ mà lẽ ra có quyền được hưởng phúc lợi xã hội. 
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Tình trạng tham nhũng và cơ chế điều hành không minh bạch đã hạn chế 
những nỗ lực xây dựng một xã hội bình đẳng dựa trên các quy định của pháp luật. 
Điều này đã tác động tiêu cực đến sự tin tưởng và nhận thức của người dân về tính 
hợp pháp của sự phân phối thu nhập và cơ hội phát triển. 

IV.2.2. Kiến nghị cho những năm tới 

Những biện pháp cấp bách nhằm hạn chế chênh lệch thu nhập 

•••• Điều tiết tăng thu nhập cho tầng lớp nghèo: 

Nhà nước dùng tiền ngân sách để hỗ trợ cho người nghèo, những người gặp 
rủi ro, khuyết tật... thông qua các chương trình kinh tế - xã hội, các quỹ trợ cấp 
quốc gia, trợ cấp, tín dụng, ưu đãi... Ngoài ra còn các cuộc vận động đóng góp vào 
quỹ xoá đói giảm nghèo, giúp đỡ vùng thiên tai... Nhà nước còn tăng cường các 
dịch vụ công như dự án y tế công cộng, bệnh viện miễn phí cho người nghèo, 
chương trình nước sạch, chăm sóc người già cô đơn, trẻ em mồ côi. Hộ đói nghèo 
được miễn giảm các khoản đóng góp xã hội do địa phương qui định để xây dựng 
cơ sở sản xuất, dịch vụ... được miễn giảm các khoản thuế như thuế nông nghiệp, 
thuế doanh thu. Trong quá trình thực hiện các chính sách này, cần có cơ chế giám 
sát, theo dõi, đánh giá chặt chẽ và minh bạch nhằm đảm bảo đạt được kết quả đề ra 
và để công tác phòng, chống tham ô, tham nhũng phát huy hiệu quả. 

•••• Chính sách lao động việc làm 

Vấn đề việc làm luôn là vấn đề bức xúc trong mọi thời đại. Hiện nay nước ta 
có khoảng hơn 8 triệu người cần phải giải quyết việc làm nhất là trong tình trạng 
giá thị trường ngày càng có nhiều biến động và tăng cao như hiện nay. Theo Bộ 
Lao Động – Thương Binh và Xã hội các giải pháp để giải quyết việc làm trong thời 
gian tới gồm: phát triển kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, thực hiện các hoạt 
động hỗ trợ việc làm như: Chương trình trợ giá vốn và công nghệ, phát triển các 
trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm, tổ chức điều tra, thu nhập thông tin về thị 
trường lao động, và giải quyết lao động dôi dư. 

•••• Với đối tượng Chính sách 

Đối với dân tộc thiểu số. Do nhiều nguyên nhân khác nhau đòng bào dân tộc 
nhất là vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đang gặp rất nhiều kho khăn . Nhà nước 
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đã và đang tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp để phát triển kinh tế xã hội miền núi 
như các chương trình chiến lược phát triển kinh tế miền núi, các chương trình xoá 
đói giảm nghèo ..v.v. 

Điều tiết giá cả, quan hệ cung cầu trên thị trường nhằm bảo đảm ổn định sản 
xuất và mức sống của những người có thu nhập thấp . 

Chính sách cho vay ưu đãi: Chúng ta phải có chính sách trợ giúp tín dụng cho 
vay vốn với điều kiện ưu đãi từng nguồn tín dụng của Ngân Hàng phục vụ người 
nghèo, quĩ xoá đói giảm nghèo, các chương trình xoá đói giảm nghèo. 

•••• Tăng cường đầu tư, phát triển vốn nhân lực.  

Đây không chỉ đơn thuần là đầu tư tiền bạc, thời gian cho giáo dục, đào tạo 
mà còn phải tạo ra sự công bằng tương đối trong các cơ hội giáo dục đối với mọi 
người dân. Xây dựng xã hội học tập là điều kiện tiên quyết để thực hiện công bằng 
về các cơ hội được giáo dục vào đào tạo. 

•••• Hình thành một tầng lớp trung lưu rộng lớn trong xã hội. 

Đây là ý tưởng rất đáng được quan tâm17. Tất nhiên, giảm nghèo hay tăng 
trung lưu thực chất cũng chỉ là một vấn đề. Tuy nhiên, nếu chỉ chú trọng giảm 
nghèo thì bất bình đẳng vẫn có thể gia tăng vì tốc độ làm giàu của người giàu có 
thể nhanh hơn so với người nghèo. Việc đặt mục tiêu tạo ra lớp trung lưu rộng lớn 
sẽ khuyến khích người nghèo làm giàu nhiều hơn, đồng thời tái phân phối thu nhập 
của người giàu. Các công cụ có thể sử dụng để tái phân phối thu nhập ở đây nên 
tập trung vào khía cạnh tài sản, như thuế thừa kế, thuế đầu tư, thuế tài sản. Tuy 
nhiên, cũng cần thiết kế hệ thống thuế sao cho không triệt tiêu động lực làm giàu 
của những người giàu. 

•••• Tăng đầu tư công vào những khu vực kém phát triển. 

Nông thôn và miền núi là những khu vực kém phát triển, và là những khu vực 
không đem lại lợi suất cao về kinh tế như các khu vực khác nên khó có thể tiếp cận 
với đầu tư tư nhân hay đầu tư nước ngoài. Việc sử dụng những khuyến khích tài 
chính vào khu vực này để thu hút đầu tư tư nhân về dài hạn không đem lại hiệu quả 
vì nó chỉ khuyến khích những dự án đầu tư trục lợi ngắn hạn. Do vậy, Nhà nước 

                                                           
17 O.Galor và J.Zeira (1992). 
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nên quy hoạch lại hoạt động đầu tư của mình, tập trung đầu tư vào những khu vực 
nông thôn và miền núi, nhường những dự án lợi nhuận cao, nhiều rủi ro cho đầu tư 
tư nhân và nước ngoài. Tuy nhiên, Nhà nước cũng phải nâng cao chất lượng quản 
lý đầu tư công cũng như cải thiện chất lượng các dịch vụ công, nếu không, các kết 
quả đầu tư sẽ không đến với người dân, đặc biệt người nghèo. 

Những biện pháp dài hạn nhằm hạn chế chênh lệch thu nhập 

•••• Giải pháp kinh tế - xã hội. 

Những giải pháp kinh tế - xã hội cần phải bảo đảm: Một mặt thúc đẩy tăng 
truởng kinh tế, tạo cơ sở vật chất thực hiện các chính sách hội nói chung, mặt khác 
giải quyết hài hoà lợi ích giữa các giai tầng, tầng lớp trong xã hội... sao cho xây 
dựng đất nước vững mạnh theo con đường lối XHCN đã chọn. Vậy những giải 
pháp đó là: 

-Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH nhằm đảm bảo sự 
tăng trưởng ổn định của nền kinh tế quốc dân và là cơ sở quyết định nhất để giải 
quyết chênh lệch thu nhập nói chung, xoá đói giảm nghèo nói riêng: Phát triển và 
chuyển dịch có cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH; 
Lựa chọn công nghệ hợp lý đối với nông nghiệp – nông thôn; Điều chỉnh các chính 
sách ruộng đất; Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn bằng mọi nguồn 
vốn;  Giải quyết "đầu ra" cho nông sản hàng hoá để đẩy mạnh sản xuất hang hoá 
nói chung, sản xuất hang hoá nông phẩm nói riêng; Nâng cao năng lực và hiệu quả 
quản lý kinh tế - xã hội của Nhà Nước trước xu hướng Chênh lệch thu nhập ở nước 
ta hiện nay; Tạo môi trường kinh tế -  xã hội và khuôn khổ pháp lý ổn định, an toàn 
cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện giúp đỡ các thành phần kinh 
tế; Phát huy tích cực của KTTT bằng cách duy trì và phát triển quan hệ thị trường, 
khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, tạo động lực cuốn hút mọi người vào phát 
triển kinh tế xã hội; Điều tiết lợi ích giữa các thành phần kinh tế, thực hiện công 
bằng xã hội; Tiến hành cải cách ruộng đất, tạo điều kiện cho người nghèo được vay 
lãi theo lãi suất ưu đãi, đánh thuế luỹ tiến vào người có thu nhập cao, nhằm hạn 
chế sự phân biệt giàu nghèo và thực hiện xoá đói giảm nghèo. 

•••• Giải pháp chính trị. 
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Nghiên cứu thực trạng xu hướng phát triển của chênh lệch thu nhập ở nước ta 
trong quá trình phát triển nền KTTT những năm gần đây cho thấy để điều tiết quá 
trình này theo mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng, văn minh, 
cần phải tiến hành đồng thời và biết kết hợp chặt chẽ giữa các giải pháp về mặt 
kinh tế, chính trị, văn hoá – xã hội... Trong đó giải pháp chính trị có một vai trò 
đặc biệt quan trọng về giải quyết vấn đề chênh lệch thu nhập. 

Chính thực tiễn chính trị Việt Nam và trình độ phát triển xã hội Vi ệt nói 
chung, thực tiễn giải quyết chênh lệch thu nhập từ đổi mới tới nay nói riêng đã 
khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giải pháp chính trị và đòi hỏi phải nhận thức 
ngày càng sâu sắc hơn bản chất của chính trị cũng như vai trò của định hướng 
chính trị trong quá trình giải quyết chênh lệch thu nhập trước mắt cũng như lâu dài 
ở nước ta. 

Thực chất của giải pháp chính trị đó là tạo ra môi trường chính trị ổn định để 
phát triển và tăng trưởng kinh tế, đồng thời thực hiện công bằng xã hội, xây dựng 
nền dân chủ, tạo môi trường dân chủ, công bằng cho nhân dân lao động, trong đó 
có người nghèo, để họ trở thành chủ thể có vị trí trong xă hội. Đồng thời phát huy 
tính tích cực của người lao động nói chung, người nghèo nói riêng vượt qua đói 
nghèo, vươn lên làm giàu một cách chính đáng cho bản thân và hoà vào sự phát 
triển chung của toàn xã hội. Chính môi trường dân chủ, công bằng là đảm bảo chắc 
chắn nhất cho các quyền cơ bản của công dân: Dân sinh, dân trí, dân quyền... Trên 
cơ sở đó, tạo nên sự  đồng thuận xã hội làm nền tảng cho khối đại đoàn kết dân tộc. 

Giải pháp chính trị trong việc giải quyết chênh lệch thu nhập cần hướng vào 
một số nhiệm vụ chính sau đây: 

- Thứ nhất: Giữ vững ổn định chính trị để tăng trưởng và phát triển kinh tế 
một cách bền vững, nhanh chóng. 

- Thứ hai: Thực hiện dân chủ và công bằng, tạo động lực thúc đẩy quá trình 
giải quyết chênh lệch thu nhập ở nước ta hiện nay. 

Để vững vàng, ổn định về chính trị chúng ta cần phải xây dựng hệ thống chính 
trị nhằm đảm bảo mục tiêu dân chủ, đảm bảo cho người dân có môi trường tự do 
phát triển, đồng thời bên cạnh đó muốn giải quyết được sự phân hoá giàu nghèo ta 
cũng cần phải có giải pháp về kinh tế -  xã hội. 
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•••• Giải pháp văn hoá. 

Thu hẹp khoảng cách đời sống văn hoá giữa thành thị và nông thôn. Tình 
trạng đời sống vật chất khó khăn, thiếu thốn... làm cho một số người ở nông thôn 
chán nản, bế tắc, muốn rời làng quê ra thành thị kiếm sống. Vì vậy cần phải phát 
triển đời sống văn hóa, tinh thần ở nông thôn để thu hẹp khoảng cách văn hoá giữa 
nông thôn và thành thị. 

Nâng cao trình độ dân trí của nhân dân. Ở nước ta, phát triển giáo dục nâng 
cao dân trí trước hết phải xoá mù, tái mù, thực hiện phổ cập giáo dục, đưa lại cho 
người nghèo quyền "sở hữu trí tuệ". 

Bên cạnh đó, phải đầu tư đào tạo một bộ phận cán bộ có chất lượng cao đạt 
tiêu chuẩn quốc tế là nhân tài cho đất nước, tạo động lực thúc đẩy quá trình tăng 
trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Tăng cường giáo dục văn hoá pháp luật và văn 
hoá dân chủ cho người dân để mọi người có ý thức hơn trong thời đại Vi ệt Nam 
hội nhập với cộng đồng quốc tế.  
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