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RENOVATION OF GROWTH MODEL IN VIETNAM  

1. Reason for renovating the growth model 

- Effects from the world force Vietnam to renovate its economic growth model. 
So far, there have been several growth model emerged and replaced the old ones in 
the world. Thereby, economic structure, in both national and international scale, has 
been changed, particularly with product structure and business  

- National factors also set requirement for Vietnam to renovate its economic 
growth model. There are certain concernable matters of the old and the current growth 
model of Vietnam. First, the growth model has exposed some instability in terms of 
economic development, such as: economic growth is more dependent on capital 
growth, macroeconomic stability remains volatile, inflation rate is higher than growth 
rate, high interest rate, large trade deficits – particularly with some certain trade 
partners, low foreign reserves, low rate of return on investment, low and slow-
growing labour productivity, lack of improvement with national competitiveness, 
insufficient attention paid to institutional reform targets  

2. The goals of growth model renovation in Vietnam 

As defined in the XI Party Plenum, the renovation of growth model in Vietnam is to 
achieve following goals: 

- To restructure the economy with foci put on restructuring production and 
services, accelerating renew of business development strategy, and enhancing 
product, business, and national economic competitiveness 

- To improve investment and business environment. To take part, in deeper and 
more effective manner, in high value-added and high-tech phases of international 
production chains. 

- To develop the diversification of industries for job creation and income 
generation. 

In summary, the goals of growth model renovation in Vietnam include: to recover 
macroeconomic growth, to enhance economic performance and competitiveness; and 
to maintain high and sustainable growth rate to avoid the middle income trap. 

3. Content and measures of growth model renovation in Vietnam 

1. The content of growth model in Vietnam 

First, there will be a harmonized combination of vertical and horizontal aspects 
in the growth model, in which, in-depth growth target will be the core factors. 
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Second, the new growth model will concentrate on increasing the quality of 
growth, productivity and growth effectiveness improvement, and the capacity to take 
part in higher phases in the global value chains. 

Third, growth model will target long-term goals, including economic and social 
infrastructure development, solving bottle-necks of long-term economic development 
in Vietnam by handling weaknesses in the policy mechanism, strengthening human 
resource quality, and fighting against corruption, wastefulness, and loss-making in 
investment decisions and implementation. 

Forth, a sustainable growth model will aim to environment friendly and pro-life 
targets.  

3.2. Measure to change the growth model 

- Economic restructure will be carried out by industries and fields. Supporting 
industries will be developed to shorten processing time. Export structure will be 
reviewed to enhance the benefit of exports while decreasing trade deficit. Services, 
particularly high quality services will make up a higher share in economic growth 

- Economic structure will be carried out by economic sectors. Particularly, the state is 
required to review its role in the economic growth model. Therefore, the role of the 
state will change from holding direct control to supporting to build competitive 
advantages for the whole economy. Private economy will play the core role in 
national economic development. This is a key factor to set up an effective and high 
quality growth model. 

- Economic structure will be carried out by regions. Some areas, provinces/ cities will 
be selected to develop as a motive force accelerating the development of other areas. 

- Investment restructure and performance enhancement of investment capital usage 
will be implemented. Thereby, the share of state capital investment will be contracted 
to save the room for private investment, effectiveness of state capital investment will 
be increased, and a transparent and responsible regime of state capital and investment 
management will be built and operated. 

- National economic competitiveness will be strengthened by improving business 
environment, preventing and fighting against corruption, accelerating technology 
innovation, and improving business competitiveness. 

- Institutional reform. To establish comprehensive, unified, and practical economic 
and politic institutions which are beneficial to the growth model.  

4. Issues and measures for SOEs, private and FDI sectors 
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4.1. For SOEs 

In the time to come, the restructure of SOEs need: 

- To define specific industries in which the state have to hold 100 percent of 
capital, industries in which the state thus hold controlling share and others that do not 
require the interference of the state. Such definition and classification must be done 
basing on concrete criteria.  

- To enhance competitiveness of SOEs 

- To speed up equitization of SOEs 

- To review supervision mechanism to SOEs 

- To change the personnel regime by using and supervising governmental staffs 
and cadres more effectively and strictly. 

- To complete institution for SOE management, to function rights and obligations 
of the state ownership to state capital and assets in enterprises basing on financially 
public, transparent principles.  

- To define lists of public activities, to remove subsidies provided to public 
enterprises. The management of public works will be based on public and transparent 
bidding procedures, and by orders of services provided by the state. 

4.2. Private business 

To perform a new growth model properly, private sector must be brought into 
full-play, and play a relevant role in economic development. Therefore, it requires 
efforts from both of the State and the private sectors. In this section, the working 
paper also figures out recommendations for consideration and implementation by the 
state and private businesses. 

4.3. FDI businesses 

For FDI enterprises to make better contribution to the process of economic 
growth model completion in Vietnam, the working papers analyses certain points for 
further research and implementation.  

First, providing investment directions so that FDI enterprises will make better 
contribution to the restructure of industrial economy in Vietnam. 

Second, providing directions and assistants to attract FDI enterprises into 
economic regions, thus accelerating regional restructure. 
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Forth, to attract FDI in fields and industries which allow improve domestic 
science and technology level, thereby, increasing domestic business competitiveness 
nationally and internationally.  

Forth, to attract and encourage environment friendly FDI enterprises. 

Fifth, to strengthen the work of inspection and supervision to limit “price-
transfer” activities of FDI enterprises. 

5. Reserving and developing bio-environment as changing the growth 
model 

As building a new growth model, it is advised to connect growth with effective 
usage and mobilization of resources and natural resources, environmental pollution 
preventing must be granted priority 

Whereas, bio-environment protection and handling climate change are others 
issues of the new growth model. Particularly, it is necessary to prevent land 
degradation and to guarantee sustainbale usage of land resource; to protect aquatic 
environment and guarantee sustainblle usage of water resource; to exploit and use the 
mineral resource in economical and sustainable manners; to protect marine, coastal, 
and island environment, and to develop marine resources; to protect and develop 
forest resource; to reduce air pollution in urban areas and industrial zones; to manage 
solid wastes and dangerous wastes strictly; to reserve bio-diversification; and to 
minimize impacts of as well as to adapt with climate change and natural disaster 
prevention. 
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THAY ĐỔI MÔ HÌNH T ĂNG TRƯỞNG 

4. Nguyên nhân phải thay đổi mô hình tăng trưởng 

1.1. Những tác động của thế giới tới yêu cầu thay đổi mô hình tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam 

Khủng hoảng kinh tế thế giới đã diễn ra hơn 3 năm, thiệt hại và tác động của nó 
là một hiện thực tàn khốc, cả thế giới phải chống chọi với nhiều liệu pháp đau đớn 
mang tính điều chỉnh vĩ mô và hệ thống để cứu chữa nền kinh tế. Song, triển vọng 
phục hồi trên toàn thế giới còn mờ mịt và luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát những cuộc 
khủng hoảng mới, chưa thể nói bao giờ và bằng cách nào kinh tế thế giới sẽ phục hồi 
và lấy lại được sự phát triển năng động. 

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới năm 2008 để lại hậu quả nặng nề với khoảng 
35.000 tỷ USD vốn bị thiêu rụi kể từ năm 20071, số công nhân nghỉ việc nộp đơn xin 
trợ cấp thất nghiệp tại Mỹ cao nhất trong vòng 25 năm qua2. Theo Tổ chức Lao động 
quốc tế (ILO), các khu vực đang phát triển, đặc biệt là các nước ở tiểu vùng sa mạc 
Sahara, (Châu Phi) và Nam Á gánh chịu số lượng người mất việc cao hơn các khu vực 
khác. Khủng hoảng, thất nghiệp đã khiến cho người dân ở hầu hết các nước lo lắng, bi 
quan trước tương lai, mất lòng tin vào Chính phủ, và thậm chí có nguy cơ bùng phát 
các vấn đề xã hội.  

Hệ lụy của khủng hoảng năm 2008 còn chưa hiện diện đầy đủ, thế giới lại bị đe 
doạ bởi khủng hoảng nợ công khu vực Châu Âu mà mở màn là Hy Lạp, sau đó ở 
Ireland, Bỉ, Tây Ban Nha, Italia và tiếp đó là những nước lớn như Nhật Bản, Mỹ, 
trong đó nguy cơ khủng hoảng nợ công của Nhật Bản đứng thứ hai thế giới sau Hy 
Lạp, Mỹ xếp thứ 5 thế giới trong hạng mục này.  

Tiếp đến là bất ổn chính trị khu vực Trung Đông – Bắc Phi và vấn đề an ninh 
năng lượng tiếp tục làm nóng không khí ở nhiều nơi, ngay cả ở những nơi trước đây 
được coi là yên ả; lạm phát đang trở thành mối quan tâm trên phạm vi toàn cầu, an 
ninh lương thực bị đe dọa, hiểm họa môi trường hiển hiện, gần đây là sóng thần tại 
Nhật Bản,… đã đẩy cả thế giới đang trong khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế 
toàn cầu lại phải ứng phó với những vấn đề hiện tại, và còn đó những đe dọa về sự 
chao đảo bất chợt của nền kinh tế thế giới bởi toàn cầu hóa,… 

Có thể nói, phần lớn bức tranh hiện thực thế giới là đen tối, song với những diễn 
biến (kinh tế, chính trị) thế giới hiện nay, có thể phác họa xu thế triển vọng của thế 
giới như sau: (i) Thế giới sẽ có một sự thay đổi về tư duy phát triển, về cấu trúc hệ 

                                                 
1 Báo cáo về sự ổn định tài chính thế giới, do IMF công bố vào ngày 22/3/2009. 
2 Báo Nhân dân, ngày 31/1/2008 
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thống kinh tế, chính trị thế giới; (ii) Trên phạm vi toàn cầu, cấu trúc lại nền kinh tế thế 
giới sẽ được quan tâm theo hướng hình thành những cách thức phối hợp quốc tế trong 
điều kiện toàn cầu hóa, thay vì các thể chế quốc tế hiện hành với vị thế chủ đạo của 
Mỹ; (iii) Ở phạm vi quốc gia, tái cấu trúc nền kinh tế được quan tâm theo hướng giải 
quyết các vấn đề nội tại, lành mạnh hóa thị trường nội địa và phát triển nền kinh tế  
một cách bền vững; (iv) Trên bình diện quốc tế, quan hệ giữa các nước sẽ trở nên bình 
đẳng hơn, nguyên tắc hợp tác cùng phát triển, chung tay giải quyết những vấn đề khu 
vực, và vấn đề toàn cầu sẽ là xu hướng chi phối; (v) Sẽ có những thay đổi quan trọng 
trong tư duy kinh tế, các quốc gia sẽ quan tâm nhiều hơn đến tính bền vững trong phát 
triển trên các phương diện: kinh tế, chính trị, xã hội và môi trường. Trong đó, khía 
cạnh kinh tế dành được sự quan tâm sâu sắc là sự vận hành ổn định và có kiểm soát 
của hệ thống tài chính – tiền tệ ở phạm vi toàn cầu và từng quốc gia; (vi) Vai trò của 
Nhà nước quốc gia sẽ được tăng cường về phối hợp quốc tế và về điều hành vĩ mô 
nền kinh tế quốc gia; (vii) Kinh tế thế giới sẽ vận hành với 2 hướng: bảo hộ gia tăng 
và cạnh tranh, thâm nhập vào nhau ngày càng quyết liệt; (viii) Cục diện thế giới sẽ 
được xác lập theo hướng suy giảm vị thế của các siêu cường Tây Âu cũng như Châu 
Âu, nổi lên vai trò cường quốc của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS – là nhóm 
đại diện cho thị trường đang tăng trưởng lớn nhất với 44% dân số thế giới, tất cả đều 
là thành viên của Liên hợp quốc, trong đó có 2 thành viên thường trực Hội đồng bảo 
an Liên hợp quốc. Tất cả 5 nước đều là thành viên nhóm G20, một sân chơi lớn hơn 
của các nền kinh tế thế giới, thì BRICS sẽ càng mạnh hơn, hiệu quả hơn. Đồng thời, 
BRICS sẽ gánh trọng trách mang tính bước ngoặt, chuyển trọng tâm phát triển kinh tế 
từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển. (ix) Chính sách và biện pháp 
phát triển của mỗi quốc gia cũng như khu vực và toàn cầu sẽ hướng đến mục tiêu thân 
thiện hơn với môi trường thiên nhiên để giảm thiểu các đại họa, theo đó các quốc gia 
sẽ đạt mục tiêu phát triển nền kinh tế có hàm lượng cacbon thấp,… 

Như vậy, trên thế giới đang xuất hiện những mô hình phát triển mới thay thế cho 
các mô hình phát triển cũ. Cùng với đó là sự thay đổi trong cơ cấu nền kinh tế trên 
phạm vi từng quốc gia và toàn thế giới. Theo đó, các điểm cần chú ý là: 

Đối với cơ cấu sản phẩm: Đang và sẽ có sự cải thiện căn bản về danh mục, chủng 
loại, chất lượng, hình dáng, công dụng và giá cả của hàng loạt sản phẩm, hàng hóa và 
dịch vụ theo hướng đa dạng hơn, nhỏ gọn hơn, nhiều chức năng hơn, tiện lợi, tinh xảo 
hơn, tiết kiệm năng lượng và rẻ hơn, do đó phổ cập rộng rãi hơn. Đặc biệt thế giới sẽ 
ngày càng ưa chuộng và mở rộng sản xuất, cũng như tiêu dùng các sản phẩm xanh, 
sạch, bảo vệ sức khỏe con người bằng những công nghệ có hàm lượng khoa học ngày 
càng cao và thân thiện với môi trường… Hàng loạt sản phẩm và dịch vụ hoàn toàn mới 
đang và sẽ xuất hiện. Vòng đời sản phẩm sẽ ngắn đi, thậm chí rất ngắn. Trong cơ cấu 
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tiêu dùng mới, tỷ trọng lớn sẽ thuộc về thông tin và những phương tiện cung cấp, xử lý 
thông tin. Công nghệ mới khiến giá trị của thông tin trở nên đắt hơn. Đồng thời, chất 
lượng nắm bắt, xử  lý các thông tin trở thành nhân tố quyết định chất lượng sống, cũng 
như sự thành công của mỗi cá nhân và doanh nghiệp, do đó, của cả quốc gia3. 

Đối với cơ cấu các doanh nghiệp: Sẽ có hai xu hướng song song diễn ra: Một 
mặt, các công ty trung bình và nhỏ sẽ thống trị và có tương lai hơn. Các doanh nghiệp 
sẽ được tổ chức theo quy mô nhỏ (thậm chí có công ty rất nhỏ, chỉ có một người), phi 
tập trung hóa, giảm bớt tệ nạn quan lieu, được chuyên môn  hóa cao, có tinh thần hợp 
tác, hoạt động mang tính toàn cầu, chặt chẽ và tuân thủ những tiêu chuẩn đạo đức 
ngày càng cao hơn (hiện tại, các công ty nhỏ dưới 19 người đang tạo ra 50% giá trị 
hàng xuất khẩu ở Mỹ và CHLB Đức; có tới 90% giá trị nền kinh tế Mỹ là do các công 
ty dưới 500 người tạo ra). 

Mặt khác, sự hợp nhất để trở thành lớn hơn, mạnh hơn, giảm chi phí và có sức 
cạnh tranh hơn, đáp ứng những nhu cầu to lớn của nền kinh tế tương lai sẽ trở thành xu 
hướng vận động của các tổ hợp kinh doanh dịch vụ tài chính ngân hàng và thông tin. Sẽ 
ngày càng có nhiều tập đoàn xuyên quốc gia có giá trị tài sản lớn hơn GDP của một 
nước, thậm chí của nhiều nước. Các công ty xuyên quốc gia đang kiểm soát 2/3 chu 
chuyển ngoại thương và đầu tư quốc tế và sẽ không mất đi vai trò to lớn của chúng 
trong việc tạo động lực cho tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế toàn cầu. Trong 
tương lai, các công ty này sẽ được điều chỉnh theo định hướng: Toàn cầu hóa chiến 
lược kinh doanh; đa nguyên hóa các chủ thể đầu tư; đa dạng hóa thị trường và lĩnh vực 
đầu tư; địa phương hóa xí nghiệp của các công ty ở nước ngoài, cả về hướng kinh 
doanh, cơ cấu sản phẩm, công nghệ, nguyên liệu, nhân lực và vốn đầu tư... 

Đối với cơ cấu các nền kinh tế: Các cấu trúc ngành, nghề sẽ chuyển dịch theo 
hướng: Thu hẹp và mất đi các ngành khai thác, chế biến nguyên liệu truyền thống và 
xuất hiện những ngành khai thác, chế biến nguyên liệu mới thích hợp; các ngành dịch 
vụ sẽ chiếm tỷ trọng lớn nhất và đem lại nhiều lợi nhuận nhất trong nền kinh tế quốc 
gia và quốc tế; các công nghệ mới, các xa lộ thông tin, vận tải toàn cầu phát triển, 
đang thu hẹp lại khoảng cách của các quốc gia, đồng thời mở rộng giới hạn không 
gian kinh tế và sinh tồn của con người lên khoảng không, xuống đáy đại dương hay 
các vùng sa mạc, các vùng băng tuyết quanh năm... và đẩy nhanh tốc độ lưu chuyển 
các yếu tố của hoạt động tái sản xuất kinh tế, xã hội. 

Các doanh nghiệp và quốc gia không chỉ lập kế hoạch cho thị trường trong nước, 
mà cho cả thị trường khu vực và toàn cầu. Nền công nghiệp mới, tự động hóa và có 
tính toàn cầu sẽ xuất hiện cùng với nền kinh tế thị trường toàn cầu. Chế độ tổ chức lao 

                                                 
3 Nguyễn Minh Phong, Xu hướng tái cấu trúc kinh tế thế giới, Tạp chí đầu tư nước ngoài, số 65, tháng 6/2012 
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động của công ty và quốc gia cũng thay đổi mạnh. Con người lao động mới sẽ có tri 
thức toàn diện hơn, năng động, tự chủ hơn, di chuyển chỗ làm việc thường xuyên và 
trên phạm vi ngày càng rộng hơn.  

Đô thị hóa sẽ tăng nhanh, các cấu trúc chính trị và giao lưu văn hóa, xã hội quốc 
gia và quốc tế sẽ có sự dịch chuyển tương ứng. Nói cách khác, mỗi công ty và mỗi 
nước sẽ ngày càng có nhu cầu và khả năng tiếp cận rộng rãi, thường xuyên hơn với 
các nguồn vốn bên ngoài, cũng như tích cực đầu tư ra bên ngoài hơn. Các hoạt động 
tài chính-tín dụng sẽ ngày càng trở thành vũ khí cạnh tranh và công cụ “đồng hóa” 
một doanh nghiệp, một quốc gia lợi hại nhất. Tình trạng nợ khó đòi và tín dụng không 
hiệu quả sẽ gia tăng, kéo theo những xung lực tiềm ẩn gây bất ổn định thị trường tài 
chính-tiền tệ quốc gia và quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu bức bách hoàn thiện và 
nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát an toàn tài chính-tín dụng cả ở cấp vi mô và cấp 
vĩ mô (cấp quốc gia, khu vực và quốc tế). 

Như vậy, toàn cảnh nền kinh tế thế giới tương lai sẽ là một bức tranh không cố 
định cả về màu sắc và bố cục. Độ nhạy cảm và phụ thuộc lẫn nhau giữa các vấn đề và 
sự kiện trong và ngoài nước gia tăng. Các định chế khu vực và quốc tế ngày càng ảnh 
hưởng, chi phối chính sách và định hướng sự phát triển của mỗi nước. Tuy nhiên, các 
siêu cường vẫn luôn gây ra những ảnh hưởng khu vực và toàn cầu. Các nhân tố văn 
hóa-xã hội cùng các đặc tính quốc gia vẫn đóng vai trò chi phối quan trọng và tạo ra 
tính đa dạng nhiều vẻ trong sự phát triển thế giới. Quá trình phát triển của mỗi quốc 
gia và khu vực sẽ được đẩy nhanh hơn cùng với những dao động quá độ được đặc 
trưng bởi những cải cách mạnh ở lĩnh vực này chưa đồng bộ với ở lĩnh vực khác; 
những thành công và cả sự đổ vỡ sẽ gia tăng về quy mô và tốc độ trong môi trường 
kinh doanh quốc gia và quốc tế vừa đầy tính cạnh tranh, vừa đề cao sự hợp tác. Quá 
trình cơ cấu lại nhanh, hiệu quả toàn bộ nền kinh tế quốc gia và quốc tế trên cơ sở các 
công nghệ mới về chất đang và sẽ là động lực chủ yếu quy định sự phát triển và bộ 
mặt nền kinh tế quốc gia, kinh tế thế giới tương lai. 

Trong nền kinh tế toàn cầu hóa ở mức cao đó, sự phụ thuộc vào nền kinh tế toàn 
cầu và khu vực ngày càng cao và chặt chẽ hơn. Các nền kinh tế sẽ bị phụ thuộc vào 
những diễn biến kinh tế ở bên ngoài khá cao. Bất cứ sự bất ổn nào của thị trường tài 
chính, lao động, thương mại thế giới đều mang tính lan truyền, ảnh hưởng đến tất cả 
các nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam tuy chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong nền kinh tế 
thế giới nhưng không nằm ngoài ảnh hưởng của xu hướng này.  

1.2. Những yếu tố trong nước dẫn tới yêu cầu thay đổi mô hình tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam 
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Với những biến động tiêu cực của kinh tế thế giới thời gian qua, kinh tế Việt 
Nam đang đối diện với không ít khó khăn, thách thức, đồng thời nền kinh tế đang bộc 
lộ những vấn đề nội tại, nếu không nhận diện đầy đủ và giải quyết đích đáng, sẽ là 
những rào cản lớn đối với sự phát triển của Việt Nam trong thập niên thứ hai của thế 
kỷ XXI và Việt Nam khó có thể đạt được mục tiêu đến năm 2020 cơ bản trở thành 
nước công nghiệp theo hướng hiện như Văn kiện Đại hội XI. 

Có thể nói, mô hình tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua chứa 
đựng nhiều bất ổn và méo mó. Đáng chú ý là từ những sự méo mó trong tăng trưởng 
kinh tế đã dẫn đến những dấu hiệu tác động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng vì con 
người. Phát triển con người ở Việt Nam chưa tương ứng với quá trình tăng trưởng 
kinh tế. Các điểm đáng lưu ý của mô hình tăng trưởng cũ gồm: 

Một là, mô hình tăng trưởng của Việt Nam cho thấy nhiều bất ổn về mặt phát 
triển kinh tế: Trong những năm vừa qua, tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam chủ yếu theo 
chiều rộng, nhưng chưa bảo đảm tính hợp lý và hiệu quả của việc sử dụng các yếu tố 
tăng trưởng. Cụ thể: 

Tăng trưởng phụ thuộc nhiều hơn vào tăng vốn 

Từ những năm 2000, Việt Nam theo đuổi mô hình tăng trưởng chủ yếu dựa vào 
vốn đầu tư, tổng đầu tư toàn xã hội liên tục tăng và duy trì ở mức cao. Tỷ lệ vốn đầu 
tư/GDP đã tăng từ 35,4% năm 2001 lên đến 41,9% năm 2010, bình quân cho cả giai 
đoạn 2001- 2010 là xấp xỉ 41%, so với 30,7% trong giai đoạn 1991 – 2000, thuộc loại 
cao nhất khu vực Đông và Đông Nam Á. Năm 2007, tỷ lệ vốn đầu tư/GDP của Việt 
Nam chỉ thấp hơn so với Trung Quốc (44,2%), nhưng cao hơn nhiều so với Hàn Quốc 
(29,4%), Thái Lan (26,8%), Indonesia (24,9%), Malaixia (21,9%) và Philippin 
(15,3%). Qua các năm, tỷ trọng này đều có xu hướng giảm ở hầu hết các nước, trong 
khi ở Việt Nam lại tăng mạnh và luôn duy trì ở mức cao. (Bảng 1) 

 Bảng 1: Tốc độ tăng trưởng kinh tế và vốn đầu tư/GDP giai đoạn 1986–2010 

 Giai đoạn  Tăng trưởng GDP (%)  Vốn đầu tư/GDP 

 1986-1990  4,85  12,6 

 1991-1995  8,21  28,2 

 1996-2000  7,00  33,3 

 2001-2005  7,49  39,1 

 2006-2010  6,90 42,7 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 
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Mặc dù về trị số tuyệt đối, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam thuộc loại 
khá cao, nhưng so với các nền kinh tế đang chuyển đổi khác, Việt Nam là nước duy 
nhất có tốc độ tăng trưởng 10 năm sau (2001- 2010) thấp hơn so với 10 năm trước 
(1991-2000). Mặc dù là một trong những nước đang phát triển rất thiếu vốn, nhưng 
Việt Nam đã và đang duy trì phương thức tăng trưởng dựa chủ yếu vào thâm dụng 
vốn – yếu tố vốn đóng góp trên 50% tăng trưởng GDP. Trong khi lợi thế lao động trẻ, 
dồi dào, cùng với nhân tố năng suất tổng hợp (TFP) chỉ đóng góp cho tăng trưởng vào 
khoảng 50% còn lại. Ở các nước phát triển, tỷ lệ đóng góp của riêng TFP vào kết quả 
tăng trưởng thường chiếm tỷ trọng cao hơn nhiều, từ 50-60%.  

Mặt khác, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam vẫn chưa dựa nhiều vào tri thức, 
khoa học - công nghệ. Chỉ số kinh tế tri thức còn rất thấp, chưa đạt được điểm trung 
bình. Theo phương pháp đánh giá do Viện nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) 
đưa ra, thì Chỉ số kinh tế tri thức của Việt Nam năm 2008 là 3,02, xếp thứ 102 trong 
số 133 quốc gia được phân tích. Chỉ số này của Việt Nam tuy cao hơn của nhóm thu 
nhập thấp nhưng thấp hơn nhiều so với chỉ số của nhóm nước thu nhập trung bình 
thấp (4,1). So với các nước trong khu vực, chỉ số kinh tế tri thức của nước ta chưa 
bằng 1/2 chỉ số đạt được của nhóm nền kinh tế công nghiệp mới (NIEs gồm Hàn 
Quốc, Singapore, Đài Loan, Hồng Kông), thấp hơn khá nhiều so với Malaysia, Thái 
Lan, Trung Quốc và Philippines. 

Sự phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư để tăng trưởng dẫn đến hệ quả là, muốn duy 
trì mức tăng trưởng cao, phải tiếp tục tăng vốn thêm nữa. Trong khi đó, nền kinh tế 
còn nghèo, tỷ lệ tiết kiệm thấp nên khó tăng từ bên trong. Muốn tăng thêm nữa phải 
dựa nhiều hơn vào các nguồn vốn bên ngoài, nhưng trong bối cảnh khủng hoảng kinh 
tế thế giới hiện nay, vốn FDI và các nguồn khác đều có hạn và tỏ ra không chắc chắn. 

Ổn định kinh tế vĩ mô chưa vững chắc: 

- Lạm phát cao hơn tăng trưởng. Thế giới có 44/200 nền kinh tế có tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân lớn hơn 5%/năm trong 20 năm qua. Trong số này, có 17 nền 
kinh tế có quy mô dân số hơn 20 triệu người. Việt Nam đứng hàng thứ 3 về mức tăng 
GDP bình quân người/năm, nhưng lại nằm trong nhóm các nước lạm phát cao hơn 
tăng trưởng, cụ thể là lạm phát lớn hơn tăng trưởng 1,73 lần. Trong 5 năm từ năm 
2007 đến nay, có tới 4 năm mức lạm phát của Việt Nam cao ở mức 2 con số. 

- Lãi suất cao. Cùng với lạm phát cao, lãi suất cho vay cũng rất cao, hiện khoảng 
17-18%/năm, khiến nhiều doanh nghiệp rất khó tiếp cận với nguồn vốn vay. Đồng 
thời, tính thanh khoản của một số ngân hàng yếu. Trong khi đó, một phần vốn vay 
ngân hàng lại được các nhà đầu tư sử dụng vào kinh doanh bất động sản. Gặp lúc kinh 
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tế khó khăn, thị trường bất động sản trầm lắng khiến cho dòng vốn đầu tư cho sản 
xuất càng khó tiếp cận. 

- Thâm hụt thương mại lớn, lại chủ yếu với một bạn hàng, dự trữ ngoại tệ mỏng. 
Mặc dù tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam bình quân thời kỳ 2001-2010 
thuộc loại cao, đạt gần 16%/năm, nhưng  hàng hóa xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu 
thô và hàng công nghiệp chế tạo hàm lượng công nghệ thấp, giá trị gia tăng thấp. Từ 
năm 2007 trở lại đây, mức độ nhập siêu cao và gần như toàn bộ giá trị nhập siêu là 
với một bạn hàng là Trung Quốc.   

Tình trạng lạm phát cao, lãi suất cao, nhập siêu lớn và hầu như chỉ với một bạn 
hàng…, khiến cho mức độ ổn định kinh tế vĩ mô trở nên thiếu vững chắc, lòng tin của 
nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh và của xã hội vào giá trị đồng tiền giảm sút. 

Hiệu quả đầu tư thấp:  

Hiệu quả đầu tư thấp, nhất là khu vực nhà nước, khu vực kinh tế nắm giữ tới trên 
60% tài sản quốc gia, yếu tố đóp góp vào tăng trưởng TFP của Việt Nam cũng thấp 
hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Điều này cho thấy mức độ 
đóng góp của cải thiện công nghệ và tăng năng suất lao động cho tăng trưởng của Việt 
Nam còn thấp. 

Bảng 2. Đóng góp vào tăng trưởng của các yếu tố vốn, lao động và TFP 

 1986-1990 1991-1995 1996-2000 2001-2005 2006-2008 

Đóng góp điểm phần trăm vào tốc độ tăng GDP (%) 

GDP 4,45 8,19 6,96 7,51 7,62 

- Vốn 2,21 2,17 3,75 4,95 6,08 

- Lao động 1,59 1,46 1,53 1,28 0,86 

- TFP 0,65 4,56 1,68 1,28 0,68 

Đóng góp phần trăm vào tốc độ tăng GDP (%) 

GDP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

- Vốn 55,14 25,39 56,83 65,76 79,47 

- Lao động 38,20 18,54 23,03 17,23 11,60 

- TFP 6,66 56,06 20,14 17,01 8,94 

Nguồn: Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (2010). 

Phân tích sự đóng góp của vốn, lao động và TFP trong tốc độ tăng trưởng GDP 
bình quân trong giai đoạn 2006 – 2008 cho thấy: Vốn đóng góp tới 79,49% và TFP 
chỉ là 8,94%. Hay nói cách khác, trong 7,62 % tăng trưởng GDP thì vốn đóng góp tới 
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6,08% và TFP chỉ là 0,68% và lao động là 0,86%. Như vậy, trong cơ cấu GDP, tỷ lệ 
đóng góp của TFP còn quá thấp và thấp hơn nhiều so với bình quân chung của thời kỳ 
trước, TFP không những không góp phần vào tăng trưởng kinh tế, mà lại còn làm 
giảm đà tăng trưởng. 

Hiệu quả và chất lượng đầu tư thấp (chất lượng tăng trưởng thấp). Tăng trưởng 
và chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, vùng kinh tế ngày càng dựa nhiều vào vốn FDI, 
nhưng nguồn vốn này phân bổ không đều, chất lượng chưa cao và cũng chưa có nhiều 
đóng góp vào chất lượng tăng trưởng. Đầu tư dàn trải, cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, hiệu 
quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư thấp, nhất là nguồn vốn đầu tư của Nhà nước. Hiệu 
quả đầu tư thể hiện ở chỉ số ICOR (tỷ lệ vốn đầu tư/GDP) có xu hướng tăng cao trong 
giai đoạn 1991 – 2010.  

Hệ số ICOR của khu vực Nhà nước luôn ở mức rất cao. Chẳng hạn năm 2007, 
ICOR của toàn bộ nền kinh tế là 5,4 lần, trong khi đó khu vực Nhà nước là 8,3 lần, 
ngoài Nhà nước là 3,7 lần, còn khu vực đầu tư nước ngoài là 5 lần. 

Ngoài ra còn nhiều điều chưa hợp lý trong việc sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách. 
Chi phí đầu tư của khu vực Nhà nước lớn, chất lượng không đạt yêu cầu do thất thoát, 
lãng phí, tham nhũng trong đầu tư xây dựng cơ bản, nhat là vốn đầu tư từ ngân sách 
Nhà nước và vốn ODA. 

Cần lưu rằng Việt Nam đang lấy DNNN là động lực trung tâm, trong khi khu vực 
này lại kém hiệu quả: Trong giai đoạn 2006 – 2009, DNNN chiếm 45% tổng đầu tư 
của khu vực doanh nghiệp, nhưng chỉ đóng góp 28% cho GDP và 19% cho tăng 
trưởng GDP; 24% việc làm và – 22% cho việc làm mới; 20% giá trị sản xuất công 
nghiệp và 8% tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp. (Xem bảng 3) 
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Bảng 3: Kết quả hoạt động của 3 khu vực kinh tế 

Một số chỉ tiêu so 
sánh (%) 

DNNN DNDD FDI 

 2001 -05 2006-09 2001 -05 2006-09 2001 -05 2006-09 

Sử dụng nguồn lực 

Vốn đầu tư 56,6 44,6 26,4 27,7 17,0 27,8 

Đóng góp cho nền kinh tế 

Ngân sách 19,6 17,0 6,7 9,8 6,6 10,3 

Việc làm 43,5 24,1 40,1 53,7 16,3 22,3 

Việc làm mới -4,1 -22,0 74,1 88,1 30,0 33,9 

GDP 30,0 27,8 46,7 46,1 14,6 17,9 

Tăng trưởng GDP 32,9 19,0 44,6 54,2 14,5 17,4 

Nguồn: Trần Đình Thiên, Vũ Thành Tự Anh, Tái cơ cấu kinh tế để đổi mới mô hình 
tăng trưởng, Số 12 (403), Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, 12/2011 

Năng suất lao động thấp và tăng chậm 

Năng suất lao động của Việt Nam trong thời gian qua đã có chiều hướng tăng 
đáng kể. Tốc độ tăng năng suất bình quân giai đoạn 2001 - 2010 đạt khoảng 
4,8%/năm. Với mức năng suất lao động hiện nay, Việt Nam còn kém năng suất lao 
động của Trung Quốc khoảng 2,6 lần và Thái Lan 4,3 lần. 

Về tiêu hao năng lượng, mức tiêu tốn năng lượng để tạo ra một đơn vị GDP của 
nước ta hiện  cao hơn nhiều so với các nước trong khu vực. Số liệu của Tổ chức Năng 
lượng thế giới (EIA) cho thấy, năm 2005, tỷ suất điện năng để sản xuất ra 1 đô la 
GDP của Việt Nam là 0,97 KWh/1USD, bằng 2,4 lần mức trung bình của thế giới 
(0,4). Số liệu tương tự cùng kỳ của Singapore là 0,31; Hồng Kông: 0,21; Hàn Quốc: 
0,46; Malaysia: 0,61; Thái Lan: 0,71; Ấn Độ: 0,90; và Trung Quốc là 1,06.  

Như vậy, để tạo ra 1 USD của GDP, Việt Nam đã phải tốn lượng điện năng bằng 
4,65 lần Hồng Kông; gần 2,10 so lần Hàn Quốc; 3,12 lần Singapore; và khoảng 1,37 - 
1,60 lần so Thái Lan, Malaysia. Đáng chú ý, dù Việt Nam trước đây có suất tiêu hao 
điện trên một đơn vị USD GDP là 0,69, thấp hơn Trung Quốc (1,31), Ấn Độ (1,18) 
vào năm 1995, nhưng đến năm 2005, tỷ suất này của Ấn Độ (0,90) đã thấp hơn Việt 
Nam (0,97), còn Trung Quốc thì tỷ suất theo các năm giảm dần (0,25) gần bằng Việt 
Nam, trong khi Việt Nam qua 10 năm lại tăng lên 0,28.  
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Rõ ràng là, các nguồn lực của Việt Nam thời gian qua đã được phân bổ vào một 
số lĩnh vực chưa hợp lý, trong đó có sự chưa tương xứng giữa các loại ngành, nghề 
sản xuất và sử dụng năng lượng. Hệ quả là, tình trạng mất cân đối trong một số lĩnh 
vực, trong đó có cung cấp nguyên vật liệu và năng lượng càng trở nên trầm trọng. 

Sức cạnh tranh quốc gia chậm cải thiện 

Mặc dù đạt được tốc độ tăng trưởng khá cao trong 10 năm qua, nhưng các báo 
cáo đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia toàn cầu cho thấy, năng lực 
cạnh tranh của Việt Nam chưa được cải thiện trong những năm gần đây.  

Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), Chỉ số Năng lực cạnh tranh tổng hợp của 
Việt Nam đạt hạng 61 năm 2004/2005; hạng 64 năm 2006/2007; hạng 68 năm 
2007/2008; hạng 70 năm 2008/2009 và hạng 75 năm 2009/2010.  

Không những tụt hạng so với các nước, mà chúng ta còn chậm tiến bộ so với 
chính mình. Điểm số xếp hạng năng lực cạnh tranh tổng hợp trong ba năm gần đây 
gần như không đổi, thậm chí điểm xếp hạng năm 2009/2010 còn giảm chút ít so với 
năm 2008/2009. Kết quả này cho thấy, nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
của Việt Nam trong năm qua chưa nhiều và chưa đủ để cải thiện về thứ hạng. 

Chỉ số Năng lực cạnh tranh tổng hợp được xây dựng trên cơ sở đo lường các yếu 
tố có tác động lớn tới năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Các yếu tố này được 
phân loại thành 12 nhóm nhân tố, còn được gọi là 12 trụ cột thể hiện năng suất và 
năng lực cạnh tranh quốc gia, trong đó có: thể chế, hạ tầng, kinh tế vĩ mô, giáo dục 
tiểu học và y tế, giáo dục và đào tạo bậc cao, hiệu quả thị trường hàng hóa, hiệu quả 
thị trường lao động, trình độ của thị trường tài chính, mức độ sẵn sàng về công nghệ, 
quy mô thị trường, trình độ kinh doanh và đổi mới.  

Năm 2008 và 2009, do kinh tế vĩ mô không ổn định, các chỉ tiêu này giảm mạnh 
so với những năm trước đó làm suy giảm năng lực cạnh tranh quốc gia trong năm 
2009. Kể từ năm 2008 đến nay, điểm số cho mọi nhóm tiêu chí đánh giá năng lực 
cạnh tranh tổng thể của Việt Nam đều thấp dưới trung bình, ngoại trừ tiêu chí giáo 
dục tiểu học và y tế. Trong đó, ba nhóm tiêu chí có thể coi là điểm yếu lớn nhất hạn 
chế năng lực cạnh tranh của Việt Nam hiện nay là giáo dục và đào tạo bậc cao, kết 
cấu hạ tầng và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Các mục tiêu của cải cách thể chế chưa được chú ý đúng mức 

Mức độ chưa hoàn thiện của quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường có thể 
nhận thấy qua nhiều hiện tượng: những diễn biến khác thường của mối tương quan 
giữa tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp trong gần 2 thập kỷ qua, của tình trạng cạnh 
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tranh chưa bình đẳng trong tiếp cận nguồn lực giữa các thành phần kinh tế, và cách 
thức can thiệp vào hoạt động kinh tế của bộ máy hành chính…  

Có thể nhận thấy rằng, từ nhiều năm nay, các mục tiêu của cải cách thể chế vẫn 
chưa thực sự được chú ý đúng mức. Nhiều chỉ tiêu phản ánh mức độ hoàn tất của quá 
trình chuyển đổi thể chế kinh tế như chỉ dừng ở mức định hướng chung, nhưng bước 
tiến thực tế thì chậm chạp.  

Một số chỉ tiêu định lượng của chuyển đổi thể chế như cổ phần hóa DNNN… 
không mấy năm hoàn thành kế hoạch. Tình trạng kéo dài thời kỳ chuyển đổi quá lâu 
có thể dẫn đến nguy cơ làm cho động lực của các chính sách đổi mới yếu dần. 

Hai là, tăng trưởng theo hướng hội nhập kinh tế quốc tế, nhưng dễ bị tồn thương 
và một số chính sách tăng trưởng tỏ ra không tương thích với yêu cầu hội nhập. Bên 
cạnh những kết quả tích cực  từ quá trình hội nhập kinh tế quốc tế nổi bật là sự gia 
tăng xuất khẩu và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, cũng đã xuất hiện những dấu 
hiệu bất ổn mới về kinh tế vĩ mô. Nhập siêu có chiều hướng tăng nhanh từ năm 2007. 
Tất cả các biến động bất lợi của kinh tế thế giới đều có tác động mạnh và trực tiếp đến 
đời sống kinh tế trong nước. Những năm vừa qua, Việt Nam phải đối đầu với những 
tác động mạnh mẽ của cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nền 
kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam bộc lộ ngày càng rõ những yếu kém và bị động 
trong việc phản ứng với những biến động bất lợi của sự biến động của môi trường 
kinh tế quốc tế. 

Trong khi định hướng phát triển kinh tế hội nhập, nhưng nhiều chính sách kinh tế 
lại có nhiều dấu hiệu chưa tương thích: Chính sách phát triển ngành tập trung chủ yếu 
vào các biện pháp can thiệp, bảo hộ và trợ cấp thay vì nâng cao năng suất và tăng 
cường liên kết ngành. Các khu công nghiệp và các ưu đãi về tài chính được sử dụng 
phổ biến như một công cụ của chính sách ngành, nhưng lại ít chú trọng tới nâng cấp 
kỹ năng cho lực lượng lao động, cải thiện năng suất, kích thích đổi mới sáng tạo và 
xây dựng các cụm liên kết công nghiệp. Mục tiêu của chính sách phát triển vùng là 
giảm thiểu sự mất cân đối giữa các khu vực, nhưng cách tiếp cận chính sách thực tế 
lại không khuyến khích các địa phương tạo ra những lợi thế riêng và nâng cao năng 
lực cạnh tranh. Mức độ tập trung kinh tế quá cao ở hai thành phố lớn là Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh gây ra những vấn đề đô thị nghiêm trọng như tắc nghẽn giao 
thông, ô nhiễm môi trường và những điểm nghẽn tăng trưởng khác. Trong nhiều 
trường hợp, Nhà nước có xu hướng sử dụng các biện pháp hành chính, các mệnh lệnh 
hành chính để giải quyết các vấn đề kinh tế phát sinh. 

Ba là, đã xuất hiện những tác động tiêu cực tới mục tiêu tăng trưởng vì con 
người. Phát triển con người ở Việt Nam chưa tương ứng với quá trình tăng trưởng 
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kinh tế. Sự lan tỏa của tăng trưởng kinh tế đến các vùng sâu, vùng xa, đến các đối 
tượng dễ bị tổn thương chưa mạnh, sự  phân hóa có xu hướng tăng lên rõ rệt. Sự gia 
tăng tình trạng tham nhũng, tiêu cực làm cho xếp loại về mức độ trong sạch quốc gia 
có xu hướng giảm xuống rõ rệt. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập, một 
số mặt vẫn còn nhiều bức xúc; tệ nạn xã hội có chiều hướng gia tăng, ùn tắc giao 
thông và tai nạn giao thông còn nghiêm trọng; chất lượng giáo dục và đào tạo còn 
thấp và chậm được cải thiện; các bệnh viện bị quá tải, chất lượng dịch vụ y tế còn 
thấp. 

Một điều rõ ràng đang song hành với quá trình tăng trưởng là sự báo động ô 
nhiễm môi trường ngày càng mạnh hơn, nguy cơ mất cân bằng sinh thái, cạn kiệt tài 
nguyên đang xuất hiện ngày càng rõ ràng bởi sự phát triển của các loại hình sản xuất 
không thân thiện với môi trường. Điều này không chỉ xảy ra ở các đô thị, các khu 
công nghiệp tập trung, mà còn xảy ra ở cả nhiều vùng nông thôn.  

Xét theo góc độ hiệu ứng lan tỏa của mô hình tăng trưởng kinh tế hiện hữu tới 
các yếu tố liên quan trực tiếp đến con người đã xuất hiện ngày càng nhiều dấu hiệu 
không mong muốn. Không những chất lượng cuộc sống của thế hệ này chưa được cải 
thiện đáng kể, mà còn đe dọa trực tiếp chất lượng cuộc sống của các thế hệ tương lai. 

Như vậy, mô hình phát triển thời gian qua đã bộc lộ những hạn chế cơ bản, đáng 
chú ý là: Việt Nam dừng quá lâu ở phát triển theo chiều rộng, chưa nhận thức được 
đầy đủ ý nghĩa quyết định của chất lượng phát triển, thiếu quyết tâm và biện pháp 
thiết thực chuyển mạnh sang ưu tiên phát triển chiều sâu; Tư tưởng thành tích, bệnh 
chạy theo tốc độ và số lượng một cách thái quá diễn ra phổ biến; Trong triết lý phát 
triển, thiếu tầm nhìn toàn diện và dài hạn, bị hút quá nhiều vào từng mặt và trước mắt; 
Khoa học – công nghệ, giáo dục – đào tạo suy thoái kéo dài, không chấn hưng, cải 
cách được; Cơ cấu kinh tế theo ngành và theo thành phần kinh tế chuyển dịch chậm, 
mất cân đối lớn và còn nhiều lạc hậu; Thế chế kinh tế thị trường định hướng XHCN 
chưa đồng bộ và còn khá nhiều méo mó; Xã hội nhiều tiêu cực, tệ nạn; Môi trường bị 
ô nhiễm và phá hoại nặng nề... 

Những hạn chế và méo mó trên đòi hỏi Vi ệt Nam phải gấp rút tìm ra một mô 
hình tăng trưởng mới nhằm khôi phục sự ổn định của nền kinh tế và tạo tiền đề cho sự 
phát triển ổn định trong dài hạn. 

5. Mục đích thay đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam 

Trong những năm đổi mới, mô hình phát triển theo chiều rộng đã góp phần mang 
lại nhiều thành tưu quan trọng cho phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam; Tuy nhiên, 
việc duy trì mô hình phát triển này quá lâu đã ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và bền vững trong tương 
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lai. Vì vậy, việc thay đổi mô hình phát triển là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách đặt ra 
đối với Vi ệt Nam hiện nay. Đây là một yêu cầu thay đổi nội tại nền kinh tế, nội tại xã 
hội, đồng thời cũng là yêu cầu thay đổi khi tham gia hội nhập, toàn cầu hóa để có thể 
phát triển bền vững mang tính dài hạn. Nó phù hợp với xu thế chung của thế giới, khi 
nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đã và đang tích cực xúc tiến sự thay đổi 
để thích nghi với bối cảnh kinh tế thế giới mới sau khủng hoảng. 

Nhận thức được điều đó, Đại hội XI của Đảng đã khẳng định: “Chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa 
chiều rộng và chiều sâu, vừa mở rộng quy mô vừa chú trọng nâng cao chất lượng, 
hiệu quả, tính bền vững”4. Đồng thời, Hội nghị Trung ương 3 khóa XI của Đảng đã 
đề ra mục tiêu tổng quát của 5 năm 2011 – 2015 là: “Phát tri ển kinh tế nhanh, bền 
vững, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng 
cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh”5.  

Hội nghị Trung ương 3 khóa XI đã đưa đưa ba lĩnh vực trọg tâm trong 5 năm tới, 
đó là: (1) Tái cơ cấu đầu tư với trọng tâm là đầu tư công, nhằm mục tiêu huy động, 
phân bổ và sử dụng có hiệu quả nhất, theo thứ tự ưu tiên hợp lý nhất các nguồn lực 
của Nhà nước và xã hội, nội lực và ngoại lực cho đầu tư phát triển theo quy hoạch; (2) 
Cơ cấu lại thị trường tài chính với trọng tâm là tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng 
thương mại và các tổ chức tài chính, nhằm mục tiêu đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý Nhà nước đối với thị trường tài chính, thị trường chứng khoán, thị trường 
tiền tệ, thị trường bất động sản,…; kiểm soát chặt chẽ nợ công, nợ xấu; giảm dần tỷ lệ 
cung cấp vốn cho đầu tư phát triển từ hệ thống ngân hàng thương mại; cấu trúc lại hệ 
thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài chính theo hướng giảm số lượng, nâng 
cao chất lượng hoạt động và dịch vụ cũng như sức cạnh tranh; (3) Tái cơ cáu doanh 
nghiệp Nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và tổng công ty Nhà nước, với 
mục tiêu chấm dứt tình trạng đầu tư dàn trải, tập trung phát triển những ngành, lĩnh 
vực quan trọng có ý nghĩa then chốt của nền kinh tế quốc dân, hoàn thiện thể chế 
quản lý doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện quyền và trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà 
nước đối với vốn và tài sản của Nhà nước tại các doanh nghiệp này. 

Để thực hiện những điều đó, Đại hội XI của Đảng xác định một số nhiệm vụ cơ 
bản sau đây: 

Một là, thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các ngành sản 
xuất, dịch vụ phù hợp với các vùng; thúc đẩy cơ cấu lại và điều chỉnh chiến lược phát 

                                                 
4 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia 
– Sự thật, Hà Nội, 2011 
5 Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương khóa XI 
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triển doanh nghiệp; tăng nhanh giá trị nội địa, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của 
sản phẩm, của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. 

Hai là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, áp dụng các hình thức 
thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn để huy động và sự dụng có hiệu quả mọi nguồn lực 
của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Khuyến khích đầu tư vào các ngành 
công nghệ cao và các giải pháp đổi mới công nghệ, chế tạo sản phẩm mới. Tham gia 
ngày càng nhiều và hiệu quả vào những khâu, công đoạn có hàm lượng khoa học, giá 
trị gia tăng cao. 

Ba là, phát triển đa dạng các ngành, nghề tạo nhiều việc làm, thu nhập; khuyến 
khích, tạo điều kiện để người lao động có điều kiện học tập, nâng cao trình độ chuyên 
môn, tay nghề. Phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ của đất nước, không ngừng 
nâng cao năng suất lao động. Tăng cường liên kết, khai thác, phát huy thế mạnh của 
từng vùng; tạo điều kiện cho phát triển và phát huy vai trò đầu tàu của các vùng kinh 
tế trọng điểm, tạo sức lan tỏa cho các vùng khác. 

Nói tóm tắt, mục tiêu của việc thay đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam là: Khôi 
phục ổn định kinh tế vĩ mô; Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; 
Duy trì tăng trưởng cao một cách bền vững để thoát khỏ bẫy thu nhập trung bình. 

6. Nội dung và biện pháp thay đổi mô hình tăng trưởng ở Việt Nam 

3.1. Nội dung của thay đổi mô hình tăng trưởng tại Việt Nam 

Nội dung cụ thể của việc thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế nhằm tiến tới một 
mô hình mới ở đó nền kinh tế đạt được các nội dung như sau: 

Một là, mô hình tăng trưởng có sự kết hợp hài hoà giữa chiều rộng và chiều sâu, 
trong đó lấy tăng trưởng theo chiều sâu là hướng chủ đạo:  Tư duy này cần được thể 
hiện rõ trong chính sách tăng cường đầu tư vào các yếu tố tăng trưởng theo chiều sâu, 
cụ thể là đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư nâng cao trình độ 
khoa học và công nghệ quốc gia, đầu tư nghiên cứu và triển khai, chuyển giao công 
nghệ. Vai trò của khoa học và công nghệ trong tăng trưởng phải được coi là chìa khoá 
để có thể sớm thay đổi mô hình tăng trưởng với tiêu hao đầu vào (vốn, đất đai, năng 
lượng,...) ở mức thấp hơn nhưng vẫn giữ được mức tăng trưởng, tiến tới tăng trưởng 
cao hơn. 

Hai là, mô hình tăng trưởng mới hướng tới việc nâng cao chất lượng, chú trọng 
đến năng suất, hiệu quả của tăng trưởng, kể cả hiệu quả của sự tham gia trong chuỗi 
giá trị toàn cầu: Cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào gia công hiệu quả thấp, 
bị động và bị phụ thuộc cao vào các nền kinh tế khác sang mô hình tăng trưởng dựa 
trên chủ động khai thác lợi thế cạnh tranh, chú trọng nâng cao giá trị gia tăng trong 
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sản xuất và trong xuất khẩu, chủ động sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm hàng hoá 
có dung lượng công nghệ cao trên cơ sở khai thác triệt để lợi thế của đất nước và thực 
hiện đồng bộ quá trình khai thác và chế biến sản phẩm. Phải đầu tư nâng cao năng lực 
cho các ngành công nghiệp hỗ trợ để chủ động sản xuất các hàng hoá trung gian, cung 
cấp đầu vào cho quá trình chế biến, nhằm tạo ra giá trị gia tăng cao hơn, tham gia với 
vị trí ngày càng có lợi và chủ động trong chuỗi giá trị toàn cầu nói riêng và quá trình 
phân công quốc tế nói chung. 

Sự chú trọng nhiều hơn đến việc nâng cao hiệu quả kinh tế và hiệu quả tăng 
trưởng, phải được thể hiện cả trên góc độ ngành, sản phẩm và không gian. Đối với các 
ngành, quá trình thực hiện tăng trưởng luôn gắn liền với việc theo dõi sự biến động 
của các chỉ tiêu hiệu quả, cụ thể là hiệu quả sử dụng vốn (qua hệ số ICOR thích ứng 
với trình độ công nghệ), hiệu quả sử dụng lao động (qua chỉ tiêu tăng năng suất lao 
động), hiệu quả sử dụng năng lượng (mức hao phí năng lượng điện trên 1 đơn vị 
GDP); hiệu quả sử dụng tài sản, vốn sản xuất (tỷ lệ huy động công suất máy và năng 
lực sản xuất, mức lợi nhuận trên đơn vị vốn sản xuất). Trong phạm vi vùng, quá trình 
theo đuổi mục tiêu và đánh giá tăng trưởng cần quan tâm đến mật độ tập trung kinh tế. 
Hướng hoạt động của nền kinh tế vào các ngành, các lĩnh vực, vùng có khả năng tạo 
nhiều giá trị gia tăng, giảm các chi phí trung gian. 

Giảm dần, đi đến xóa bỏ chính sách tăng trưởng nhờ khai thác và xuất khẩu sản 
phẩm thô (sản phẩm khai thác tài nguyên khoáng sản và sản phẩm của ngành nông, 
lâm, ngư nghiệp), hướng tới các mô sản xuất, xuất khẩu sản phẩm công nghiệp thế hệ 
thứ 2 (sản xuất sản phẩm có vốn và lao động ngang nhau như cơ khí chế tạo, sản 
phẩm tiêu dùng chất lượng cao, chế biến thực phẩm,…) và thế hệ thứ 3 (các sản phẩm 
cung cấp các yếu tố đầu vào của sản xuất và chế biến). Cần lưu ý rằng quá trình 
chuyển dịch mô hình này phải có lộ trình, dựa trên các dấu hiệu lợi thế so sánh và sự 
sẵn có nguồn lực ở trong nước tương quan với các yếu tố nguồn lực của thị trường 
hàng hóa và dịch vụ quốc tế. 

Đi đôi với quá trình tăng trưởng là quá trình tạo lập môi trường đầu tư kinh 
doanh bình đẳng, minh bạch, ổn định, thông thoáng để tạo điều kiện tốt nhất cho phát 
triển kinh tế tư nhân – thành phần có tốc độ tăng trưởng cao nhất, có khả năng đạt 
hiệu quả cao nhất và tạo nhiều việc làm nhất. Mặt khác, phải đổi mới, cơ cấu lại và 
nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp Nhà nước, để doanh nghiệp Nhà nước trở thành 
công cụ quan trọng trong việc thực hiện chính sách cơ cấu và định hướng tổ chức thị 
trường. Thực hiện đa sở hữu, công khai minh bạch, nâng cao chất lượng quản trị 
doanh nghiệp và quan trọng hơn là đặt doanh nghiệp Nhà nước vào môi trường cạnh 
tranh bình đẳng với các thành phần kinh tế khác trong cơ chế thị trường. 
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Ba là, mô hình tăng trưởng hướng tới các mục tiêu dài hạn: Cần tập trung nhiều 
vào đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, từng bước hiện 
đại. Tăng cường đầu tư để tháo gỡ các điểm nghẽn kìm hãm sự tăng trưởng dài hạn ở 
Việt Nam. Đó là, sự yếu kém của hệ thống cơ chế chính sách; sự yếu kém của hệ 
thống kết cấu hạ tầng; sự thấp kém về chất lượng nguồn nhân lực. Hoàn thiện cơ chế 
giám sát và tăng cường công tác giám sát đầu tư. Kiên quyết và có biện pháp mạnh 
mẽ chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí trong đầu tư. 

Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế. Đó là các cân 
đối tích lũy – tiêu dùng, cân đối nguồn vốn đầu tư xã hội, cân đối lao động – việc làm, 
cân đối thu – chi ngân sách, cân đối xuất khẩu – nhập khẩu và cán cân thanh toán 
quốc tế. Cần quan tâm đến việc giữ vững an ninh năng lượng, an ninh lương thực, và 
sự hoạt động an toàn, hiệu quả của các định chế tài chính.  

Bốn là, mô hình tăng trưởng bền vững hướng tới mục tiêu thân thiện môi trường 
và vì con người. 

- Tăng trưởng kinh tế theo hướng thân thiện với môi trường: 

Sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên, nâng cao khả năng tái sinh tài nguyên; 
phòng chống ô nhiễm môi trường, có phương án xử lý ô nhiễm, kỹ thuật phòng chống 
và giải quyết hệ quả của ô nhiễm, có chính sách kinh tế phù hợp áp dụng cho các cơ 
sở kinh tế gây ô nhiễm thực hiện sự tham gia cộng đồng trong vấn đề này; thực hiện 
đa dạng hóa sinh học, hình thành những vùng vệ tinh tạo yếu tố môi trường thuận lợi 
cho những khu vực có ô nhiễm. 

Coi trọng tăng trưởng kinh tế xanh, nghiên cứu thực hiện mô hình tăng trưởng 
các bon thấp. Khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững, kết hợp các công cụ và 
biện pháp kinh tế, tài chính, tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn để hình thành lối sống 
thân thiện với môi trường, tiêu dùng bền vững, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. 

- Tăng trưởng kinh tế hướng tới mục tiêu phát triển con người: 

Tăng trưởng kinh tế phải được kiểm soát thường xuyên, chặt chẽ bởi các chỉ tiêu 
phát triển xã hội, trong đó trọng tâm là xóa đói giảm nghèo, công bằng xã hội, giải 
quyết việc làm, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, giới và dân tộc. 

Tạo điều kiện ngày càng công bằng hơn cho mọi người về cơ hội phát triển. 
Thực hiện các chính sách tạo điều kiện cho mọi người được trang bị các năng lực và 
bảo đảm cho mọi người có cơ hội tham gia vào các hoạt động kinh tế. 

Nâng cao mức sống cho quảng đại quần chúng nhân dân, thông qua chính sách 
phân phối và phân phối lại thu nhập. Sử dụng có hiệu quả hai phương thức phân phối 
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thu nhập: Phân phối thu nhập theo chức năng, tức là thu nhập của mỗi người được xác 
định trên cơ sở số lượng nguồn lực mà họ đóng góp vào việc tạo ra thu nhập cho nền 
kinh tế; Phân phối lại thu nhập dưới hình thức trực tiếp (thuế, trợ cấp) và gián tiếp 
(qua chính sách giá tiếp cận dịch vụ công) để góp phần điều tiết thu nhập giữa các 
tầng lớp dân cư trong xã hội. 

3.2. Phương pháp thay đổi mô hình tăng trưởng 

Thay đổi mô hình phát triển và cơ cấu lại nền kinh tế có thể diễn ra theo tín hiệu 
của thị trường hoặc do sự can thiệp của nhà nước hoặc kết hợp cả hai. Thực hiện theo 
tín hiệu thị trường dựa vào các yếu tố như cung, cầu và giá của các sản phẩm, dịch vụ 
hoặc sự hấp dẫn của các ngành, các vùng, mà thiếu sự dẫn dắt của nhà nước thông qua 
các chính sách, định hướng. Làm theo cách này có thể tạo ra các “bùng nổ” về đầu tư 
vào một lĩnh vực, một ngành nào đó đang được ưa chuộng. Tuy nhiên, nó có thể sẽ 
làm cho nguồn lực không đến được các ngành, vùng hay lĩnh vực mà nhà nước ưu 
tiên phát triển hay các ngành có ý nghĩa quan trọng đối với quốc gia trong dài hạn (ví 
dụ công nghệ sạch, nông nghiệp sạch…). Nhà nước có thể tác động trực tiếp hay gián 
tiếp đến cơ cấu ngành, vùng. Ở Việt Nam, cách thức hợp lý nhất là kết hợp giữa cách 
làm theo tín hiệu thị trường và cách làm có sự can thiệp của Nhà nước, trong đó Nhà 
nước đóng vai trò hết sức quan trọng. 

Về phương pháp thực hiện, cần theo cách tiếp cận “tuần tự tiệm tiến và đặc biệt 
cần có sự đồng thuận của toàn xã hội. Tuy nhiên, ở từng cấp độ và bộ phận cụ thể cần 
có những ưu tiên hoặc “khai thông đột phá”; thí dụ, về cơ cấu lại ngành kinh tế, cần 
bắt đầu cơ cấu lại theo từng ngành và sản phẩm chủ lực, có lợi thế mũi nhọn, từ đó 
hình thành phương án chung của cả nước. Cụ thể hơn, để nâng cao hiệu quả nền kinh 
tế phải ưu tiên phát triển các ngành, các sản phẩm đang có lợi thế cạnh tranh, xác định 
các ngành, sản phẩm được ưu tiên phát triển trong giai đoạn mới như luyện kim, lọc 
và hóa dầu, điện tử tin học, hậu cần, dịch vụ du lịch…; những ngành này sẽ thay thế 
dần một số ngành thâm dụng nhiều lao động hiện nay như dệt may, giày da, chế biến 
gỗ... Về vùng kinh tế, cần ưu tiên xây dựng vùng động lực tăng trưởng, kết hợp được 
công nghiệp hóa với đô thị hóa, xóa bỏ không gian khép kín kinh tế địa phương; từ đó 
cơ cấu lại các vùng trong cả nước…  

Tuy áp dụng cách tiếp cận “tuần tự tiệm tiến”, song phải có sự quyết tâm, quyết 
liệt của tất cả các cấp, các ngành và toàn xã hội. Nếu việc nào có thể hoàn thành được 
sớm, thì cần nỗ lực hết sức để hoàn thành, tạo tiền đề và thuận lợi thực hiện các việc 
khác. Để thay đổi mô hình phát triển thành công, phải đảm bảo một số tiền đề quan 
trọng, gồm: hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường, gắn với cải cách hành 
chính, phát triển mạnh thị trường công nghệ; tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng 
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giữa các thành phần kinh tế, xóa bỏ độc quyền, kiểm soát độc quyền tự nhiên; phát 
triển nguồn nhân lực có trình độ cao, coi đây là lợi thế cạnh tranh dài hạn trong một 
thế giới toàn cầu hóa và biến đổi không ngừng. Bên cạnh đó, có một yêu cầu tuy 
không xếp vào những tiền đề nhưng rất quan trọng hỗ trợ quá trình thay đổi mô hình 
phát triển, đó là phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông, hạ 
tầng đô thị. Một vấn đề có tính nguyên tắc là trong các chủ trương, chính sách phát 
triển, cần lồng ghép các yếu tố của phát triển bền vững, không chỉ các yếu tố về phát 
triển kinh tế mà còn có các yếu tố về phát triển xã hội và bảo vệ môi trường. Cụ thể: 

a. Thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế 

Đối với Vi ệt Nam, thực chất của đổi mới phương thức tăng trưởng kinh tế là 
nâng cao trình độ hiện đại của nền kinh tế, thay đổi quan hệ tỷ lệ hiện đại (theo cả 
chiều dọc lẫn chiều ngang liên ngành) giữa các yếu tố cấu thành nền kinh theo hướng 
tiến bộ. Cụ thể là: 

Một là, tái cấu trúc kinh tế theo ngành, nghề: Việt Nam phải thực hiện thành 
công trên thực tế việc hiện đại hóa các ngành, nghề có lựa chọn. Hình thành cơ cấu 
ngành, nghề hiện đại với những ngành, nghề chủ lực, có tác dụng góp phần quyết định 
tăng nhanh GDP quốc gia và có sức lôi kéo sự phát triển của các ngành, các lĩnh vực 
còn lại. Theo hướng đó, phấn đấu tỷ trọng của ngành phi nông nghiệp chiếm trong 
tổng GDP của cả nước đạt mức 85% (trong đó khu vực dịch vụ phải chiếm khoảng 40 
– 42%). Nền kinh tế có thể đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 8% và cao hơn, kim ngạch 
xuất khẩu tăng trung bình khoảng 15 – 18%, GDP bình quân đầu người có thể đạt trên 
3.000 USD vào năm 2020. Việt Nam cần kiên quyết đầu tư thỏa đáng cho hiện đại 
hóa, đạt mức của Malaixia hoặc ít nhất cũng đạt mức của Thái Lan. Phải phấn đầu đến 
năm 2020, đóng góp của các doanh nghiệp có công nghệ hiện đại khoảng 30 – 35% 
GDP. Thực hiện thành công việc hiện đại hóa các ngành/lĩnh vực quan trọng. Việc 
hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao trình độ quản trị quốc gia phải được 
đầu tư ưu tiên. 

- Phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ để rút ngắn thời kỳ gia công”, tăng 
dần các sản phẩm chế biến sâu có giá trị gia tăng cao trong các ngành chế biến. 
Trong thời gian tới, cần đặc biệt chú ý phát triển công nghiệp sản xuất nguyên liệu, 
sản phẩm phụ trợ. Có thể nói, phát triển mạnh công nghiệp hỗ trợ là điều kiện quan 
trọng để chủ động trong việc khai thác nguồn lực trong nước, giảm nhập khẩu, giảm 
xuất khẩu sản phẩm thô, đây là điều kiện để nâng cao giá trị gia tăng của ngành sản 
xuất sản phẩm của Việt Nam. 

- Tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả hàng hóa xuất khẩu: Cần chuyển đổi cơ cấu 
xuất khẩu, hướng đến các loại hàng hóa có giá trị gia tăng cao (các hàng hóa đã qua 
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chế biến, hàng hóa có hàm lượng công nghệ và chất xám cao); chất lượng hàng hóa 
xuất khẩu cần phải được nâng lên. Trong thời gian tới, khi Việt Nam hội nhập ngày 
càng sâu rộng vào đời sống kinh tế thế giới, hàng hóa thâm nhập rộng rãi vào các thị 
trường khác nhau, chất lượng sản phẩm xuất khẩu phải đạt các chuẩn mức quốc tế đối 
với từng ngành cụ thể; Mở rộng thị trường xuất khẩu, điều chỉnh chiến lược phát triển 
thị trường. Tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu theo phương châm đa phương hóa, 
đa dạng hóa, chú ý khai thác các thị trường có hiệp định mậu dịch tự do mà Việt Nam 
là thành viên (ASEAN, ASEAN+), hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - 
Nhật Bản, đồng thời quan tâm hơn đến khai thác thị trường nội địa, một thị trường 
gần 87 triệu người, doanh số bán lẻ và tiêu dùng dịch vụ năm 2009 xấp xỉ 65 tỉ USD, 
và đang tăng với mức trên 10%, cao hơn mức tăng GDP. 

- Nâng cao mức độ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của ngành dịch vụ, nhất là 
dịch vụ chất lượng cao: Theo kinh nghiệm của nhiều nước, tương quan giữa tỷ lệ tăng 
trưởng khối ngành sản xuất và ngành dịch vụ là 1-1,8, thậm chí các nước phát triển là 
1–4. Tuy nhiên trong thời gian qua, con số này ở Việt Nam là 1–0,8. Trong giai đoạn 
tới, để thực hiện được mô hình tăng trưởng mới, cần phát triển mạnh ngành dịch vụ, 
nhất là dịch vụ chất lượng cao. Tập trung đầu tư phát triển một số ngành dịch vụ có 
nhiều lợi thế, có hàm lượng tri thức và công nghệ cao như du lịch, hằng hải, hàng 
không, viễn thông, công nghệ thông tin, giáo dục, y tế chất lượng cao… 

Hai là, tái cấu trúc theo thành phần kinh tế. Thành phần kinh tế Nhà nước của 
Việt Nam đang chiếm tỷ trọng cao trong nhiều lĩnh vực hoạt động của nền kinh tế. 
Thực tế cho thấy, thành phần kinh tế Nhà nước, chủ yếu là các doanh nghiệp Nhà 
nước, trong nhiều lĩnh vực hoạt động không hiệu quả bằng thành phần tư nhân. Mặt 
khác, các doanh nghiệp Nhà nước đang nhận được những ưu đãi đặc biệt của Nhà 
nước dẫn đến tình trạng không bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Điều đó làm 
méo mó các quy luật của thị trường, hạn chế việc phân bổ và sự dụng có hiệu quả các 
nguồn lực của xã hội 

Nhà nước cần xác định vai trò mới của mình, phù hợp với yêu cầu của một nền 
kinh tế thị trường năng động, đang trỗi dậy và đang hội nhập ngày càng sâu rộng. Nhà 
nước cần phải chuyển vai trò từ kiểm soát trực tiếp sang vai trò xây dựng lợi thế cạnh 
tranh cho một nền kinh tế thị trường. Nhà nước cần hướng tới tạo ra một điểm đến 
kinh doanh với các lợi thế cạnh tranh rõ ràng. Nhà nước tạo điều kiện để thị trường 
vận hành đúng theo các quy luật khách quan. Kinh tế Nhà nước là một bộ phận quan 
trọng, nhưng cần phải giảm bớt phạm vi, quy mô và xóa bỏ những ưu đãi giành cho 
doanh nghiệp Nhà nước. Thành phần kinh tế tư nhân phải được xác định là lực lượng 
chủ yếu trong phát triển kinh tế. Sự thay đổi tư duy này sẽ là mấu chốt cho việc thực 
hiện một mô hình tăng trưởng hướng tới hiệu quả và chất lượng cao. 
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Ba là, tái cấu trúc kinh tế theo lãnh thổ: Cải cách cơ cấu lãnh thổ của nền kinh tế 
(hay cải cách tổ chức các hoạt động kinh tế theo lãnh thổ) theo hướng tập trung, hiệu 
quả. Không tiếp tục phát triển theo kiểu dàn đều như thời gian qua. Nhanh chóng tập 
trung đầu tư nhằm hình thành cho được một số lãnh thổ có ý nghĩa đầu tàu để lôi kéo 
sự phát triển của các lãnh thổ còn lại. 

Bốn là, tái cấu trúc đầu tư và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 

- Thay đổi cơ cấu đầu tư theo hướng tăng tỷ trọng đầu tư vốn từ thành phần kinh 
tế tư nhân, giảm dần tỷ trọng đầu tư vốn Nhà nước: 

Đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, một mặt, chứa đựng yếu tố thiếu hiệu quả cả 
về khách quan do phải gánh vác những nhiệm vụ đầu tư cho các lĩnh vực phi kinh tế 
và chủ quan do ý thức quản lý và sử dụng lãng phí; mặt khác, tỷ lệ vốn đầu tư Nhà 
nước cao còn chứa đựng sự không an toàn cho Ngân sách Nhà nước và những nguy 
cơ đe dọa lạm phát cao. Cần coi trọng và có chính sách tăng cường đầu tư từ thành 
phần kinh tế tư nhân. Liên quan đến vấn đề này cần: 

Tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp ngoài Nhà nước với các doanh 
nghiệp Nhà nước trong kinh doanh, trong sử dụng đất đai, vốn và các nguồn lực khác. 
Cần có sự chú ý thích đáng về chính sách và sự nỗ lực của bộ máy điều hành vĩ mô 
dành ưu tiên cho việc tạo ra cơ chế phân bổ hiệu quả nguồn lực trong nền kinh tế. 

Đổi mới mạnh mẽ vai trò của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư. Định hướng đầu 
tư trên cơ sở nâng cao chất lượng chiến lược và quy hoạch phát triển các ngành và các 
vùng kinh tế; ban hành và thực thi chính sách thông thoáng, minh bạch, ổn định nhằm 
huy động rộng rãi các nguồn vốn trong và ngoài nước vào đầu tư phát triển. Nhà nước 
cần hạn chế đến mức tối đa việc thực hiện các hoạt động kinh tế thông qua việc đầu tư 
phát triển doanh nghiệp Nhà nước, chỉ nên phát triển doanh nghiệp Nhà nước trong 
những lĩnh vực then chốt, trọng yếu của nền kinh tế và các lĩnh vực liên quan trực tiếp 
đến quốc phòng – an ninh. Đầu tư từ ngân sách Nhà nước cần được tập trung vào tạo 
lập các điều kiện để phát triển các hoạt động kinh doanh, như kết cấu hạ tầng, nguồn 
nhân lực, cải cách thể chế,… Đẩy mạnh cải cách hành chính, khắc phục hành vi tiêu 
cực, sách nhiễu doanh nghiệp tư nhân của những công chức trong bộ máy công quyền 
đang làm tăng chi phí, hạn chế đầu tư của khu vực tư nhân. 

Nghiên cứu ban hành các chính sách đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư ngoài Nhà 
nước. Có thể thực hiện theo chiều hướng: đẩy mạnh huy động nguồn vốn trong dân cư 
thông qua phát triển mạnh hệ thống doanh nghiệp vừa và nhỏ; đẩy mạnh huy động 
vốn của các trung gian tài chính, nhất là các ngân hàng thương mại trong và ngoài 
nước cũng như vốn trong dân cư; phát triển thị trường chứng khoán,… 
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- Nâng cao hiệu quả đầu tư từ vốn Nhà nước:  

Tăng cường và đổi mới công tác quản lý Nhà nước về đầu tư theo hướng loại bỏ 
dần tình trạng khép kín trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tách chức năng quản lý 
Nhà nước với quản lý kinh doanh trong xây dựng; thực hiện đấu thầu chọn tư vấn 
quản lý dự án; xây dựng và ban hành tiêu chí chủ đầu tư, ban quản lý dự án; tăng 
cường chức năng tư vấn giám sát độc lập trong quá trình thực hiện dự án. Nâng cao 
chất lượng công tác quy hoạch và kiên quyết quản lý công tác đầu tư theo quy hoạch 
được duyệt; khắc phục tình trạng tiêu cực, lãng phí, thất thoát trong đầu tư bằng cách 
tuân thủ đầy đủ các khâu của quá trình đầu tư; thực hiện nghiêm chỉnh Luật Đấu thầu; 
tăng cường công tác giám sát đầu tư, kiểm tra, kiểm soát ở tất cả các ngành, các cấp, 
phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm quy định về quản lý đầu tư, nhằm kịp thời 
ngăn chặn tiêu cực và thất thoát trong đầu tư. 

Nâng cao ý thức trách nhiệm và phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ công 
chức làm việc trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng bằng nguồn vốn Nhà nước. Kết hợp 
việc đẩy mạnh công khai dân chủ ở cấp cơ sở với công tác thanh tra, kiểm tra, giám 
sát của cả hệ thống chính trị, của cơ quan quản lý, của nhân dân, thực thi các chế tài 
đủ mạnh để đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực tham nhũng. 

b. Nâng cao  năng lực cạnh tranh của nền kinh tế 

Một là, cải thiện môi trường kinh doanh: Trong thời gian qua, Việt Nam đã có 
nhiều nỗ lực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, ổn 
định, bình đẳng và minh bạch. Các nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đánh giá cao 
kết quả của nỗ lực ấy. Tuy nhiên, phải coi việc cải thiện môi trường kinh doanh là 
nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Trong thời gian tới, cũng với việc hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường, cần tập trung vào việc phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và cải 
cách thủ tục hành chính, những yếu tố hiện nay dẫn tơi tăng chi phí hoạt động hoặc 
làm nản lòng các nhà đầu tư. 

Hai là, đẩy mạnh phòng và chống tệ nạn tham nhũng:. Tệ tham nhũng đã làm 
ảnh hưởng nhiều đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của Việt Nam. Việc phòng 
và chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu 
dài, đòi hỏi sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa và của 
toàn dân.  

Cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính phục vụ 
phòng và chống nhũng, tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, chú trọng 
các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, Thực hiện chế độ công khai, minh 
bạch về kinh tế, tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị cung ứng dịch vụ 
công, doanh nghiệp Nhà nước. Công khai minh bạch về cơ chế, chính sách, các dự án 
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đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm từ ngân sách Nhà nước, huy động đóng góp từ nhân 
dân, quản lý và sử dụng đất đai, tài sản công,…. 

Cải cách chính sách tiền lương, thu nhập, bảo đảm cuộc sống cho cán bộ, công 
chức để góp phần phòng, chống tham nhũng. Hoàn thiên các quy định trách nhiệm 
của người đứng đầu cơ quan khi để cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra tham nhũng. Xử lý 
nghiêm minh, kịp thời, công khai cán bộ tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra, 
kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng. Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ 
những người tích cực đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kỷ luật 
nghiêm những người bao che, cố tình ngăn cản việc chóng tham nhũng. 

Ba là, thúc đầy đổi mới công nghệ: Trong điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu, 
trình độ công nghệ được xem như là một yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Đo đó, cần phải có giải pháp đồng bộ tăng cường tiềm lực khoa học – 
công nghệ cho nền kinh tế. 

Bốn là, thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp: Sức mạnh của 
nền kinh tế được tạo thành từ chính hệ thống doanh nghiệp. Vì vậy, để nâng cao năng 
lực canh tranh quốc gia cần phải xây dựng nền tảng từ năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp.  

c. Tăng cường đầu tư theo chiều sâu đối với các yếu tố nguồn lực làm nền tảng 
cho tăng trưởng bền vững trong dài hạn 

Một là, tăng cường đầu tư cho xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng tạo tiền đề cho 
tăng trưởng kinh tế dài hạn và bền vững: Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ 
thuật, bao gồm đường sá, cầu cống, bến cảng, sản xuất và truyền tải điện, hạ tầng viễn 
thông, khu công nghiệp tập trung, khu công nghệ cao, các khu kinh tế mở. Đồng thời 
quan tâm đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng văn hóa – xã hội, như trường học, 
bệnh viện, khu vui chơi, giải trí. Để có thể tăng tỷ trọng vốn thu hút vào đầu tư kết 
cấu hạ tầng, cần đa dạng hóa các hình thức và nguồn vốn đầu tư, hoàn thiện luật pháp 
về xây dựng công trình hạ tầng, xây dựng hệ thống danh mục đầu tư và có chương 
trình vận động đối với các nhà đầu tư cụ thể ứng với từng dự án cụ thể, ban hành 
chính sách khuyến khích tư nhân trong nước và ngoài nước tham gia xây dựng hạ 
tầng. 

Hai là, tăng cường đầu tư tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động: Chú trọng 
đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý sản xuất, đào tạo 
nâng cao trình độ của người lao động, bố trí hợp lý và tạo động lực thúc đẩy tính năng 
động, sáng tạo của người lao động. Đặc biệt chú trọng nâng cao năng suất lao động ở 
khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và trong các ngành nông, lâm, ngư nghiệp. Đây là 
các khu vực và các ngành kinh tế hiện có trình độ kỹ thuật và năng suất lao động còn 
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rất thấp, nhưng có phạm vi hoạt động rộng rãi và chiếm tỷ lệ lớn trong tổng lao động 
xã hội. Mặt khác, cần tạo môi trường thông thoáng để lao động có thể dễ dàng dịch 
chuyển từ những lĩnh vực, những ngành kinh tế có năng suất lao động thấp sang các 
lĩnh vực, các ngành kinh tế có năng suất lao động cao hơn, thực hiện chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế một cách tích cực theo hướng đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, tăng nhanh năng suất lao động toàn xã hội. 

Ba là, tăng cường đầu tư cho phát triển nguồn nhân lực, thể hiện trực tiếp nhất 
trong việc tăng cường đầu tư cho phát triển giáo dục – đào tạo, tăng quy mô và chất 
lượng giáo dục – đào tạo ở các cấp. Mục tiêu của đầu tư vào lĩnh vực này là đào tạo 
đón đầu, chuyển đổi cơ cấu nghề nghiệp của người lao dộng phục vụ cho quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, đội ngũ 
cán bộ khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế có trình độ nắm bắt được khoa học công 
nghệ cao, nắm bắt được sự thay đổi nhanh chóng của khoa học công nghệ. 

Để thực hiện mục tiêu tăng đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực, có 
thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau kể cả trực tiếp và gián tiếp. Riêng đầu tư từ 
ngân sách, cần chú trọng đến cơ cấu phân bổ, hiệu quả và chất lượng. Cần tăng cường 
xã hội hóa hoạt động giáo dục – đào tạo, bao gồm cả đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư 
và hình thức tổ chức đào tạo. Đây là một điểm nhấn quan trong để khai thác các 
nguồn lực của toàn xã hội cho phát triển giáo dục – đào tạo và nâng cao chất lượng 
đào tạo nguồn nhân lực. 

Bốn là, tăng cường đầu tư cho khoa học – công nghệ: Cần xây dựng chiến lược 
dài hạn đàu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học – công nghệ, đầu tư có trọng tâm, 
trọng điểm để tạo bước bứt phá về một số công nghệ cao có tác động tích cực đến 
nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế, đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong 
lĩnh vực khoa học – công nghệ, tận dụng lợi thế của nước đi sau. Cần thay đổi tư duy 
trong phát triển hệ thống khoa học – công nghệ. Nhà nước cần xác định rõ nhiệm vụ 
hỗ trợ trực tiếp trong giới hạn và phạm vi nhất định, chuyển mạnh sang cơ chế quản lý 
bằng chính sách nhằm kích thích đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp và tăng 
hợp tác hai chiều giữa tổ chức nghiên cứu triển khai và các doanh nghiệp. 

Nhanh chóng hình thành thị trường sản phẩm công nghệ và hỗ trợ thị trường này 
phát triển mạnh. Theo đó, khuyến khích các tổ chức khoa học – công nghệ tham gia 
thực hiện các giao dịch chính thức trên thị trường khoa học – công nghệ; đổi mới cơ 
chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và triển khai theo hướng xóa bỏ dần cơ chế 
bao cấp, quản lý hành chính, chuyển sang vận hành theo cơ chế thị trường. 

Một việc vừa mang tính chiến lược vừa là giải pháp tác nghiệp cho việc tăng 
cường đầu tư đổi mới công nghệ là chính sách thu hút FDI. FDI phải nhằm mục tiêu 
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nâng cấp công nghệ và nâng cấp nền kinh tế. Do đó, phải quan tâm đến đầu tư hấp thụ 
công nghệ và kỹ năng hơn là đầu tư về tư liệu máy móc hay các nhà máy. Để thực 
hiện điều này cần chú trọng hai vấn đề then chốt: cần phải lựa chọn nhà đầu tư và các 
dự án đầu tư phù hợp; tạo sự hấp dẫn và vững tin hơn cho các nhà đầu tư khi bỏ vốn 
vào Việt Nam. 

d. Cải cách thể chế 

Hình thành thể chế kinh tế, thể chế chính trị hoàn chỉnh, đồng bộ, có lợi cho phát 
triển kinh tế và có lợi cho đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Nhà nước cần ban 
hành khung cơ chế, minh bạch, kịp thời để thay đổi phương thức tăng trưởng kinh tế 
đem lại hiệu quả cao. 

Cải cách thể chế pháp lý và thủ tục hành chính, tôn trọng quan hệ thị trường. 
Nhanh chóng xóa bỏ cơ chế chủ quản - một cơ chế lỗi thời, tàn dư của thời kỳ bao cấp 
- từ đó xóa bỏ việc sử dụng mệnh lệnh hành chính để can thiệp vào hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp; hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật điều 
chỉnh các hoạt động của doanh nghiệp theo nguyên tắc “bình đẳng, minh bạch”; xây 
dựng đội ngũ công chức “liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự 
giám sát của nhân dân” như quy định tại điều 8 Luật Cán bộ công chức. 

Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 coi hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng XHCN là một trong ba đột phá chiến lược, đồng thời khẳng 
định: “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đồng bộ và hiện đại là tiền đề quan trọng 
thúc đẩy quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình phát triển, ổn định kinh 
tế vĩ mô”. Để có bước đột phá về thể chế, cần thực hiện các giải pháp chính sau đây: 

Một là, tiếp tục rà soát nhằm loại bỏ, sửa đổi hoặc bổ sung những thể chế lạc hậu, 
bất cập, đồng thời thiết lập các thể chế còn thiếu để điều chỉnh các quan hệ kinh tế, xã 
hội mới phát sinh theo tiến trình phát triển của nền kinh tế thị trường và quá trình hội 
nhập kinh tế quốc tế. Phải tiến tới xây dựng một hệ thống pháp luật đầy đủ, hoàn 
chỉnh, đồng bộ, thống nhất, minh bạch, dễ đoán trước và phù hợp với luật lệ quốc tế. 
Trước mắt cần xây dựng và ban hành các văn bản pháp luật mới như Pháp lệnh về 
Đối xử quốc gia, Đối xử Tối huệ quốc và quyền tự vệ; Luật quản lý đầu tư nhà nước, 
sửa đổi các Luật Thương mại, Luật Phá sản doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật doanh 
nghiệp, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đất đai, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động 
v.v… Bên cạnh việc hoàn thiện về số lượng và nội dung của hệ thống thể chế, cần 
tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch trong việc soạn thảo, ban hành và thực thi 
nhằm nâng cao hiệu quả và hiệu lực của thể chế. Quá trình xây dựng và thực thi thể 
chế cần có sự tham gia sâu rộng và giám sát thoả đáng của các chủ thể hữu quan, đặc 
biệt là của người dân và doanh nghiệp.  
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Hai là, đẩy mạnh đổi mới công tác kế hoạch nhằm xác định rõ những nội dung 
kinh tế, xã hội mà mỗi cấp chính quyền cần hoạch định; đồng thời tính toán sự cân đối 
các nguồn lực tương ứng với các mục tiêu đã xác định nhằm định hướng cho thị 
trường phát triển. Đổi mới công tác kế hoạch và quy hoạch thực chất là xác định vai 
trò quan trọng của Nhà nước trong suốt quá trình dẫn dắt thị trường phát triển theo 
mục tiêu của mình. Do đó, một trong các nhiệm vụ quan trọng của công tác quy 
hoạch, kế hoạch là chỉ dẫn và dự báo các nhân tố ảnh hưởng đến các mục tiêu phát 
triển. Cụ thể là cần đổi mới nội dung và phương thức xác định các chỉ tiêu kinh tế, xã 
hội hiện nay theo hướng chuyển từ tính chất pháp lệnh sang tính chất chỉ dẫn6. Nhà 
nước đưa ra những tín hiệu mang tính chỉ dẫn để dẫn dắt thị trường; đồng thời xác 
định các chính sách, biện pháp, giải pháp nhằm bảo đảm đạt được các mục tiêu đề ra. 

Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, cần tập trung vào các chỉ tiêu phát triển 
bền vững như các chỉ tiêu về an sinh xã hội, môi trường… nhằm ràng buộc các cấp 
chính quyền phải thực hiện nhiệm vụ của mình. Các chỉ tiêu về kinh tế, xét cho cùng, 
chỉ là phương tiện; còn các chỉ tiêu về an sinh xã hội mới là mục tiêu của phát triển. 
Để tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho công tác kế hoạch, đề nghị sớm xây dựng đạo 
luật về kế hoạch hóa trong đó xác định rõ nội dung: Làm gì, làm cách nào, vào lúc 
nào và ai làm đối với từng cấp chính quyền có đặc điểm khác nhau (đô thị, nông 
thôn)… 

Ba là, cần kiên định quan điểm phát triển bền vững, chú trọng hơn nữa đến các 
yếu tố xã hội và môi trường trong xây dựng và thực thi thể chế. Điều này cần được 
nâng lên thành “nguyên tắc”, được quy định trong các văn bản có liên quan, như trong 
Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, hoặc trong các Nghị quyết về phát 
triển kinh tế, xã hội của các cấp, các ngành. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, 
kết hợp chặt chẽ các mục tiêu, chính sách kinh tế với các mục tiêu, chính sách xã hội; 
thực hiện tốt tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển 
phù hợp với điều kiện cụ thể. Đưa nội dung bảo vệ môi trường vào chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, vùng và các chương trình, các dự án. 
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường; xây dựng chế tài đủ mạnh để 
ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm.  

Để đảm bảo công bằng xã hội, trong phân phối thu nhập có phân phối lần đầu và 
rất nhiều lần, nhiều hình thức phân phối lại. Nhà nước cần thực hiện có hiệu quả các 
chính sách phân phối và phân phối lại để điều tiết hợp lý thu nhập các tầng lớp dân 

                                                 
6 Thí dụ như chuyển dịch cơ cấu kinh tế, huy động vốn đầu tư, chỉ số tăng giá… mang tính chất dự 
báo để định hướng cho nhà đầu tư, không cần xem đó là những ràng buộc trong điều hành nền kinh 
tế của Nhà nước. 
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cư, các ngành, các vùng khác nhau. Đặc biệt là gắn liền với tăng trưởng kinh tế mà 
phát triển phân phối qua quỹ phúc lợi xã hội nhằm giảm bớt chênh lệch về điều kiện 
tái sản xuất sức lao động trên một số nhu cầu cơ bản, thiết yếu của các thành viên xã 
hội. Tăng trưởng kinh tế ở nước ta hiện nay đòi hỏi phải sử dụng tối đa sức lao động 
xã hội, hạn chế thất nghiệp, do đó Nhà nước cần có các chính sách khuyến khích đầu 
tư, đa dạng hóa các loại hình sản xuất, kinh doanh để cho người lao động có cơ hội 
tìm kiếm việc làm, kể cả việc làm thuê.  

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Xây dựng nền hành 
chính phục vụ dựa trên cơ sở hình thành các tổ chức cung cấp dịch vụ công, các định 
chế yểm trợ. Hiện nay, luật pháp nước ta chưa chế định các định chế cung cấp dịch vụ 
công phi lợi nhuận. Cần xác định rõ bản chất của định chế cung cấp dịch vụ công phi 
lợi nhuận là các tổ chức cung cấp các dịch vụ công cho xã hội như: y tế, giáo dục, văn 
hóa, khoa học, dịch vụ đô thị, hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ thông tin; các tổ chức khuyến 
nông, khuyến ngư... do các thành phần kinh tế và Nhà nước đầu tư; được thành lập để 
phục vụ cho lợi ích chung của xã hội, của cộng đồng, mà nhà đầu tư không thu lợi 
nhuận về cho mình (nhà đầu tư không thu lợi nhuận không có nghĩa là tổ chức đó 
không hoạt động kinh doanh, mà phải mang tính chất kinh doanh nhằm tích tụ vốn để 
không ngừng phát triển). Ðể thực hiện vai trò này của Nhà nước, cần sớm xây dựng 
một đạo luật về các tổ chức dịch vụ công phi lợi nhuận. Khi có đạo luật này, thì vai 
trò quản lý nhà nước là giám sát sự hoạt động của các tổ chức trên, chứ không phải 
làm thay các tổ chức này. Về cải cách thủ tục hành chính, cần đơn giản hóa các thủ 
tục, hợp lý hóa trình tự giải quyết công việc trong quan hệ giữa các cơ quan công 
quyền với xã hội dân sự, với công dân, với doanh nghiệp. 

Năm là, hoàn thiện chính sách và pháp luật đối với các loại thị trường phù hợp 
với mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế. Sự phát triển các loại thị trường phản ánh quá 
trình chuyển dịch cơ cấu và lợi thế của nền kinh tế trong quá trình cạnh tranh. Do đó, 
vấn đề hoàn thiện các loại thị trường ở nước ta cần xác định trên hai nguyên tắc. 
Nguyên tắc thứ nhất là bảo đảm tính đồng bộ trong mối quan hệ kinh tế giữa các thị 
trường với nhau, bởi vì không có một loại thị trường nào phát triển riêng rẽ, mà luôn 
luôn là nguyên nhân và kết quả của thị trường kia7. Nguyên tắc thứ hai, sự phát triển 
các loại thị trường phải thông qua các chính sách của Nhà nước, được bảo đảm bằng 
hệ thống pháp luật có liên quan, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội cho từng 
giai đoạn của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

                                                 
7 Thí dụ, nếu các ngành kinh tế khác không phát triển, thì không có điều kiện để phát triển thị trường 
tài chính và nếu thị trường tài chính không phát triển, thì không bảo đảm được nguồn vốn cho các 
ngành kinh tế khác. 
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Dựa vào hai nguyên tắc này để xem xét về tính đồng bộ và trình độ phát triển của 
từng loại thị trường trong cơ cấu nền kinh tế thị trường của nước ta, đồng thời thông 
qua hệ thống pháp luật có liên quan hiện hành, sẽ thấy được những nội dung cần phải 
hoàn thiện (năm loại thị trường theo tinh thần Đại hội X: thị trường hàng hoá; thị 
trường tài chính; thị trường bất động sản; thị trường lao động và thị trường công 
nghệ). Do đó, trong công tác lập pháp cần hoàn thiện pháp luật “theo nhóm” thị 
trường để tránh sự xung đột pháp lý, nếu chỉ sửa đổi từng đạo luật riêng rẽ, nhằm bảo 
đảm tính đồng bộ khi vận hành. 

Sáu là, thay đổi cách thức điều tiết và can thiệp của Nhà nước vào nền kinh tế 
thông qua các chính sách kinh tế vĩ mô và các tổ chức kinh tế của Nhà nước. Thông 
thường, Nhà nước sử dụng 4 nhóm chính sách điều tiết để đảm bảo đạt được các mục 
tiêu vĩ mô của nền kinh tế8, gồm: chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách 
chi tiêu và chính sách ngoại thương. Nhà nước cần sử dụng một cách linh hoạt, kết 
hợp có hiệu quả bốn nhóm công cụ chính sách nêu trên tùy theo tính chất của nền 
kinh tế và trong mỗi giai đoạn nhất định nhằm bảo đảm phục vụ có hiệu quả cho các 
mục tiêu kinh tế vĩ mô nói chung và mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói riêng. 
Kinh nghiệm của nhiều nước thành công trong việc chuyển nền kinh tế từ giai đoạn 
gia công sang giai đoạn sản xuất là sử dụng linh hoạt và hiệu quả chính sách thuế để 
định hướng đầu tư cho doanh nghiệp. 

Bảy là, tiếp tục đổi mới việc phân cấp của Chính phủ cho chính quyền địa 
phương. Việc phân cấp cần được thực hiện trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản là: Mở 
rộng phân cấp, nhưng đồng thời phải tạo cơ chế để tăng cường kiểm tra, thanh tra, 
giám sát của chính quyền Trung ương đối với chính quyền địa phương. Cụ thể là 
Chính phủ tập trung vào 3 nhiệm vụ: (1) hoạch định chính sách; (2) ban hành các quy 
định và (3) kiểm tra, giám sát, chế tài vi phạm. Các quyết định cụ thể liên quan đến 
đời sống kinh tế ở mỗi địa phương nên để địa phương thực hiện. Việc phân cấp cần 
dựa trên các nguyên tắc của nền hành chính quốc gia, bảo đảm tính chất thống nhất 
quản lý của Nhà nước, nhưng vẫn đề cao tính tự chủ của địa phương trên nền tảng lợi 
thế so sánh, năng lực cạnh tranh của các địa phương, các vùng kinh tế và các đô thị. 
Việc phân cấp cần được thực hiện theo hướng việc gì cấp dưới làm tốt thì giao cho 
cấp đó thực hiện; cấp nào giải quyết sát thực tế hơn, có điều kiện thực hiện và có hiệu 
quả hơn thì giao nhiệm vụ, thẩm quyền cho cấp đó. Nhiệm vụ của cấp nào thì cấp đó 
chịu trách nhiệm toàn bộ, có thẩm quyền đầy đủ (tự quyết, tự quản đối với công việc 
được giao; không trùng lắp giữa việc do Trung ương làm với việc của địa phương làm 
và công việc giữa các cấp chính quyền trong phạm vi một địa phương với nhau). Từ 
                                                 
8 Các mục tiêu kinh tế vĩ mô cơ bản gồm: tăng trưởng GDP; tạo việc làm mới, giảm thất nghiệp; ổn định giá 
cả và tăng xuất khẩu ròng. 
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các nguyên tắc nêu trên, để nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, cần hoàn 
thiện các văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. 

7. Nội dung và biện pháp tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư 
nhân, doanh nghiệp FDI 

4.1. Doanh nghiệp Nhà nước 

Nhìn lại gần 30 năm qua, kể từ khi đất nước bắt đầu tiến hành công cuộc đổi 
mới. vấn đề đặt ra đối với khu vực kinh tế Nhà nước nói chung, doanh nghiệp Nhà 
nước nói riêng đó là hiệu quả thấp, làm ăn thua lỗ, thất thoát, tham nhũng, … gây 
nhức nhối trong dư luận. Nếu phân tích kỹ, nguyên nhân sâu xa của tình trạng lạm 
phát cao năm 2011 là do đầu tư kém hiệu quả, đầu tư dàn trải, nhiều công trình chậm 
tiến độ,… thì vẫn là thuộc khu vực Nhà nước, mà DNNN đóng vai trò chính yếu.  

Cho đến nay, những vẫn đề thuộc về lý luận như khoanh vùng cho việc sắp xếp 
lại DNNN, không nhất thiết phải nắm tất cả các ngành, hàng, các lĩnh vực trong nền 
kinh tế, mà nắm những ngành chính,… vẫn mù mờ và còn nhiều tranh cãi,… cho dù 
đã bốn lần sắp xếp lại DNNN theo những tiêu chí mỗi thời kỳ đều có sự điều chỉnh 
cho phù hợp với yêu cầu thực tế. Nghĩa là chưa ngã ngũ DNNN cần phải nắm những 
ngành, những lĩnh vực nào? Tư tưởng muốn vươn ra, bành trướng ra nhiều ngành vẫn 
còn. Cơ chế ngân sách mềm vẫn còn khá thịnh hành. Tệ nạn xin – cho, ban phát 
không những không giảm mà còn phát triển mạnh và ngày càng trở nên tinh vi. 

Thiếu chế tài xử phạt trong trường hợp không thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ 
được giao đối với lãnh đạo các doanh nghiệp thua lỗ. Cơ chế tạo động lực cũng chưa 
đủ khuyến khích, đặc biệt đối với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước quy mô 
lớn. Cơ chế giám sát, đánh giá còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả. Việc giám sát 
chủ yêu thông qua kênh báo cáo. Trong khi đó, các báo cáo này mang tính chất hành 
chính, thống kê hơn là báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu của chủ sở hữu, trong 
khi còn thiếu cơ chế xác định tính xác thực của các báo cáo này. Các báo cáo giám 
sát, đánh giá mang tính chủ quan, chưa phản ánh được chính xác hiệu quả hoạt động 
của DNNN. Thiếu một hệ thống các tiêu chí mang tính chất bắt buộc có cơ sở khoa 
học để đánh giá định kỳ thực trạng hoạt động của các DNNN. Một mặt thông tin chưa 
đầy đủ, chưa công khai, minh bạch; mặt khác, thông tin báo cáo lại tập trung về 
những bộ phận không đủ năng lực trình độ, thậm chí không đủ cả thời gian để đọc và 
phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh trong hoạt động của các DNNN. Việc giám 
sát được giao cho nhiều cơ quan khác nhau, thiếu cơ chế phối hợp,… 

Trong thời gian tới, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước là một công việc cấp bách 
cần thực hiện:  



CIEM, Trung tâm Thông tin – Tư liệu 36 

Một là, cần phân định rõ nhũng ngành nào Nhà nước cần nắm 100% vốn, ngành 
nào cần nắm cổ phần chi phối, ngành nào không cần. Đẩy mạnh cổ phần hóa các tập 
đoàn, các tổng công ty Nhà nước. Đối với các doanh nghiệp Nhà nước mà Nhà nước 
cần tiếp tục quản lý để sử dụng như một đòn bẩy kinh tế thì lựa chọn hình thức công 
ty cổ phần, trong đó Nhà nước chỉ cần năm giữ cổ phần chi phối. Đây là tiền đề  
không chỉ cho việc thay đổi mô hình mà thảy đổi cả cung cách quản lý cũng như tạo 
động lực cho doanh nghiệp. 

Tiêu chí để xác định doanh nghiệp Nhà nước cần giữ lại dựa trên những ngành, 
lĩnh vực và địa bàn như sau: 

- Cung cấp sản phẩm, dịch vụ thiết yếu cho xã hội: Đây là những ngành hàng hóa 
công cộng thiết yếu mà khu vực kinh tế tư nhân không thể hoặc không muốn đầu tư, 
hoặc những ngành độc quyền tự nhiên mà hàng hóa mang tính công cộng không thuần 
túy. 

- Một số ngành, lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao, đòi hỏi đầu tư lớn; ngành, lĩnh 
vực có lợi thế cạnh tranh cao. Tùy theo cân đối cơ cấu các loại hình doanh nghiệp 
Nhà nước sẽ theo quyết định tỷ lệ, mức độ tham gia. Khi các điều kiện chủ quan và 
khách quan được khẳng định. Nhà nước sẽ giảm số lượng các doanh nghệp Nhà nước 
ở khu vực này thông qua cổ phần hóa hoặc bán lại doanh nghiệp cho khu vực kinh tế 
tư nhân. 

- Địa bàn kinh tế khó khăn và có yêu cầu đặc biệt mà các thành phần kinh tế 
khác không đầu tư. Đây chính là các doanh nghiệp kiểu công ích truyền thống sẽ tiếp 
tục được duy trì ở những địa bàn cần thiết. 

Hai là, nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Nhà nước. Muốn vậy, 
phải đặt DNNN vào môi trường cạnh tranh, xóa bỏ mọi hình thức ưu đãi đối với 
DNNN, đối xử bình đẳng như với khu vực kinh tế tư nhân. Hiện nay, việc cho vay, 
cấp tín dụng cho DNNN vẫn theo chỉ định của cơ quan Nhà nước làm cho DNNN lợi 
dụng ưu đãi, không dựa vào sức lực của mình. 

Tập trung phát triển các ngành sản xuất chính của doanh nghiệp, không cho phép 
kinh doanh trái ngành, đầu tư dàn trải. Theo thống kê của Đảng ủy khối doanh nghiệp 
Trung ương, trong số vốn đầu tư ngoài ngành có tới 56% đã được đầu tư vào bát động 
sản, và vào khu công nghiệp. Điều này không những làm phân tán vốn mà còn góp 
phần tạo thành bong bong bất động sản. Mặc dù, Chính phủ đã yêu cầu các tập đoàn, 
các tổng công ty Nhà nước tập trung vào ngành, nghề kinh doanh chính, thoái vốn đầu 
tư ra ngoài ngành. Theo lộ trình đến năm 2015, DNNN phải chấm dứt việc rót vốn 
vào khu vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, quỹ đầu tư, chứng khoán và bất động 
sản. Lộ trình này là quá dài. 
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Ba là, tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa. Việc sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp 
Nhà nước phải trên cơ sở kinh tế thị trường. Mỗi doanh nghiệp Nhà nước có đặc thù 
và điểm xuất phát khác nhau nên không thể áp dụng cơ chế đồng nhất. 

Các doanh nghiệp Nhà nước có vai trò khác nhau, các doanh nghiệp cung cấp các 
dịch vụ quan trọng như điện, viễn thông nếu hoàn toàn cho tư nhân đảm nhiệm có thể 
xảy ra những hệ quả xấu khó lường. Những doanh nghiệp Nhà nước thuần túy thương 
mại thì bán, cổ phần hóa càng sớm càng tốt, bởi đây có thể là lực cản cho phát triển 
kinh tế. Nhưng đối với những doanh nghiệp Nhà nước thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng 
thì cần xem xét, không nên bỏ ngỏ hoàn toàn. Ngoài ra, các khoản nợ và tài sản của 
doanh nghiệp Nhà nước phải được kiểm toán, kiểm định công khai, minh bạch trước 
khi đem cổ phần hóa nhằm tránh thất thoát tài sản Nhà nước. 

Mục tiêu cổ phần hóa là nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, thay đổi quản trị 
doanh nghiệp, vì vậy rất quan trọng khi có được nhà đầu tư chiến lược có năng lực 
thực sự, có vị thế để bảo đảm nâng cao được chất lượng hoạt động sau cổ phần hóa. 

Bốn là, đổi mới cơ chế giám sát đối với với doanh nghiệp Nhà nước. Bản thân 
doanh nghiệp Nhà nước là một thực thể đa mục đích, do đó, việc giám sát doanh 
nghiệp Nhà nước phải theo hướng đa mục đích, không thể đơn thuần chỉ chú ý đến 
mục đích tài chính thuần túy. Khi xác định được mục tiêu giám sát, sẽ xác định được 
các yếu tố còn lại như hình thức, phương pháp và cơ chế giám sát. 

Các phương pháp giám sát đa dạng hóa và phù hợp với từng loại doanh nghiệp 
Nhà nước, tùy theo mức độ, khả năng lượng hóa kết quả đầu ra của doanh nghiệp và 
mức độ hoạch định kiểm soát quá trình sản xuất của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp 
Nhà nước có thể không nhiều về số lượng nhưng lại hoạt động chủ yếu ở những 
ngành không cạnh tranh, ngành hàng hóa công cộng. Đối với các doanh nghiệp hoạt 
động ở các lĩnh vực không cạnh tranh, có tính công cộng cao cấn áp dụng các phương 
pháp giám sát kiều hành chính – tức là giám sát quá trình sản xuất từ đầu vào đến quy 
trình sản xuất nhằm bảo đảm đầu ra theo ý muốn. 

Khi doanh nghiệp Nhà nước đã xác lập lại theo cơ chế thị trường, sẽ chỉ còn một 
vài lĩnh vực cần duy trì doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – phải ban hành các văn 
bản pháp quy cụ thể về giám sát cho từng lĩnh vực, thậm chí từng doanh nghiệp – 
trong đó xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, tổ chức nhân sự. 
phương pháp, quy trình giám sát của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp. 

Năm là, đổi mới cơ chế sử dụng cán bộ. Nên áp dụng rộng rãi cơ chế thuê và 
tuyển chọn giám đốc theo tiêu chuẩn. Việc tuyển chọn giám đốc phải theo nguyên tắc 
công khai, thi tuyển từ các nguồn khác nhau trong xã hội. Đồng thời phải mạnh dạn 
chọn các giám đốc nước ngoài, nếu thực sự cần thiết và có hiệu quả. 
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Sáu là, hoàn thiện thể chế quản lý doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện quyền và 
trách nhiệm của chủ sở hữu Nhà nước đối với vốn và tài sản Nhà nước tại doanh 
nghiệp, bảo đảm công khai, minh bạch về tài chính. Hiện nay các văn bản dưới luật 
để điều chỉnh các doanh nghiệp Nhà nước vẫn còn thiếu, còn nhiều bất cập, nhất là 
các thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan đến doanh nghiệp Nhà nước. 
Đồng thời các chế tài chưa rõ ràng, nhất là trách nhiệm của đội ngũ lãnh đạo quản lý 
doanh nghiệp Nhà nước (hầu như trong suốt thời gian qua rất ít trường hợp lãnh đạo 
doanh nghiệp Nhà nước bị cách chức vì hiệu quả thấp trước khi có cơ quan tố tụng 
vào cuộc). 

Đối với mỗi tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cần xây dựng đề án tái cấu trúc, 
các quy định nội bộ như điều lệ, quy chế, nội quy, quy định và quy trình quy phạm kỹ 
thuật… Đến nay, nhiều doanh nghiệp Nhà nước vẫn chưa có được báo cáo tài chính 
hợp nhất, vốn là cơ sở để đánh giá một cách toàn diện và minh bạch hoạt động sản 
xuất kinh doanh của toàn doanh nghiệp. 

Bảy là, xác định rõ hơn danh mục các hoạt động công ích, đồng thời phải kiên 
quyết xóa bỏ cơ chế bao cấp đối với doanh nghiệp công ích, chuyển mạnh sang cơ 
chế quản lý hoạt động công ích thông qua đấu thầu giữa các doanh nghiệp thuộc các 
thành phần kinh tế theo giá đặt hàng của Nhà nước. Để thực hiện định hướng này, 
cần ban hành chính sách ưu đãi, không phân biệt thành phần về: vay vốn, thuê đất, 
thuế; Thực hiện xã hội hóa hoạt động công ích; Tạo cơ hội công bằng cho khu vục 
kinh tế tư nhân trong việc tiếp cận các dự án, chương trình đầu tư công và chi tiêu 
Chính phủ. 

4.2. Doanh nghiệp tư nhân 

Những năm vừa qua, doanh nghiệp tư nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, trong 
10 năm qua, trung bình mỗi năm có khoảng 22% số lượng doanh nghiệp tư nhân tăng 
thêm. Cùng với đó là những đóng góp to lớn cho nền kinh tế. Trong giai đoạn 2006 – 
2009, doanh nghiệp tư nhân đóng góp 9,8% cho ngân sách, chiếm 53,7% số lượng 
việc làm và chiếm 88,1% trong việc tạo ra việc làm mới, đóng góp vào tăng trưởng 
GDP của doanh nghiệp tư nhân cũng ngày càng tăng chiếm 54,2%. (xem bảng 3). 
Những đóng góp thiết thực đó đã chứng tỏ tầm quan trọng của khu vực doanh nghiệp 
này. Tuy nhiên, đại bộ phận DNTN đều thuộc loại nhỏ và cực nhỏ, khả năng cạnh 
tranh, tiếp thu và áp dụng công nghệ còn yếu. Điều đáng nói là tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn đầu tư của các DNTN thấp và có xu hướng giảm. Thống kê cho thấy, những khó 
khăn lớn của DNTN vẫn là vốn, thủ tục hành chính, đất đai, kết cấu hạ tầng, nhân lực.  
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Để thực hiện mô hình tăng trưởng mới, phải phát huy vai trò của doanh nghiệp tư 
nhân, đặt nó vào đúng vị trí trong quá trình phát triển. Để làm được đó, cần thực hiện 
các điểm sau đây: 

Về phía nhà nước 

Một là, Nhà nước cần tạo ra một khung pháp lý đồng bộ, có sự nhất quán nhằm 
tạo điều kiện cho DNTN phát triển thuận lợi để nó phát huy được vai trò, vị trí và tầm 
vóc của khu vực kinh tế tư nhân. Tăng cường xử lý và giải quyết những vi phạm để 
bảo vệ lưọi ích chính đáng cho các doanh nghiệp. Cần xóa bỏ mọi kỳ thị, xóa bỏ 
những thể chế, chính sách còn thể hiện sự phân biệt đối xử giữa DNNN với DNTN.  

Tạo môi trường thuận lợi khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển sản xuất, 
kinh doanh không hạn chế về quy mô trong những lĩnh vực có lợi cho “quốc kế, dân 
sinh”. Một môi trường kinh doanh thuận lợi, các doanh nghiệp đều bình đẳng trước 
pháp luật là yêu cầu hàng đầu để phát triển đất nước trong tình hình mới. Hơn nữa, 
khi hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng đi vào chiều sâu, việc phân biệt đối xử giữa 
DNNN với DNTN và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ bị thu hẹp dần, môi 
trường kinh doanh bình đẳng không thể không thiết lập. 

Hai là, xác định rõ chức năng quản lý Nhà nước đối với khu vực DNTN. Đó là: 
xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý và ban hành những chính sách đối với các đơn vị 
sản xuất, kinh doanh; xây dựng quy hoạch và trợ giúp đào tạo các bộ quản lý cho 
doanh nghiệp; tích cực kiểm tra các hộ kinh doanh và doanh nghiệp thực hiện pháp 
luật, chế độ, chính sách của Nhà nước.  

Nhà nước cần thúc đẩy phát triển đầy đủ và đồng bộ các thị trường yếu tố sản 
xuất như thị trường tài chính, thị trường bất động sản, thị trường lao động, thị trường 
công nghệ. Nhà nước cần các chính sách hỗ trợ về đầu tư, tín dụng, thuế, xúc tiến 
thương mại, thông tin thị trường. Ngoài ra, cần phát triển mạnh các hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành hàng để tăng cường công tác xúc tiến thương mại, giao lưu, 
học hỏi, trao đổi thông tin, phát triển và bảo về ngành hàng phát triển, thậm chí đóng 
vai trò duy trì trật tự thị trường,… 

Về phía doanh nghiệp tư nhân 

Mỗi doanh nghiệp cần chọn cho mình một chiến lược kinh doanh đúng đắn trong 
điều kiện mới. Hiện nay, Chính phủ đã công khai các ngành, các lĩnh vực ưu tiên phát 
triển, công khai lộ trình hội nhập, nhất là lộ trình thuế. Các doanh nghiệp cần nắm 
chắc những nội dung đó để định hướng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp, tự xác 
định được lợi thế và thách thức đối với chính mình. Xây dựng chiến lược kinh doanh 
cũng có nghĩa là xác định cho doanh nghiệp một lối đi đúng đắn trong dài hạn, một 
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kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp trong tương lai. Trên cơ sở đó, 
doanh nghiệp phải tổ chức lại sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất lao động 
và hạ giá thành sản phẩm, tạo ra những sản phẩm có chất lượng cao, giá thành hạ, 
mẫu mã phù hợp sở thích của người tiêu dùng, theo tập quán từng vùng, từng dân tộc, 
từng quốc gia. Đây chính là một trong những yếu tố quyết định sự sống còn của 
doanh nghiệp. 

Mỗi doanh nghiệp cần chủ động hoàn thiện hệ thống thông tin, áp dụng các công 
nghệ hiện đại để sử dụng một cách có hiệu quả nguồn lực thông tin cho việc ra các 
quyết định quản lý. Trong thời đại hiện nay, ngoài các nguồn lực truyền thống là nhân 
lực, vật lực, tài lực thì thông tin chính là nguồn lực thứ tư không thể thiếu đối với 
doanh nghiệp. Để thúc đầy hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp cần phải xây 
dựng được hệ thống thông tin về môi trường kinh doanh, về hệ thống phân phối, giá 
cả mặt hàng hiện hành, về tình hình và viễn cảnh của thị trường, về hệ thống giao 
thông vận tải,…. 

Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp, xây dựng 
một đội ngũ lao động có đủ khả năng đáp ứng yêu cầu kinh doanh trong môi trường 
cạnh tranh ngày càng gay gắt. Trong thời gian tới các doanh nghiệp Việt Nam cần: 
Sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý và lao động hiện có; Tiêu chuẩn hóa cán bộ, 
lao động trong doanh nghiệp đối với từng ngành nghề, từng loại công việc và phải đáp 
ứng đúng yêu cầu phát triển; Tạo sự gắn  bó về quyền lợi và trách nhiệm của người 
lao động với doanh nghiệp bằng các chính sách tạo động lực lao động; Đào tạo và bồi 
dưỡng đội ngũ cán bộ, lao động để có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, sử 
dụng thành thạo vi tính, am hiểu thị trường thế giới và luật lệ thương mại quốc tế. 

Cần nhanh chóng hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, nâng cao kiến thức và tư 
duy hiện đại cho đội ngũ lãnh đạo các doanh nghiệp. Mỗi hình thức tổ chức doanh 
nghiệp đều có những ưu điểm, nhược điểm riêng và phù hợp với những chiến lược 
kinh doanh nhất định. Vì vậy, điều cần thiết là doanh nghiệp phải thiết lập cho mình 
một cơ cấu tổ chức hợp lý với chiến lược kinh doanh đã chọn, tránh áp dụng kiểu tổ 
chức dập khuôn theo mô hình có sẵn, điều này hạn chế việc phát huy những năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp. Đội ngũ lãnh đạo của các doanh nghiệp phải được đào 
tạo để có được cách tư duy hiện đại, tư duy thị trường, có được các kỹ năng về quản 
lý và điều hành doanh nghiệp, qua đó định hướng và điều hành doanh nghiệp một 
cách có hiệu quả hơn. 

Tái cấu trúc trong nội bộ từng doanh nghiệp là rất quan trọng. Quản lý doanh 
nghiệp theo phương thức “gia đình” là đặc điểm lớn nhất của các doanh nghiệp dân 
doanh Việt Nam, dẫn đến sự thiếu minh bạch. Hơn nữa, do xuất phát từ một nền sản 
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xuất nhỏ, không ít doanh nghiệp đã và đang hoạt động theo phương thức chụp giật, 
thiếu tôn trọng các quy định của pháp luật. Do đó, từng doanh nghiệp phải tái cấu trúc 
cơ chế quản lý nội bộ của mình, kể cả việc chuyển đổi hình thức tổ chức, để bảo đảm 
sự minh bạch và tôn trọng các quy định của pháp luật. 

4.3. Doanh nghiệp FDI 

Trong những năm vừa qua, hoạt động của các doanh nghiệp FDI đã tạo ra tác 
động lan tỏa tích cực đối với nền kinh tế và các doanh nghiệp trong nước, nhất là 
doanh nghiệp tư. Thông qua đó đã tạo ra nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và tạo ra 
việc làm cho hàng triệu lao động gián tiếp, tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ 
bản, cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm và cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó, việc 
quản lý, điều hành hoạt động của các doanh nghiệp FDI giúp Việt Nam có thêm kinh 
nghiệm thực tiễn để tiếp tục hình thành các yếu tố của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Sự hiện diện của các doanh nghiệp FDI đã góp phần ghi 
nhận các quyền cơ bản của nền kinh tế thị trường: quyền tự do kinh doanh; quyền tự 
chủ, tự quyết các công việc của mình; quyền được bình đẳng trước pháp luật khi gia 
nhập thị trường... Khi thu hút FDI từ các công ty đa quốc gia, các doanh nghiệp và 
nền kinh tế có thêm cơ hội tham gia mạng lưới toàn cầu, tạo thuận lợi hơn cho việc 
đẩy mạnh xuất khẩu. 

Tuy nhiên, trong thực tế hoạt động của các doanh nghiệp FDI còn nhiều điều cần 
phải lưu ý. Doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam chủ yếu đến từ các quốc gia và 
vùng lãnh thổ châu Á, đặc biệt là Đài Loan, Hàn Quốc và Nhật Bản, có quy mô vốn 
đầu tư và lao động tương đối nhỏ, 75% có dưới 300 lao động, trong đó 37% có dưới 
50 lao động. Đặc điểm về lĩnh vực kinh doanh là phần lớn các doanh nghiệp hoạt 
động về sản xuất và gia công có giá trị gia tăng thấp. Những thống kê của khu vực 
doanh nghiệp này có nhiều điểm đáng lưu ý như 85% doanh nghiệp thuộc diện 100% 
vốn nước ngoài, nhập khẩu tới 57,5% hàng hóa, dịch vụ trung gian, tỷ lệ mua trong 
nước rất nhỏ chỉ 2% từ doanh nghiệp tư nhân trong nước, phần lớn đầu ra là xuất 
khẩu.  

Hình ảnh nhà đầu tư nước ngoài tại Vi ệt Nam được nêu với những con số sống 
động kể trên, được ví như “người khách lỡ độ đường” chỉ trú nhờ, không có vẻ gì sẽ 
trở thành “bạn cùng phòng” của các doanh nghiệp Việt Nam. Sự thiếu liên kết giữa 
doanh nghiệp FDI với khu vực kinh tế tư nhân trong nước rất đáng lo ngại còn do nó 
hạn chế cơ hội doanh nghiệp trong nước tận dụng lợi thế về công nghệ và cải thiện 
năng suất. Đây là vấn đề lớn cho nhà hoạch định chính sách. Cho nên, kỳ vọng khi 
hội nhập kinh tế quốc tế là tiếp cận được vốn, công nghệ, quản trị và cũng là kỳ vọng 
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để kinh tế Việt Nam trở thành một bộ phận hữu cơ trong chuỗi giá trị toàn cầu xem ra 
đã “hỏng” ở nhiều mục tiêu.  

Như vậy, để các doanh nghiệp FDI đóng góp được nhiều hơn vào quá trình 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian tới cần làm tốt 
các công việc sau đây: 

Một là, định hướng đầu tư cho các doanh nghiệp FDI góp phần vào việc tái cấu 
trúc ngành kinh tế của Việt Nam: Cấu trúc FDI ở Việt Nam chưa được như chúng ta 
mong muốn. FDI tập trung nhiều nhất trong những ngành, lĩnh vực mà chúng ta thực 
sự mở cửa, ưu tiên phát triển trong từng thời kỳ. Trong khi đó, một số lĩnh vực khác 
dù được quan tâm kêu gọi FDI nhưng chưa thu hút được nhiều dự án, do chính sách 
chưa đủ hấp dẫn, chưa thực sự cởi mở hoặc chưa tạo được niềm tin về năng lực tiếp 
nhận (như nông nghiệp, kết cấu hạ tầng, công nghệ cao…). 

Cơ cấu đầu tư theo ngành chưa hợp lý, về cơ bản chưa kéo được FDI vào những 
lĩnh vực cần phát triển ưu tiên như hạ tầng giao thông, năng lượng, công nghệ cao,... 
nhằm tạo ra cơ sở phát triển bền vững và tăng khả năng phát triển. Việt Nam chưa có 
được những dự án có chất lượng cao về quy mô kinh tế, về tính bền vững, về năng lực 
cạnh tranh quốc tế và khả năng kết nối với các chuỗi giá trị toàn cầu để tạo nên năng 
lực và lợi thế cạnh tranh mới cho nền kinh tế. Sự mất cân đối giữa các ngành, các lĩnh 
vực trong nền kinh tế được thể hiện ở chỗ FDI thường tập trung vào những ngành có 
khả năng sinh lợi cao và sinh lợi ngay như khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng 
sản, dầu khí, những ngành khai thác được nguồn nhân lực giá rẻ, tận dụng được vị trí 
địa lý và thị trường nội địa, khai thác những lợi thế so sánh vốn có của Việt Nam. 
Những năm gần đây, ngày càng nhiều vốn FDI đổ vào một số ngành dịch vụ có khả 
năng sinh lợi cao như dịch vụ du lịch, bất động sản… Trong khi những ngành như 
nông nghiệp, các dịch vụ như giáo dục và đào tạo, y tế... lại thu hút được rất ít vốn 
FDI. Điều này góp phần dẫn tới sự mất cân đối giữa các ngành, các lĩnh vực trong nền 
kinh tế. 

Điều đáng lưu ý là dù FDI tập trung nhiều vào lĩnh vực công nghiệp, đóng góp tới 
hơn 35% tổng giá trị sản lượng công nghiệp của cả nước, nhưng đến nay hầu hết các 
ngành công nghiệp của chúng ta vẫn chỉ ở trình độ công nghệ khiêm tốn, tạo được ít giá 
trị gia tăng, năng lực cạnh tranh hạn chế, và ở vị trí thấp trong chuỗi giá trị khu vực và 
toàn cầu. Trong khi đó, nông nghiệp là thế mạnh của nước ta, lại là ngành thu hút FDI 
không đáng kể, và khu vực FDI cũng không tạo ra được tác động tích cực trong việc 
thúc đẩy sự phát triển của ngành này. Nguyên nhân chính là do đặc điểm của sản xuất 
nông nghiệp là nhiều rủi ro, lãi suất thấp, thu hồi vốn chậm nên các nhà đầu tư ít quan 
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tâm. Vì vậy, khu vực nông nghiệp – nông thôn hiện tại cũng như những năm tới trông 
chờ chủ yếu vẫn là vốn ngân sách nhà nước. 

Chính sách thu hút FDI cần hướng mạnh vào các mục tiêu phát triển, đặc biệt là 
trong các lĩnh vực kinh doanh mới, hiện đại, phù hợp với nhu cầu của thị trường quốc 
tế, có tính cạnh tranh và khả năng kết nối cao với mạng lưới kinh doanh quốc tế. Cần 
tập trung cao vào những lĩnh vực có chọn lọc, không tràn lan, và cương quyết khước 
từ những dự án có thể gây tổn hại lâu dài cho nền kinh tế về khai thác nguồn lực con 
người, tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Khi đưa ra các lĩnh vực chọn lọc này, 
một mặt cần dựa trên chiến lược cơ cấu lại nền kinh tế, mặt khác cần linh hoạt sẵn 
sàng chớp những thời cơ mới do thị trường bên ngoài và nhà đầu tư mang lại, trong 
bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và các nước đối tác chính sẽ cơ cấu lại và chuyện động 
mạnh sau khủng hoảng. Cũng rất cần quan tâm tự mình chuẩn bị các nguồn lực bên 
trong, đặc biết là nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, xây dựng và phát triển các cơ sở 
cần thiết để tạo điều kiện và hỗ trợ cho sự hình thành và phát triển các lĩnh vực chúng 
ta muốn thu hút mạnh FDI. 

Hai là, định hướng thu hút các doanh nghiệp FDI vào các vùng kinh tế thúc đẩy 
tái cấu trúc vùng: Cho đến nay FDI đã có mặt ở tất cả các tỉnh, thành trong cả nước. 
Tuy nhiên, cơ cấu dự án FDI theo vùng thay đổi khá chậm và bộc lộ nhiều bất cập. Cơ 
cấu đầu tư còn mất cân đối và phân bổ không đồng đều. Phần lớn các doanh nghiệp 
FDI tập trung ở các trung tâm kinh tế, nơi có điều kiện hạ tầng thuận lợi, nguồn lao 
động dồi dào, có trình độ, và nhiều lợi thế khác. Hiện nay, FDI tập trung nhiều ở vùng 
kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 
vùng Đồng bằng sông Hồng. Trong khi đó, các vùng khó khăn như các tỉnh miền núi 
phía Bắc và Trung bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long lượng vốn FDI là 
rất thấp. Sự mất cân đối về thu hút và sử dụng FDI giữa các vùng và địa phương được 
xem là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự phát triển không cân đối về 
kinh tế - xã hội giữa các vùng và địa phương trong cả nước, đồng thời làm cho 
khoảng cách giàu - nghèo giữa các vùng ngày một tăng lên. Có những nơi chúng ta 
tuyên bố dành ưu tiên cao nhất nhưng FDI vẫn chưa sẵn sàng vào, nhiều khu công 
nghiệp được mở ra ở các tỉnh trên khắp mọi miền đất nước nhưng tỷ lệ khai thác rất 
thấp, trong khi có một số nơi lại quá tải, một số quy hoạch phát triển bị đảo lộn do có 
quá nhiều cam kết FDI. 

Ba là, định hướng thu hút các doanh nghiệp FDI nhằm mục tiêu cải thiện trình 
độ khoa học – công nghệ, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp Việt Nam. Chính sách thu hút FDI cần hài hòa và bổ trợ cho chiến lược phát 
triển các doanh nghiệp trong nước, nhằm tranh thủ tối đa các tác động lan tỏa tích cực 
của FDI, đặc biệt trong việc chuyển giao công nghệ, tạo liên kết với các doanh nghiệp 
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Việt Nam, hình thành các cụm (cluster) trong nước, trong khu vực, nâng cấp các 
doanh nghiệp công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ của Việt Nam, đưa các doanh 
nghiệp Việt Nam vào cùng tham gia các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu ở những 
khâu tạo nhiều giá trị gia tăng hơn… 

Chính sách thu hút FDI cần chú trọng những biện pháp thực tế xóa khoảng trống 
đang tồn tại, khuyến khích sự hợp tác, nâng cao khả năng hỗ trợ cho nhau trong quan 
hệ giữa FDI với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Mặt khác, chính sách này cần 
ngăn chặn sự liên kết bất chính để lũng đoạn thị trường và không để FDI chèn lấn các 
doanh nghiệp trong nước. Cần hình thành một môi trường kinh doanh không phân 
biệt đối xử để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước phát triển vững mạnh. 

Bốn là, thu hút các doanh nghiệp FDI “thân thiện với môi trường”.  Không ít 
doanh nghiệp FDI đã phớt lờ những quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, gây hậu 
quả nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân xung quanh. Điểm lại hoạt 
động của các dự án FDI trong thời gian qua có thể thấy nhiều điểm đen về vi phạm 
môi trường. Thống kê hiện nay trong số hơn 100 khu công nghiệp ở Việt Nam có đến 
80% đang vi phạm các quy định về môi trường. Bên cạnh đó, FDI còn ảnh hưởng 
không nhỏ tới đa dạng sinh học. Việc thực hiện các dự án lớn, xây dựng các khu công 
nghiệp... đã lấy đi nhiều diện tích đất, diện tích rừng, thậm chí san đảo, lấp biển... 
khiến cho đa dạng sinh học bị giảm sút. Mặc dù Việt Nam được quốc tế đánh giá là 
một trong những nước có mức độ đa dạng sinh học cao nhất thế giới, tuy nhiên Việt 
Nam cũng là nước thuộc diện đa dạng sinh học bị phá hủy nhanh nhất thế giới. 

Thời gian gần đây, trên thế giới, có xu hướng khuyến khích các doanh nghiệp 
thực hiện các biện pháp sản xuất sạch hơn vì mục tiêu bảo vệ môi trường. Theo thống 
kê tại Vi ệt Nam hiện nay, mới chỉ có 250 doanh nghiệp thực hiện các biện pháp sản 
xuất sạch hơn và đều thông qua các dự án hỗ trợ. Số lượng các doanh nghiệp tham gia 
còn khiêm tốn như vậy bởi Vi ệt Nam hiện chưa có cơ sở pháp lý để bắt buộc hoặc 
khuyến khích các doanh nghiệp tham gia sản xuất sạch hơn. Còn nhiều trường hợp 
ngân hàng không cho doanh nghiệp vay tiền để áp dụng sản xuất sạch hơn, vì quan 
niệm cho rằng nhiệm vụ môi trường phải được chi từ ngân sách nhà nước... Bởi vậy, 
có tình trạng có doanh nghiệp bỏ ra hàng tỷ đồng để đầu tư sản xuất sạch hơn trong 
khi các doanh nghiệp khác tự do xả các chất ô nhiễm ra môi trường và chỉ bị phạt 
hành chính với số tiền rất nhỏ. 

Năm là, tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm hạn chế hoạt động “chuyển giá” 
của các doanh nghiệp FDI. Qua thanh tra các doanh nghiệp FDI đều có dấu hiệu 
chuyển giá trong các quan hệ  có giao dịch liên kết. Các hình thức đáng lưu ý như sau: 
Một số doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu máy móc đầu vào từ công ty mẹ ở 
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mức giá cao. Sau đó, họ bán lại hàng hóa sản xuất tại Vi ệt Nam cho công ty mẹ với 
giá thấp. Với cách làm này, các doanh nghiệp FDI tránh phải nộp thuế thu nhập doanh 
nghiệp tại Vi ệt Nam. Một số doanh nghiệp FDI kê khống giá nhập khẩu nguyên liệu 
máy móc thiết bị  từ công ty mẹ ở nước ngoài làm cho mức nhập siêu tăng lên. Doanh 
nghiệp kê khai hạch toán không chính xác doanh thu và chi phí, thể hiện kết quả kinh 
doanh liên tục lỗ nhiều năm và bị mất vốn chủ sở hữu, nhưng doanh nghiệp vẫn tiếp 
tục hoạt động, mở rộng đầu tư sản xuất, tập trung vào nhiều ngành, nghề như doanh 
nghiệp gia công xuất khẩu may mặc, túi xách, da giày. Giá bán hàng hóa dịch vụ cho 
các đơn vị có quan hệ liên kết thấp hơn giá bán cho các đơn vị giao dịch độc lập. 
Công ty mẹ phân bổ chi phí cho công ty con tại Vi ệt Nam và công ty con tại Vi ệt 
Nam hạch toán vào chi phí tại Vi ệt Nam một số khoản mục về quảng cáo, tiếp thị, 
nghiên cứu, mở rộng thị trường, chi phí lãi vay... mà thực chất các khoản chi phí này 
phải do công ty mẹ tại nước ngoài trang trải. Mục đích của các giao dịch này là nhằm 
tối thiểu hóa việc phát sinh thu nhập chịu thuế tại Vi ệt Nam. Một số doanh nghiệp 
FDI thường lợi dụng việc khác biệt về  thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp giữa các 
nước để xuất chuyển hàng hóa đến quốc gia và vùng lãnh thổ có thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp thấp hơn Việt Nam. Ngoài ra, công ty mẹ thường dựa vào các 
chính sách ưu đãi giữa các vùng, miền trên lãnh thổ Việt Nam để tiến hành các hoạt 
động sáp nhập, giải thể, điều chuyển các địa điểm sản xuất, kinh doanh từ vùng này 
sang vùng khác nhằm tận dụng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. 

Hậu quả của việc này là làm cho giá thành sản phẩm do các doanh nghiệp FDI 
sản xuất ra trở nên đắt hơn. Giá thành cao là cơ sở để doanh nghiệp FDI báo cáo lỗ. 
Nguy hiểm hơn, tình trạng này kéo dài sẽ tạo ra môi trường kinh doanh, cạnh tranh 
không bình đẳng với doanh nghiệp sản xuất trong nước. Do đó, cần phải tăng cường 
công thác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các doanh nghiệp FDI. Đồng thời, xây 
dựng chế tài xử lý phù hợp đối với các doanh nghiệp có biểu hiện “chuyển giá”. Nếu 
cần thiết, Nhà nước phải xem xét lại các quy định của Luật Đầu tư đối với nhà đầu tư 
nước ngoài. 

5. Gìn giữ và bồi đắp môi trường sinh thái trong thay đổi mô hình tăng 
trưởng  

5.1. Gắn tăng trưởng với sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, chống ô 
nhiễm môi trường 

Hoàn thiện, bổ sung thể chế, pháp luật về bảo vệ môi trường và chống ô nhiễm 
môi trường. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa 
dạng sinh học, Luật Tài nguyên nước. Luật Khoáng sản, Luật Đất đai, Luật Bảo vệ và 
phát triển rừng. Cần chú ý lồng ghép các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển bền vững, tổ 
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chức đánh giá kết quả giai đoạn đầu triển khai Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia 
đến năm 2010 và định hướng năm 2020, Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở 
Việt Nam. 

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách 
về tài nguyên và môi trường, tăng cường các hoạt động về hợp tác quốc tế và phối 
hợp với các ngành, các địa phương thông qua các hoạt động của các dự án, tổ chức 
hội nghị, hội thảo và cung cấp các thông tin hướng dẫn kỹ thuật. Các bộ, ngành trên 
cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hằng năm có đánh giá việc thực hiện các chỉ 
tiêu trong Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia. 

Đưa các nhiệm vụ bảo vệ môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên 
vào chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển các ngành và các vùng lãnh thổ giai 
đoạn 2011- 2015. Tập trung giải quyết một số vấn đề búc xúc về tài nguyên và môi 
trường: thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm về khai thác tài 
nguyên đất, nước, không khí, khoáng sản, biển và hải đảo và bảo vệ môi trường ; theo 
dõi, giám sát chặt chẽ việc khắc phục sau khai thác. Xây dựng và triển khai các dự án 
lớn nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện môi trường 
tại các lưu vực sông chính (Sông Đồng Nai, Sông Sài Gòn, Sông Cầu, Sông Đáy, 
Sông Nhuệ,…), các đô thị lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hạ 
Long,…) và các khu công nghiệp tập trung. 

Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn, đặc biệt tại các đô thị, khu vực tập 
trung đông dân cư, khu công nghiệp tập trung và các làng nghề ở nông thôn. Ngăn 
chặn và đẩy lùi tác hại của ô nhiễm môi trường từ nước ngoài vào Việt Nam. Thực 
hiện quy hoạch các khu chôn lấp chất thải rắn, chất thải nguy hại. 

Phát triển kinh tế xanh, nghiên cứu thực hiện mô hình tăng trưởng các bon thấp. 
Khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững, kết hợp các công cụ và biện pháp kinh 
tế, tài chính, tuyên truyền, tư vấn hướng dẫn để hình thành lối sống thân thiện với môi 
trường, thực hiện các mô hình sản xuất, tiêu dùng bền vững, tiết kiệm, có hiệu quả về 
tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Cải tiến cơ cấu ngành nghề theo hướng hiện đại, công nghệ cao, sạch, tiêu tốn ít 
năng lượng. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ trong các 
ngành công nghiệp; dành một tỷ lệ ngân sách thỏa đáng cho việc nghiên cứu, ứng 
dụng các công nghệ tiên tiến như công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới, công 
nghệ sử dụng năng lượng tái tạo, công nghệ ít chất thải, công nghệ ít tiêu tốn nguyên 
liệu, năng lượng, công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường. Đưa nhanh tiến bộ khoa học 
và kỹ thuật vào nông nghiệp, nhất là công nghệ sinh học; thực hiện chương trình cải 
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tạo các giống cây, giống con; giảm hẳn và loại bỏ sử dụng các hóa chất độc hại; bảo 
đảm chất lượng và độ an toàn cho sản xuất lương thực, thực phẩm. 

- Phát triển ngành công nghiệp môi trường. Ngành công nghiệp môi trường tiếp 
tục đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu công nghiệp, theo hướng phát triển bền vững. 
Mục tiêu là giải quyết tối đa, càng nhiều càng tốt nguồn chất thải phát sinh từ công 
nghiệp và tiêu dùng dân chúng. Tiếp tục các chính sách khuyến khích, kêu gọi đầu tư 
trong nước, ngoài nước, đặc biệt là nguồn đầu tư  từ khu vực tư nhân. Thực hiện các 
chính sách ưu đãi đối với đầu tư trong lĩnh vực môi trường và bảo vệ môi trường. 

- Phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ môi trường và tái chế chất thải. Khuyến khích 
và ưu đãi đặc biệt đối với đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ mới, các loại hình dịch vụ đặc 
biệt mà Việt Nam chưa phát triển. Tiếp tục phát triển và mở rộng các lĩnh vực tái chế 
chất thải, sản xuất sản phẩm thân thiện với môi trường, sản phẩm xanh,… 

- Phát triển mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu và chuyên giao công nghệ trong 
lĩnh vực môi trường. Không có lĩnh vực công nghiệp nào có mối quan hệ mật thiết với 
hoạt động nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ công nghệ như lĩnh vực môi trường, và 
cũng không có giới hạn nào về tính cạnh tranh của công nghệ này so với công nghệ 
khác trong lĩnh vực môi trường. Cùng một vấn đề môi trường có thể chấp nhận nhiều 
phương án công nghệ, công thức giải quyết khác nhau. Việt Nam có nhiều thế mạnh 
trong lĩnh vực môi trường, cần được phát huy và có chính sách khuyến khích phát 
triển thế mạnh này. 

5.2. Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 

Tăng cường phát triển khoa học kỹ thuật cao nhằm tận dụng các nguồn tài 
nguyên một cách khoa học, hợp lý, tổng hợp và hiệu suất cao. Các kỹ thuật cao ngày 
nay coi trọng đến hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm chi phí và phát thải, phát triển 
nguồn nguyên liệu mới thay thế cho nguyên liệu truyền thống đang bị cạn kiệt. 

Phát triển nền công nghiệp mở, hội nhập, có khả năng chia sẻ tài nguyên với các 
nước. Không đưa vào khai thác các nguồn tài nguyên không có tính cạnh tranh so với 
các nước trên thế giới. Phân loại và đưa vào khai thác các nguồn tài nguyên một cách 
hợp lý. 

Tiếp tục thực hiện chính sách hướng xuất khẩu, nhằm thu hút đầu tư, nhất là đầu 
tư nước ngoài, gắn với chuyển giao công nghệ, tạo dựng năng lực cạnh tranh trong 
việc giành giật các “phân đoạn quốc tế” có lợi cho phát triển trên một số lĩnh vực 
công nghiệp như điện tử, phần mềm, công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ 
cao vào Việt Nam. Bước đột phá trong chính sách hội nhập và chia sẻ nguồn lực là 
phát triển công nghiệp phụ trợ, qua đó gắn kết với chuỗi giá trị công nghiệp thế giới, 
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chia sẻ thị trường sản xuất các nguyên liệu, chi tiết cho các công ty đa quốc gia trên 
cơ sở khai thác l ợi thế so sánh về lao động và vị thế địa lý, nhằm giải quyết các nhu 
cầu thị trường, trước hết là thị trường trong nước. 

5.3. Bảo vệ môi trường sinh thái và đối phó với biến đổi khí hậu 

- Chống thoái hóa và bảo đảm bền vững sử dụng tài nguyên đất: Thoái hóa đất 
đang là hiện tượng phổ biến ở nhiều vùng rộng lớn của Việt Nam. Các dạng thoái hóa 
đất chủ yếu là: xói mòn, rửa trôi, đất chua hóa, mặn hóa, phèn hóa, bạc mầu, khô hạn 
và sa mạc hóa, đất ngập úng, lũ quét, đất trượt và sạt lở, đất bị ô nhiễm. Sự suy thoái 
môi trường đất kéo theo sự  suy thoái các quần thể động vật, thực vật và chiều hướng 
giảm diện tích đất nông nghiệp trên đầu người đã đến mức báo động. Vì vậy, cần sử 
dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên đất, để đảm bảo cho cả thế hệ hiện nay và thế 
hệ mai sau có một môi trường sinh sống tốt. 

- Bảo vệ môi trường nước và sử dụng bền vững tài nguyên nước: Tăng cường 
quản lý Nhà nước về tài nguyên nước và xây dựng ý thức sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài 
nguyên nước – một loại tài nguyên ngày càng trở nên khan hiếm. Xây dựng và thực 
hiện các chương trình, dự án quản lý tổng hợp các lưu vực sông, các vùng đầu nguồn, 
nước ngầm. 

- Khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, bền vững tài nguyên khoáng sản: 
Khoáng sản là loại tài nguyên không tái tạo được nên việc khai thác hợp lý và sử dụng 
tiết kiệm, bền vững các nguồn tài nguyên khoáng sản là không thể thiếu trong chương 
trình phát triển bền vững của quốc gia, cần được đặc biệt ưu tiên. Khai thác hợp lý và 
sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả tài nguyên khoáng sản, trong đó sử dụng tiết kiệm là 
chủ đạo. 

So với nhiều nước trên thế giới và khu vực, Việt Nam có nhiều lợi thế quan trọng 
về tài nguyên khoáng sản. Nếu biết bảo vệ, khai thác và sử dụng  hợp lý, bền vững 
nguồn tài nguyên này thì sẽ có một lợi thế quan trọng trong cạnh tranh quốc tế cả hiện 
tại và tương lai. 

- Bảo vệ môi trường biển, ven biển, hải đảo và phát triển tài nguyên biển: Việt 
Nam có bờ biển hơn 3.300 km bờ biển. Vùng đặc quyền kinh tế biển của Việt Nam 
rộng khoảng 1 triệu km2, gấp 3 lần lãnh thổ đất liền. Vùng ven biển là nơi tập trung cao 
các hoạt động kinh tế xã hội, tập trung gần 60% dân số, khoảng 50% đô thị lớn và hầu 
hết các khu công nghiệp lớn của cả nước. Việc bảo vệ môi trường biển, ven biển và 
phát triển tài nguyên biển cần được thực hiện một cách nghiêm túc. Đây là việc làm 
thiết thực góp phần đảm bảo phát triển bền vững đất nước trong những năm sắp tới. 
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- Bảo vệ và phát triển rừng: Rừng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc gìn 
giữ môi trường. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành các chính sách phát triển và 
bảo vệ rừng hiệu quả. 

- Giảm ô nhiễm không khí ở các đô thị và các khu công nghiệp: Trong quá trình 
công nghiệp hóa, đô thị hóa, hiện tượng ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp tập 
trung và các đô thị đã xuất hiện với mức độ đáng  báo động. Ô nhiễm bụi trong không 
khí ở các khu công nghiệp thường vượt mức tiêu chuẩn cho phép từ 1,5 – 3 lần. Cần 
có biện pháp đủ mạnh để khống chế và cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí ở các 
đô thị và khu công nghiệp, ngăn chặn nguy cơ phát tán ô nhiễm không khí trên diện 
rộng. 

- Quản lý có hiệu quả chất thải rắn và chất thải nguy hại:  Những chất tải có 
nguồn gốc công nghiệp như chất dẻo, nhựa, kim loại, dư lượng hóa chất khó phân hủy 
đang có xu hướng tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, việc quản lý, thu gom và xử lý các 
chất thải rắn và chất thải nguy hại đang là vấn đề môi trường cấp bách cần phải giải 
quyết. 

- Bảo tồn đa dạng sinh học: Việt Nam được xem là một trong 10 trung tâm có 
mức đa dạng sinh học cao trên thế giới. Việc bảo tồn đa dạng sinh học đang đặt ra 
nhiều nhiệm vụ mới phải giải thực hiện. 

- Giảm thiểu các tác động và thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên 
tai: Sự thay đổi khí hậu trên quy mô toàn cầu và các khu vực trên thế giới do hoạt 
động của con người đã, đang và sẽ tác động tiêu cực tới nhiều lĩnh vực phát triển kinh 
tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Việc nâng cao năng lực dự báo, thích nghi và khắc 
phục trước các diễn biến mới về thời tiết, khí hậu và giảm nhẹ thiệt hại do các thảm 
họa tự nhiên là một yêu cầu cấp bách,  đòi hỏi những hành động cụ thể, thiết thực của 
toàn xã hội. 
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