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LỜI GIỚI THIỆU

Kính gửi: Các vị Đại biểu Quốc hội

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra từ ngày 20/10/2021 đến 
ngày 13/11/2021. Theo dự kiến chương trình làm việc, bên cạnh việc cho 
ý kiến, xem xét thông qua các dự án luật và dự thảo nghị quyết, thực hiện 
quyền giám sát tối cao, Quốc hội sẽ dành phần lớn thời gian để tập trung 
thảo luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất 
nước, trong đó có Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh giai đoạn 2021-2025.

Nhằm phục vụ Đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý kiến, xem xét, 
quyết định Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, Viện 
Nghiên cứu lập pháp đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và 
Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức Hội thảo tham 
vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học để đề xuất, kiến nghị xây dựng 
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế trong thời gian tới phù hợp với tình hình 
thực tiễn của Việt Nam.

Từ kết quả đạt được của Hội thảo, Viện Nghiên cứu lập pháp tổng 
hợp, biên tập và phát hành cuốn “Tài liệu tham khảo về Kế hoạch cơ 
cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025”. Hy vọng cuốn Tài liệu tham 
khảo sẽ cung cấp thêm những thông tin hữu ích từ góc nhìn nghiên cứu 
khoa học.

Xin trân trọng giới thiệu và kính gửi Đại biểu Quốc hội!

Viện Nghiên cứu lập pháp
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT VỀ  
KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ  

GIAI ĐOẠN 2021-2025

TS. Nguyễn Minh Sơn
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

1.  Về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự 
nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Chúng ta cần đánh giá rõ, kỹ lưỡng thực trạng kết quả thực hiện cơ 
cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty cổ phần giai đoạn 2016 - 2020; đối chiếu với những mục tiêu đặt 
ra tại Nghị quyết số 24/2016/QH14, từ đó nhận diện chính xác những hạn 
chế, yếu kém; chỉ rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, làm cơ sở để xác 
định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp cho việc cơ cấu lại doanh 
nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ 
phần trong giai đoạn 2021 - 2025 đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được 
đẩy mạnh, thực chất hơn; cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư của Nhà nước 
thực hiện một cách công khai, minh bạch theo cơ chế thị trường1

ss. Có cơ 
chế kiểm soát phù hợp nguồn vốn mua bán, sáp nhập doanh nghiệp; các 

1. Luỹ kế đến tháng 8/2020, đã có 177 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
phương án cổ phần hoá với tổng giá trị doanh nghiệp là 443,5 nghìn tỷ đồng, trong đó 
giá trị vốn nhà nước là 207,1 nghìn tỷ đồng. Luỹ kế tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến 
tháng 8/2020 là 25,7 nghìn tỷ đồng, thu về 172,9 nghìn tỷ đồng (Báo cáo đánh giá kết 
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng).
Lũy kế giai đoạn 2016 -2020, đã có 180 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt phương án cổ phần hóa, với tổng giá trị là 489.690 tỷ đồng (giá trị vốn nhà nước 
là 233.792 tỷ đồng). Lũy kế giai đoạn 2016 - 2020 đã thực hiện thoái vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp 27.312 tỷ đồng, thu về 177.397 tỷ đồng. Tổng số tiền thu từ cổ phần hóa, 
thoái vốn lũy kế giai đoạn 2016 - 2020, đã chuyển 221.700 tỷ đồng từ Quỹ vào NSNN, 
số còn phải chuyển từ Quỹ vào NSNN là 28.300 tỷ đồng (Báo cáo của Chính phủ về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025).



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 9

doanh nghiệp cổ phần hóa phải niêm yết trên thị trường chứng khoán 
trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu; thu hút 
nhà đầu tư chiến lược có năng lực. Xây dựng và công bố mục tiêu cụ thể 
hàng năm về thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; số lượng doanh nghiệp 
nhà nước được thu gọn, tập trung vào những ngành, lĩnh vực then chốt. 
Hoàn thiện mô hình quản trị doanh nghiệp nhà nước, cơ chế hoạt động 
của doanh nghiệp nhà nước đã có bước đổi mới theo hướng tự chủ kinh 
doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch hơn. Hiệu quả hoạt 
động, năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp nhà nước được nâng 
lên. Việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhằm 
từng bước tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu 
vốn nhà nước; mô hình quản lý, giám sát DNNN và vốn, tài sản nhà nước 
đầu tư tại doanh nghiệp dần được hoàn thiện. Tăng cường kiểm tra, thanh 
tra, giám sát, kiểm toán; xem xét, thực hiện phá sản doanh nghiệp nhà 
nước theo quy định của pháp luật về phá sản.

Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng hiệu quả hơn, 
tạo điều kiện phát triển xã hội hoá trên cơ sở tăng cường trách nhiệm giải 
trình và trách nhiệm cộng đồng, chuyển đổi từ việc quy định phí sang 
hình thành giá dịch vụ, theo cơ chế thị trường trong giai đoạn vừa qua 
là một bước tiến quan trọng trong đổi mới cơ chế tài chính của đơn vị 
sự nghiệp công lập theo hướng phát huy tốt hơn tính chủ động, sáng tạo, 
phát triển bền vững và đáp ứng tốt hơn nhu cầu xã hội.

Tuy nhiên, việc sắp xếp lại, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước 
còn chậm tiến độ, đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch1

ss, chỉ mới tập trung vào 
việc sắp xếp, thu gọn số lượng; hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
nhà nước chưa tương xứng với nguồn lực được giao; quản trị của một số 
doanh nghiệp nhà nước còn yếu kém. Một số khó khăn, vướng mắc về thể 
chế chậm được giải quyết, nhất là thể chế định giá đất đai, tài sản. Một 
số doanh nghiệp, dự án đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ chưa được xử lý kịp 
thời, dứt điểm, gây thất thoát vốn, tài sản công, ảnh hưởng đến hiệu quả 
của nền kinh tế và nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo rủi ro đối với an 

1. Chỉ có 39/128 doanh nghiệp cổ phần hóa thuộc danh mục cổ phần hóa được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt, đạt 30% theo kế hoạch (Báo cáo của Chính phủ về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025).
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ninh tài chính quốc gia. Công tác đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự 
nghiệp công lập chuyển biến chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống các 
đơn vị sự nghiệp công lập còn lớn, hiệu quả chưa cao. Thực hiện cơ chế tự 
chủ tài chính còn hình thức, có phần thiếu minh bạch; lộ trình điều chỉnh 
giá dịch vụ sự nghiệp công chưa kịp thời.

Trong 05 mục tiêu không hoàn thành theo Nghị quyết số 24/2016/
QH14, có 02 mục tiêu quan trọng liên quan đến cơ cấu lại doanh nghiệp 
nhà nước, đó là mục tiêu về thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn và 
mục tiêu thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành 
mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư. Việc không hoàn thành các 
mục tiêu này cần phải được đánh giá kỹ lưỡng nguyên nhân cũng như cần 
làm rõ tác động của việc không hoàn thành các mục tiêu này ảnh hưởng 
đến kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 cụ thể 
ra sao và sẽ ảnh hưởng như thế nào trong việc xác định các mục tiêu trong 
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, để từ đó đề xuất 
hướng điều chỉnh phù hợp hơn.

2.  Về phát triển khu vực kinh tế tư nhân, thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số

Việc Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(Luật số 04/2017/QH14 ngày 12/6/2017), Luật Doanh nghiệp năm 2020, 
Luật Đầu tư năm 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 
(PPP)… đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho sự phát triển của khu vực 
kinh tế tư nhân trong nước; góp phần xây dựng môi trường cạnh tranh 
minh bạch, công bằng, bình đẳng, thuận lợi, giảm chi phí liên quan đến 
quản lý nhà nước và rủi ro thể chế đối với khu vực doanh nghiệp, nhất là 
doanh nghiệp tư nhân trong nước. Khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân 
đóng góp quan trọng trong phát triển, nhất là dịch vụ du lịch, sản xuất ô 
tô, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại hiện đại, dịch vụ y tế, giáo 
dục và các khu đô thị. Đã hình thành và phát triển một số tập đoàn kinh tế 
tư nhân lớn, có khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ, có thương hiệu 
và năng lực cạnh tranh trong nước, khu vực và quốc tế. Hệ sinh thái khởi 
nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo được chú trọng xây dựng, xuất hiện các 
doanh nghiệp tư nhân tiên phong trong đổi mới, sáng tạo. Kết quả giai 
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đoạn 2016 - 2020, số doanh nghiệp thành lập mới liên tiếp đạt kỷ lục cả 
về số lượng và số vốn đăng ký. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp 
tác xã cơ bản tăng nhanh, đạt được mục tiêu kế hoạch1

ss; xuất hiện nhiều 
mô hình mới, hiệu quả.

Kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là một động lực quan trọng 
của nền kinh tế. Doanh nghiệp tư nhân chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, trình độ 
quản trị và công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động 
thấp, mức độ sẵn sàng liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài hạn chế, chưa 
đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị sản xuất khu vực và toàn cầu. Môi trường 
kinh doanh được cải thiện chủ yếu ở lĩnh vực điều kiện gia nhập thị trường; 
chưa tạo được điều kiện thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân phát triển 
lớn mạnh hơn; chưa có nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân mạnh, có công nghệ 
hiện đại để làm nòng cốt, mũi nhọn phát triển kinh tế, cùng với sự phát triển 
của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước, nâng cao sức cạnh tranh với 
các doanh nghiệp nước ngoài. Tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã phần lớn 
có quy mô nhỏ, năng lực nội tại còn yếu.

Tại dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 
đặt ra mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 1,5 triệu doanh nghiệp 
hoạt động, trong đó 60.000 - 70.000 doanh nghiệp quy mô vừa và lớn; tỷ 
trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP khoảng 55%”. Mục 
tiêu này cũng đã được đặt ra trong Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuy nhiên, do tác động của dịch bệnh 
Covid -19, dự kiến số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá 
sản sẽ tăng mạnh trong thời gian tới2

ss nên dự báo mục tiêu này khó khả thi. 

1. Dự kiến đến năm 2020, cả nước có hơn 26 nghìn hợp tác xã; có gần 1,2 nghìn quỹ tín 
dụng nhân dân, phần lớn hoạt động có hiệu quả; có 95 liên hiệp hợp tác xã; có khoảng 
115 nghìn tổ hợp tác đăng ký hoạt động (Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng).
2. Báo cáo số 481/BC-CP ngày 13/10/2019 của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội 
năm 2019 và dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020: Năm 2019, tổng 
số doanh nghiệp đang hoạt động trong nền kinh tế (không tính các doanh nghiệp đã giải 
thể) là khoảng 760 nghìn doanh nghiệp; Báo cáo số 238/BC-CP ngày 16/7/2021 của 
Chính phủ về đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng 
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Do đó, chúng ta cũng cần nghiên cứu làm rõ vẫn giữ nguyên mục tiêu này 
hay cân nhắc điều chỉnh mục tiêu đến năm 2025 số lượng doanh nghiệp 
đang hoạt động trong nền kinh tế khoảng 1 - 1,2 triệu doanh nghiệp là phù 
hợp hơn với tình hình thực tế, từ đó điều chỉnh số lượng doanh nghiệp 
quy mô vừa và lớn tương ứng.

Vấn đề đặt ra phải xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nào để thúc 
đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, phát 
triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, 
bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh 
tế; nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, mức độ sẵn sàng 
liên kết với khu vực đầu tư nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị 
sản xuất khu vực và toàn cầu.

3. Về cơ cấu lại không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng và 
phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn trong 
thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

Việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy hoạch góp phần làm thay 
đổi tư duy trong quá trình tiếp cận và triển khai lập quy hoạch; hoàn thiện 
hệ thống pháp luật về chính quyền địa phương, rà soát, điều chỉnh chức 
năng, nhiệm vụ của chính quyền địa phương, khắc phục tình trạng quản 
lý chia cắt, cục bộ ngành và địa phương. Đã nghiên cứu xây dựng thể 
chế vượt trội cho những địa phương, vùng kinh tế động lực thông qua 
việc xây dựng các vùng kinh tế trọng điểm để thực hiện tốt vai trò đầu 
tàu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội1

ss. Thí điểm tổ chức mô hình chính 

đầu năm và các giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 
năm 2021: Trong 6 tháng đầu năm, có khoảng 70.209 doanh nghiệp doanh nghiệp rút lui 
khỏi thị trường, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2020; theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư về dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021 - 2025, tính đến tháng 6/2021, 
cả nước có hơn 820.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
1. Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 19/7/2019 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát 
triển bền vững Vùng KTTĐ phía Nam; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/9/2019 về đẩy 
mạnh Nghị quyết số 120/NQ-CP của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông 
Cửu Long, thích ứng biến đổi khí hậu; Chỉ thị số 25/CT-TTG ngày 11/10/2019 về các 
giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng KTTĐ Bắc Bộ; Chỉ thị số 
27/CT-TTg ngày 19/11/2019 về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền 
vững Vùng miền Trung. Quyết định số 825/QĐ-TTg ngày 12/6/2020 về viêc thành lập 
và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Điều phối Vùng đồng bằng sông Cửu 
Long giai đoạn 2020 - 2025.
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quyền đô thị và xây dựng đô thị thông minh giúp quản lý đô thị hiệu quả 
hơn, nâng cao vai trò của các đô thị lớn, các đầu tàu kinh tế của cả nước 
trong cơ cấu lại nền kinh tế1

ss.

Tuy nhiên, việc ban hành và triển khai các loại quy hoạch trong hệ 
thống quy hoạch quốc gia theo quy định tại Luật Quy hoạch còn chậm; 
công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch ở một số địa phương còn bất 
cập, thiếu tầm nhìn dài hạn. Chưa hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản 
lý phát triển một cách đồng bộ, thiếu thể chế điều phối phát triển kinh 
tế theo vùng, thiếu sự phối hợp giữa các địa phương trong ban hành và 
thực hiện chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư, ưu tiên các ngành, 
lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh. Chưa ban hành được cơ sở 
pháp lý cho mô hình khu hành chính - kinh tế đặc biệt. Mới thí điểm tổ 
chức mô hình chính quyền đô thị tại một số địa phương, chưa hoàn thiện 
mô hình phát triển kinh tế đô thị, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ 
và phương thức quản lý của chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị 
quyết số 24/2016/QH14, do đó chưa phát huy được nhiều vai trò của đô 
thị trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo tác động lan tỏa đến các vùng 
lân cận.

Việc kết nối giao thông của các tỉnh trong vùng vẫn còn khó khăn. 
Khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền còn lớn. Tính kết nối trong 
phát triển hạ tầng, đặc biệt là giao thông thiếu đồng bộ, đầu tư mới tập 
trung chủ yếu vào lĩnh vực đường bộ, chưa quan tâm đúng mức đến 
đường sắt, đường thuỷ. Phát triển không đồng bộ giữa mở rộng không 
gian đô thị và chất lượng đô thị. Chất lượng quy hoạch thấp, chưa kiểm 
soát được quá trình biến động dân số tại các đô thị lớn. Số lượng các đô 
thị nhỏ còn nhiều. Năng lực hệ thống hạ tầng đô thị chưa theo kịp yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội và tốc độ gia tăng dân số đô thị, nhất là về giao 
thông, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải... Thiếu kết cấu giao thông 
đồng bộ kết nối đô thị và nông thôn, giữa trung tâm và các khu vực mở 

1. Tổ chức bộ máy chính quyền đô thị được xây dựng thí điểm cho Hà Nội, Đà Nẵng, 
thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng. Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững tại Việt 
Nam giai đoạn 2018 - 2025. Đã có hơn 25 tình, thành phố trực thuộc Trung ương phê 
duyệt Đề án xây dựng đô thị thông minh như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 
Bình Dương, Quảng Ninh, Cần Thơ, Bắc Ninh, Hải Phòng… 
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rộng ven đô. Phát triển nhà ở xã hội chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc dịch 
chuyển các khu công nghiệp, nhà máy sản xuất, các trường đại học, bệnh 
viện ra khỏi trung tâm các thành phố lớn và đầu tư xây dựng các khu xử 
lý rác thải còn chậm.

Việc xác định các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại 
không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng và phát huy vai trò của các 
vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn trong thúc đẩy đổi mới mô hình 
tăng trưởng đã bao hàm được nội dung về phát triển các mô hình kinh tế 
xanh cho các vùng và khu kinh tế phù hợp với đặc trưng của vùng, bảo 
đảm các mục tiêu phát triển bền vững; đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất 
lượng quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống đô thị trung tâm phù hợp với 
chức năng của từng vùng; xây dựng định hướng phát triển các vùng kinh 
tế trọng điểm; lựa chọn một số địa điểm, đô thị có lợi thế đặc biệt để xây 
dựng trung tâm kinh tế, tài chính với thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù 
có tính đột phá, có khả năng cạnh tranh quốc tế cao. Chúng ta cần phân 
tích làm rõ, từ đó có những đề xuất, kiến nghị thiết thực trong cơ cấu lại 
không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng và phát huy vai trò của các 
vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn trong thúc đẩy đổi mới mô hình 
tăng trưởng.

4. Về cơ cấu lại ngân sách nhà nước

Cơ cấu lại NSNN đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận về cả 
quy mô và cơ cấu thu chi ngân sách1

ss. Cơ cấu thu chuyển dịch tích cực 
theo hướng tăng tỷ trọng thu nội địa2

ss. Công tác quản lý thu, khai thác 
nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế tiếp tục được chú trọng gắn với đẩy mạnh 
chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại; quyết liệt xử lý nợ thuế; 

1. Giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, quy mô thu NSNN bình quân đạt 25,2% GDP (giai đoạn 
2011 - 2015 là 23,6% GDP), vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 của 
Quốc hội (23,5% GDP) và Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị (20-21% GDP) 
mặc dù thu NSNN năm 2020 đánh giá giảm 31,2 nghìn tỷ đồng so với dự toán (Báo cáo 
của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 – 2025).
2. Tỷ trọng thu nội địa trong tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 chiếm 
khoảng 81,6%, cao hơn so với giai đoạn 2011 - 2015 (68%) (Báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 tại Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng).
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tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế... góp phần bảo đảm tỷ lệ huy 
động vào ngân sách nhà nước cơ bản đạt được mục tiêu đề ra1

ss.

Các nhiệm vụ chi cơ bản được thực hiện theo đúng dự toán, bảo đảm 
chặt chẽ, tiết kiệm, theo hướng tăng dần tỷ lệ chi đầu tư phát triển2

ss, giảm 
dần chi thường xuyên3

ss đạt mục tiêu tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 của 
Quốc hội.

Kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước được tăng cường, 
thực hiện nghiêm ở tất cả các cấp, ngành, địa phương và đơn vị. Bội chi 
ngân sách và tỷ trọng nợ công trên GDP được kiểm soát, giảm dần qua 
các năm và giảm so với giai đoạn trước4

ss, bảo đảm an toàn nợ công, giảm 
áp lực trả nợ lên NSNN và bảo đảm an toàn tài chính quốc gia.

Tuy nhiên, thu ngân sách nhà nước chưa bền vững, còn dựa vào các 
khoản thu từ vốn và thu từ đất đai có tính chất một lần, vai trò chủ đạo 
của ngân sách Trung ương chưa được phát huy. Chính sách thu chưa bao 
quát hết các nguồn thu, trong khi ưu đãi dàn trải, công tác quản lý thu 
chưa theo kịp tình hình thực tế dẫn tới thất thu, đặc biệt là từ khu vực kinh 
tế ngoài nhà nước. Chi thường xuyên vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Rủi ro cao đối 

1. Ước giai đoạn 2016-2020, tỉ lệ huy động vào ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 
24,5% GDP (Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 
2025 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng)
2. Tỷ trọng bố trí dự toán chi đầu tư phát triển đã tăng từ mức 20,02% năm 2016, 25,7% 
năm 2017 lên 26,9% năm 2020. Trong điều hành, nhờ được bổ sung từ nguồn dự phòng 
và tăng thu ngân sách hằng năm, nên tỷ trọng bố trí cho chi đầu tư phát triển thực hiện 
đạt khoảng 28% tổng chi NSNN, cao hơn mục tiêu tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 của 
Quốc hội (25 - 26%) (Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn 2021 - 2025).
3. Đối với chi thường xuyên, đã giảm dần tỷ trọng dự toán từ mức 64,9% tổng chi NSNN 
năm 2017 xuống dưới 64% năm 2020 theo đúng mục tiêu tại Nghị quyết số 25/2016/
QH14 của Quốc hội (Báo cáo của Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn 2021 - 2025).
4. Bội chi NSNN giai đoạn 2016 - 2020 bình quân khoảng 3,45% GDP, giảm mạnh so 
với giai đoạn 2011 - 2015 là 5,4% GDP, bảo đảm mục tiêu không quá 3,9% GDP theo 
Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội. Tỷ lệ nợ công giảm mạnh từ 63,7% GDP 
năm 2016 xuống 55,2% GDP năm 2020. Đến hết ngày 31/12/2020, dư nợ Chính phủ 
khoảng 49,1% GDP, dư nợ nước ngoài của quốc gia khoảng 47,2% GDP, trong giới 
hạn an toàn theo quy định tại Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội (Báo cáo của 
Chính phủ về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025).
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với các khoản nợ nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước được Chính phủ 
bảo lãnh.

Cơ chế phân cấp quản lý kinh tế, quản lý ngân sách nhà nước và 
đầu tư được đẩy mạnh nhưng trong thực hiện còn thiếu đồng bộ, thiếu các 
cơ chế giám sát hiệu quả. Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa chi đầu tư và 
chi thường xuyên (bảo đảm trang thiết bị, vận hành, duy tu, bảo dưỡng...), 
chưa có quy định đầy đủ phân định chi đầu tư và chi thường xuyên, gây ra 
lúng túng trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước. Công tác quản lý 
tài chính, tài sản công, đất đai ở một số cơ quan, đơn vị còn kém hiệu quả.

Chúng ta cần đánh giá kết quả về cơ cấu lại NSNN đã đáp ứng được 
mục tiêu, yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 hay chưa. Các 
mục tiêu đặt ra tại dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 
2025 có bám sát các mục tiêu đã được Quốc hội xem xét, thông qua tại 
Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Kế hoạch tài chính quốc 
gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Các nhiệm vụ, giải 
pháp về cơ cấu lại ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 có được 
cụ thể hóa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, đáp ứng yêu cầu 
nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách nhà nước, phát huy vai 
trò chủ đạo của ngân sách Trung ương đồng thời bảo đảm tính tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm, khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo của chính quyền địa 
phương cũng như kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn vay để đầu tư kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách 
nhà nước; thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Về cơ cấu lại thị trường tài chính

Quy mô và cơ cấu thị trường tài chính có sự điều chỉnh hợp lý hơn 
giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, giữa thị trường cổ phiếu và trái 
phiếu1

ss, thị trường trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, giữa 
dịch vụ tín dụng và các dịch vụ phi tín dụng; thanh toán bằng tiền mặt 

1. Thị trường chứng khoán: Trong giai đoạn 2010-2020, tốc độ tăng trưởng bình quân 
của thị trường cổ phiếu đạt 21,6% và thị trường trái phiếu đạt 24,9%. Tính đến cuối năm 
2020, quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 84,1% GDP (mục tiêu là 70% GDP), quy 
mô thị trường trái phiếu đạt 47,83% GDP (trong đó quy mô thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp đạt 17,08% GDP), vượt mục tiêu đề ra đến năm 2020 tại Quyết định số 1191/
QĐ-TTg ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về Lộ trình phát triển thị 
trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
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giảm dần, các hình thức thanh toán qua ngân hàng được mở rộng, đặc biệt 
là thông qua hệ thống ví điện tử.

Hiệu quả hoạt động của thị trường tài chính nói chung vẫn chưa cao. 
Cơ cấu thị trường tiền tệ chuyển dịch chậm, chưa tập trung nhiều cho 
lĩnh vực sản xuất mà vẫn tập trung nhiều vào “các loại hoạt động dịch vụ 
khác”1

ss. Quy mô của thị trường vốn còn nhỏ, thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp chưa phát triển. Quy mô thị trường bảo hiểm còn nhỏ so với các 
nước trên thế giới.

Chúng ta cần đánh giá đã xây dựng và hình thành phát triển được 
thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, thị trường chứng khoán phái sinh và tín 
dụng tiêu dùng; cơ cấu lại bộ máy quản lý thị trường tiền tệ, thị trường 
chứng khoán đáp ứng yêu cầu phát triển mới; quan tâm bảo vệ người 
sử dụng các dịch vụ tài chính như Nghị quyết số 24/2016/QH14 đặt ra 
hay chưa.

Việc xác định nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại thị trường tài chính 
như tại dự thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 có 
bảo đảm được yêu cầu về xây dựng và hoàn thiện nền tài chính quốc gia, 
cơ cấu lại, tăng cường giám sát và điều tiết thị trường tài chính, nâng cao 
hiệu quả hoạt động các thị trường tài chính; quản lý chặt chẽ các tổ chức 
tham gia thị trường; bảo đảm tính thanh khoản cao và an toàn hệ thống; 
nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán để 
thực sự trở thành một kênh huy động vốn chủ yếu của nền kinh tế, có 
chính sách khuyến khích phát triển các quỹ hưu trí, bảo hiểm thiên tai, 
nông nghiệp như yêu cầu đặt ra tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ XIII của Đảng.

5.  Về cơ cấu lại thị trường khoa học và công nghệ

Thể chế thị trường khoa học và công nghệ ngày càng được hoàn 
thiện và phát triển. Các tổ chức dịch vụ tư vấn, giám định, thẩm định, 
đánh giá, ươm tạo, môi giới chuyển giao công nghệ được khuyến khích 

1. Cụ thể, tín dụng cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản năm 2012 
chiếm khoảng 9,6% trong tổng dự nợ tín dụng của nền kinh tế, đến tháng 4/2020, tỷ lệ 
này giảm nhẹ xuống còn 8,7% (giảm 0,9%); tương tự, tín dụng cho lĩnh vực công nghiệp 
và xây dựng từ 38,6% xuống còn 29,2% (giảm 9,4%); trong khi tín dụng cho các hoạt 
động dịch vụ khác từ 28,0% lên 37,1%, tăng 9,1%.
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hình thành và phát triển1
ss. Các chợ công nghệ và thiết bị, sàn giao dịch, 

sự kiện kết nối cung - cầu công nghệ được tổ chức định kỳ; tổng giá trị 
các giao dịch mua bán công nghệ tăng mạnh hằng năm. Đến nay, đã có 
khoảng 30% doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo, đạt mục tiêu đề ra; số 
lượng sáng chế đăng ký bảo hộ gia tăng. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đã được hình thành và phát triển nhanh.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự là động lực 
để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội. Năng suất lao động vẫn thấp hơn nhiều so với các nước 
trong khu vực và khoảng cách chênh lệch này vẫn tiếp tục gia tăng. Hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng bộ và 
hiệu quả. Thị trường khoa học và công nghệ phát triển còn chậm, còn ít 
các tổ chức trung gian có uy tín, kinh nghiệm trong hoạt động kết nối 
cung - cầu. Chưa khuyến khích, nuôi dưỡng và phát triển được nhiều các 
phát minh, sáng chế trở thành sản phẩm cuối cùng và thương mại hoá. 
Các hoạt động nghiên cứu khoa học mới tập trung vào các trung tâm, 
viện nghiên cứu, trường đại học, tính ứng dụng chưa cao; chưa có cơ chế 
để phát huy tính sáng tạo và khả năng nghiên cứu khoa học trong xã hội. 
Doanh nghiệp chưa thực sự là trung tâm, đóng vai trò quyết định cho đổi 
mới sáng tạo. Mối liên kết giữa nghiên cứu với đào tạo, giữa nghiên cứu 
với thị trường và doanh nghiệp còn yếu. Báo cáo chưa đánh giá việc có 
đạt được mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 về số lượng 
sáng chế đăng ký bảo hộ giai đoạn 2016 - 2020 cao gấp 2 lần so với giai 
đoạn 2011 - 2015, trong đó tăng nhanh số lượng sáng chế được tạo ra từ 
Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia.

Đồng thời, phải đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tại dự 
thảo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 có thực sự 
thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 
thúc đẩy phát triển kinh tế số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu 
quả và sức cạnh tranh trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần 

1. Đến nay, cả nước có 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương, 30 cơ sở vườn 
ươm tạo công nghệ, 186 tổ chức cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, 50 trung 
tâm chuyển giao công nghệ thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học. Mạng lưới các 
trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội ở 63 tỉnh, thành phố cũng được quan tâm đầu tư nâng cấp.
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thứ tư; có hình thành được các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu thực sự là động 
lực chính của tăng trưởng kinh tế hay chưa.

Đây là 06 nội dung về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 
2021-2025 cần tập trung trao đổi, thảo luận. Ngoài ra, còn nhiều nội dung 
khác cần quan tâm, mong muốn nhận được thêm sự phân tích, đánh giá 
của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và các đại 
biểu như về cơ cấu lại đầu tư công; cơ cấu lại các tổ chức tín dụng; cơ 
cấu lại thị trường quyền sử dụng đất; cơ cấu lại khu vực công; cơ cấu lại 
thị trường lao động và cơ cấu lại các ngành nông nghiệp, công nghiệp và 
dịch vụ.
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CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ  
GIAI ĐOẠN 2021-2025: LỰA CHỌN NÀO?

Ông Phan Đức Hiếu,
Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ, HẠN CHẾ, YẾU KÉM, 
NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG THỰC HIỆN 
KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Chính phủ đã nỗ lực cao trong việc chỉ đạo, điều hành triển khai thực 
hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết 
số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội; hoàn thành 17/22 mục 
tiêu, đạt 77,27% tổng số mục tiêu đề ra tại Kế hoạch. Trong đó có 05 mục 
tiêu quan trọng hoàn thành vượt xa so với mục tiêu đề ra, gồm: quy mô nợ 
công, quy mô nợ Chính phủ, tỷ trọng lao động nông nghiệp, năng suất các 
nhân tố tổng hợp đóng góp vào tăng trưởng và dư nợ thị trường trái phiếu.

Việc hoàn thành những mục tiêu này cho thấy việc triển khai thực 
hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế đi đúng hướng, có sự chuyển biến về 
chất lượng tăng trưởng và đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo 
tiền đề thuận lợi cho những đổi mới và đột phá trong tăng trưởng kinh tế 
ở giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, việc không hoàn thành 05/22 mục tiêu, chiếm 22,73% 
tổng số mục tiêu đề ra tại Kế hoạch cần phải được đánh giá làm rõ nguyên 
nhân, bởi đây đều là những mục tiêu quan trọng liên quan đến cơ cấu lại 
doanh nghiệp nhà nước1

ss, cơ cấu lại đầu tư công2
ss, phát triển doanh nghiệp3

ss 
và đào tạo lao động4

ss. Cần phải thẳng thắn nhìn nhận đánh giá nguyên 
nhân chủ quan và nguyên nhân khách quan dẫn đến việc không hoàn 

1. Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà 
nước sở hữu trên 50% vốn; thoái vốn nhà nước xuống mức sàn quy định đối với các 
ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư.
2. Nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư công đạt mức chất lượng tiếp cận 04 nước 
ASEAN phát triển nhất (ASEAN-4).
3. Đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp.
4. Đến năm 2020 tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có chứng chỉ đạt 
khoảng 25%.
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thành được các mục tiêu này. Đề nghị làm rõ tác động của việc không 
hoàn thành các mục tiêu này ảnh hưởng đến kết quả thực hiện cơ cấu lại 
nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và việc xác định các mục tiêu trong Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025.

Việc đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 cần bám sát vào các nội dung cụ thể đặt ra 
tại Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư, 
Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính 
sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng 
tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết số 
24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, cần làm rõ một số nội dung sau:

Thứ nhất: Đề nghị đánh giá rõ cơ cấu lại đầu tư công giai đoạn 2016 
- 2020 có bám sát mục tiêu, định hướng đầu tư công tại Kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, gắn với Kế hoạch tài chính 5 năm 
quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch vay, trả nợ công tại Nghị 
quyết số 25/2016/QH14 ngày 09/11/2016 của Quốc hội, tập trung hoàn 
thiện thể chế quản lý đầu tư công theo thông lệ quốc tế, đặc biệt trong 
công tác quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả các dự án đầu tư công, ưu 
tiên đổi mới cách thức thẩm định, đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư, từ 
đó tạo tiền đề cho công tác xây dựng, triển khai kế hoạch vốn đầu tư công 
trung hạn trong giai đoạn tiếp theo; đánh giá kết quả khắc phục tình trạng 
đầu tư dàn trải, tham nhũng, lãng phí, nợ đọng xây dựng cơ bản theo yêu 
cầu của Nghị quyết số 05-NQ/TW.

Thứ hai: Đề nghị đánh giá rõ, kỹ lưỡng thực trạng kết quả thực 
hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và chuyển đơn vị sự nghiệp công 
lập thành công ty cổ phần giai đoạn 2016 - 2020 đối chiếu với những 
mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 24/2016/QH14, từ đó nhận diện chính 
xác những hạn chế, yếu kém trong cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và 
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đề nghị làm rõ 
nguyên nhân việc sắp xếp lại, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp nhà nước còn chậm tiến độ, đạt tỷ lệ thấp so với kế hoạch. Đánh 
giá vai trò và hiệu quả hoạt động của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
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doanh nghiệp từ khi được thành lập đã thực hiện được mục tiêu từng bước 
tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu vốn nhà 
nước và hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát DNNN và vốn, tài sản nhà 
nước đầu tư tại doanh nghiệp. Đề nghị làm rõ nguyên nhân một số doanh 
nghiệp, dự án đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ chưa được xử lý kịp thời, dứt 
điểm, gây thất thoát vốn, tài sản công, ảnh hưởng đến hiệu quả của nền 
kinh tế và nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo rủi ro đối với an ninh tài 
chính quốc gia. Đánh giá kết quả sắp xếp, cơ cấu lại và giao quyền tự chủ 
đầy đủ cho các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập theo yêu cầu của Nghị 
quyết số 05-NQ/TW.

Thứ ba: Đề nghị làm rõ tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng 
đến tiến độ, khả năng thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại 
các phương án/đề án cơ cấu lại các TCTD, trong đó có mục tiêu về kiểm 
soát và xử lý nợ xấu, đẩy mạnh thoái vốn ngoài ngành của các TCTD; 
đánh giá việc xử lý tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo như đã nêu tại 
Nghị quyết số 24/2016/QH14; đánh giá kết quả xử lý nợ xấu của các 
TCTD và làm rõ vai trò của Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín 
dụng (VAMC) để mua, bán nợ theo giá thị trường gắn với xử lý tài sản 
thế chấp, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của chủ nợ, đồng thời bố 
trí nguồn lực phù hợp để xử lý nợ xấu một cách thực chất, hiệu quả theo 
Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm 
xử lý nợ xấu của các TCTD.

Thứ tư: Đề nghị đánh giá kết quả về cơ cấu lại ngân sách nhà nước 
đã đáp ứng được mục tiêu, yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 24/2016/
QH14. Thu ngân sách nhà nước chưa bền vững, còn dựa vào các khoản 
thu từ vốn và thu từ đất đai có tính chất một lần, vai trò chủ đạo của ngân 
sách Trung ương chưa được phát huy. Đề nghị đánh giá rõ về công tác 
quản lý, sử dụng hiệu quả vốn vay, kiểm soát khoản vay của chính quyền 
địa phương, doanh nghiệp nhà nước; kiểm soát bội chi ngân sách và tính 
bền vững của bảo đảm an toàn nợ công, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài 
chính - ngân sách nhà nước.

Thứ năm: Đề nghị đánh giá việc ban hành và triển khai các loại quy 
hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định tại Luật Quy 
hoạch; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch ở một số địa phương; hoàn 
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thiện hệ thống pháp luật về quản lý phát triển một cách đồng bộ, thể chế 
điều phối phát triển kinh tế theo vùng, sự phối hợp giữa các địa phương 
trong ban hành và thực hiện chính sách thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư, ưu 
tiên các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế cạnh tranh. Đánh giá việc 
ban hành cơ sở pháp lý cho mô hình khu hành chính - kinh tế đặc biệt; 
thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại một số địa phương; hoàn 
thiện mô hình phát triển kinh tế đô thị, tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm 
vụ và phương thức quản lý của chính quyền đô thị theo quy định tại Nghị 
quyết số 24/2016/QH14 nhằm phát huy được vai trò của đô thị trong thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo, tạo tác động lan tỏa đến các vùng lân cận.

Thứ sáu: Đề nghị đánh giá việc xây dựng và hình thành phát triển 
thị trường vốn đầu tư mạo hiểm, thị trường chứng khoán phái sinh và tín 
dụng tiêu dùng; cơ cấu lại bộ máy quản lý thị trường tiền tệ, thị trường 
chứng khoán đáp ứng yêu cầu phát triển mới; quan tâm bảo vệ người sử 
dụng các dịch vụ tài chính như Nghị quyết số 24/2016/QH14 đặt ra.

Thứ bảy: Đề nghị đánh giá tổng kết tính hiệu quả của các mô hình 
trong thực tiễn, rút ra bài học về tích tụ, tập trung ruộng đất, thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới 
để xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp. Khuyến khích và tạo điều kiện 
tích tụ đất nông nghiệp; thiết lập khung pháp lý cho thị trường sơ cấp và 
thị trường thứ cấp về quyền sử dụng đất, nhất là với đất nông nghiệp theo 
Nghị quyết số 24/2016/QH14.

Thứ tám: Báo cáo chưa đánh giá việc có đạt được mục tiêu đề ra 
tại Nghị quyết số 24/2016/QH14 về số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ 
giai đoạn 2016 - 2020 cao gấp 2 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, trong 
đó tăng nhanh số lượng sáng chế được tạo ra từ Chương trình khoa học 
và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo chưa thực sự là động lực để nâng cao năng suất lao động, năng 
lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Năng suất lao động 
vẫn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực và khoảng cách chênh 
lệch này vẫn tiếp tục gia tăng. Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia mới 
được hình thành, chưa đồng bộ và hiệu quả. Thị trường khoa học và công 
nghệ phát triển còn chậm, còn ít các tổ chức trung gian có uy tín, kinh 
nghiệm trong hoạt động kết nối cung - cầu. Doanh nghiệp chưa thực sự 
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là trung tâm, đóng vai trò quyết định cho đổi mới sáng tạo. Mối liên kết 
giữa nghiên cứu với đào tạo, giữa nghiên cứu với thị trường và doanh 
nghiệp còn yếu.

Ngoài ra, đề nghị phải làm rõ nguyên nhân của hạn chế, yếu kém đối 
với từng nội dung cụ thể, để từ đó nhận định một cách chính xác mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tới đối với từng nội dung, khắc phục 
các hạn chế, yếu kém từ giai đoạn trước.

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG 
KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Sự cần thiết

Việc ban hành Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, 
xét cả về yêu cầu trong Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và yêu cầu thực 
tiễn, hạn chế, yếu kém của cơ cấu kinh tế là rất cần thiết. Tuy nhiên trong 
Đề án và Tờ trình mới chỉ làm rõ được yêu cầu của các Nghị quyết của 
Đảng và Quốc hội; chưa đánh giá được rõ ràng và tổng thể, toàn diện 
hạn chế, yếu kém của cơ cấu kinh tế hiện nay so với đòi hỏi phát triển 
kinh tế giai đoạn tới. Bởi vì, những đánh giá về kết quả và hạn chế trong 
Tờ trình và Đề án mới chỉ dừng lại ở trong phạm vi thực hiện Nghị quyết 
24/2016/QH14 (dường như mới dừng lại ở việc đánh giá tổng kết Nghị 
quyết 24/2016/QH14 về những việc đã làm và chưa làm); chưa nêu được 
tổng thể những bất cập, hạn chế khác trong cơ cấu kinh tế. Nói cách khác, 
Đề án phải đánh giá được một cách toàn diện, đầy đủ hạn chế, yếu kém 
của cơ cấu kinh tế, trong đó, kết quả được và chưa được trong thực hiện 
Nghị quyết 24/2016/QH14 chỉ là một nội dung.

Do đó, đề nghị cần bổ sung nội dung này với phân tích rõ ràng hơn 
và làm sâu sắc hơn về sự cần thiết và mới có được căn cứ cho xác định 
quan điểm, mục tiêu và giải pháp cho kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn tiếp theo.

2. Khái niệm, quan điểm, mục tiêu về kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế

Thực tế hiện nay, còn hạn chế về nhận thức và cách hiểu đúng về thế 
nào là ‘cơ cấu kinh tế’ và ‘cơ cấu lại nền kinh tế’. Trong Đề án và Tờ trình 
cũng chưa nêu và chưa nêu rõ khái niệm, đặc tính cơ bản về cách hiểu thế 
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nào là cơ cấu lại nền kinh tế; mới chỉ dừng lại ở việc nêu mục tiêu của 
kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế. Do đó, Đề nghị bổ sung nội dung trong 
Đề án (và cả Tờ trình nếu xét thấy cần thiết) về khái niệm, đặc biệt của 
‘cơ cấu lại nền kinh tế’, phân biệt rõ ràng sự khác biệt và mối quan hệ 
giữa ‘kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế’ và Chiến lược phát triển kinh tế 
xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và các Chương trình cải cách 
khác của Chính phủ, như kinh tế chia sẻ, hỗ trợ doanh nghiệp, đổi mới 
sáng tại, cải thiện môi trường kinh doanh,…..; nêu rõ sự khác biệt và 
mối quan hệ giữa mục tiêu, các biện pháp cơ cấu lại nền kinh tế và mục 
tiêu, các nhiệm vụ, giải pháp trong các kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội, chương trình cải cách và sắp tới đây là chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế; …

Về cơ bản các mục tiêu, chỉ tiêu này đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu 
được nêu trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng; bám sát mục tiêu, chỉ tiêu được Quốc hội xem xét, quyết định tại 
Nghị quyết số 16/2021/QH15 ngày 27/7/2021 về Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 
28/7/2021 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai 
đoạn 2021 - 2025 và Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về Kế 
hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trong bối cảnh ảnh hưởng mạnh từ dịch bệnh Covid-19, dự báo số 
lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể, phá sản sẽ tăng mạnh trong 
thời gian tới1

ss. Việc đặt mục tiêu “Phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 1,5 
triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó 60.000-70.000 doanh nghiệp quy 
mô vừa và lớn; tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP 

1. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến tháng 6/2021, cả nước có hơn 
820.000 doanh nghiệp đang hoạt động; Theo Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội đánh giá, trong 7 tháng đầu năm 2021, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường 
cao hơn so với số doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 
trước (có 79,7 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị trường; 75,8 nghìn doanh nghiệp đăng 
ký thành lập mới); trung bình mỗi tháng có hơn 11,3 nghìn doanh nghiệp rút khỏi thị 
trường, số doanh nghiệp mới được thành lập có quy mô lao động giảm so với cùng kỳ 
năm trước 7,2% lao động. Số doanh nghiệp rút khỏi thị trường lao động diễn ra ở tất cả 
các ngành, tuy nhiên tập trung nhiều vào ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy; 
công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; dịch vụ lưu trú và ăn uống; kinh doanh bất 
động sản; giáo dục, đào tạo,....
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khoảng 55%” là khó khả thi. Do đó, cần phải tính toán, cân nhắc xác định 
mục tiêu phù hợp với tình hình thực tế hơn.

Đối với 05 mục tiêu không đạt được theo Kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2016 - 20201

ss thì đề nghị làm rõ hướng giải quyết, điều 
chỉnh cụ thể, sát thực hơn để bảo đảm khả thi, phù hợp với bối cảnh và 
điều kiện thực hiện của giai đoạn 2021 - 2025.

3. Bối cảnh trong nước, khu vực, quốc tế

Đề án, tờ trình đã nêu và phân tích bối cảnh quốc tế và yếu tố có thể 
tác động đến quá trình cơ cấu lại nền kinh tế nước ta trong thời gian tới. 
Tuy nhiên, để có thêm cơ sở thực tế cho xây dựng kế hoạch tái cơ cấu 
nước ta thì kinh nghiệm quốc tế có liên quan rất quan trọng; nhưng nội 
dung này chưa được nêu nhiều trong Đề án, Tờ trình.2

ss Đề nghị bổ sung 
thêm nội dung về xu hướng trong vài ba năm trở lại đây và đặc biệt từ 
2020 trở lại đây về trọng tâm, phương thức, cách thức và xu hướng mới 
trong cơ cấu lại nền kinh tế trong khu vực và thế giới, đặc biệt trong bối 
cảnh dịch bệnh covid.

Ví dụ, Diễn đàn kinh tế thế giới đã thay đổi cách thức đo lường năng 
lực cạnh tranh quốc gia từ năm 2018 và được gọi là năng lực cạnh tranh 
4.0. Theo cách tiếp cận này, thì có 4 yếu tố quan trọng để đo lường năng 
lực cạnh tranh quốc gia, bao gồm: (i) môi trường thuận lợi (enabling 
environment), bao gồm: thể chế, hạ tầng, ổn định vĩ mô.., (ii) nguồn nhân 
lực, (iii) các thị trường đồng bộ, (iv) hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Theo 
đó, với cách tiếp cận mới thì Diễn đàn kinh tế nhìn nhận rằng các quốc 
gia đều có cơ hội phát triển như sau, thay vì phát triển tuần tự như trước 

1. Cụ thể 02 mục tiêu cơ cấu lại DNNN: (i) thoái toàn bộ vốn nhà nước tại các doanh 
nghiệp thuộc các ngành không cần Nhà nước sở hữu trên 50% vốn; (ii) thoái vốn nhà 
nước xuống mức sàn quy định đối với các ngành mà Nhà nước sắp xếp, cơ cấu lại vốn 
đầu tư; 01 mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công: nâng cao chất lượng thể chế quản lý đầu tư 
công đạt mức chất lượng tiếp cận 04 nước ASEAN phát triển nhất (ASEAN-4); 01 mục 
tiêu phát triển doanh nghiệp: đến năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp và 01 mục 
tiêu đào tạo lao động: đến năm 2020 tỷ trọng lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có 
chứng chỉ đạt khoảng 25%.
2. Đề án mới chỉ đề cập ngắn gọn đến nội dung này, ví dụ như chỉ nêu: kinh tế số, kinh 
tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình nhiều quốc gia lựa chọn,…. Như vậy, 
chưa nêu rõ được các trọng tâm, phương thức, cách thức và/hoặc xu hướng mới nhất mà 
các nước đang cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh mới.
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đây. Ngoài ra, Diễn đàn kinh tế thế giới cũng khuyến nghị mạnh mẽ rằng 
để phục hồi và phát triển kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid, thì các 
quốc gia cần tập trung vào: xây dựng tầm nhìn hoạch định chính sách dài 
hạn và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số hóa vào cung cấp dịch vụ công, 
Đào tạo lại hoặc nâng cấp nghề cho người lao động cho quá trình chuyển 
đổi; khung khổ chính sách thị trường lao động linh hoạt, nâng cao năng 
lực hệ thống y tế chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy đầu tư và hoạt động nghiên 
cứu và phát triển (R&D).

4. Trọng tâm và giải pháp tái cơ cấu

4.1. Kiến nghị bổ sung thêm 1 trụ cột tái cơ cấu là: sức khỏe và 
nhân lực

Thực tế và kinh nghiệm quốc tế đều đưa ra khuyến nghị rất mạnh mẽ 
rằng chất lượng nguồn nhân lực, bao gồm sức khỏe và kỹ năng làm việc 
là yếu tố quan trọng, tiên quyết cho giai đoạn chuyển đổi và phát triển 
kinh tế trong tương lai. Thực trạng ở nước ta cho thấy thách thức rất lớn 
trong vấn đề việc làm, lao động.

Điều tra của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính cuối tháng 
8/2021 cho thấy: 63% người lao động đã mất việc làm, 49% người lao 
động mất việc làm cho rằng chỉ có thể tiếp tục duy trì cuộc sống dưới 1 
tháng; 48% người lao động mất việc làm cho rằng không thể được việc 
trong thời gian tới. Điều tra tháng 3/2021 của công ty kiểm toán PWC cho 
thấy 90% người được hỏi cho rằng công nghệ sẽ thay đổi công việc hiện 
tại của họ trong vòng 6 - 10 năm nữa, trong đó 83% tin rằng công việc bị 
thay đổi trong thời gian ngắn hơn, khoảng 3 năm nữa; 84% mong muốn 
được đào tạo hoặc đào tạo lại để nâng cấp kỹ năng lao động mới để đảm 
bảo công việc trong tương lai.

Do đó, kiến nghị cần bổ sung một trụ cột trong tái cơ cấu giai đoạn 
tới là: sức khỏe và nhân lực.

4.2. Về tổng thể các nhiệm vụ, giải pháp

Tái cơ cấu là thay đổi nền tảng để làm thay đổi cách thức phân bổ 
nguồn lực và cách thức vận hành của nền kinh tế. Do đó, các giải pháp cơ 
cấu lại nền kinh tế sẽ không phải là các nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế xã hội đã được Quốc hội và Chính phủ và các bộ ngành đang 
triển khai. Do đó, kiến nghị:
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Thứ nhất, rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự 
thảo nghị quyết kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế để loại bỏ các nhiệm vụ 
giải pháp đã được nêu trong nghị quyết, chương trình hành động thực 
hiện kế hoạch kinh tế xã hội hằng năm và 5 năm; chỉ giữ lại hoặc bổ sung 
thêm những giải pháp thực sự là giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế. Trường 
hợp, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế cũng trùng lặp với giải pháp đã được 
nêu và đang thực hiện tại một nghị quyết, chương trình khác thì cần trích 
dẫn rõ ràng.

Thứ hai, đề nghị cụ thể hóa, chi tiết hơn các giải pháp để bao gồm 
cả nội dung giải pháp cụ thể cần thực hiện; tránh trường hợp giải pháp 
chỉ dừng lại ở việc giao một nhiệm vụ cho một Bộ, ngành mà không rõ 
phải phải làm thế nào (ví dụ, Bộ X: chủ trì, nghiên cứu và đề xuất giải 
pháp về…).

4.3. Về một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất: Về phát triển lực lượng doanh nghiệp tư nhân, thúc đẩy 
chuyển đổi số, liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh: vấn đề 
đặt ra phải xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thúc đẩy hệ sinh thái 
khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển mạnh khu 
vực kinh tế tư nhân cả về số lượng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, thực 
sự trở thành một động lực quan trọng trong phát triển kinh tế; nâng cao 
khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, mức độ sẵn sàng liên kết với 
khu vực đầu tư nước ngoài, đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị sản xuất 
khu vực và toàn cầu.

Thứ hai: Việc xác định các mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp về cơ 
cấu lại không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng, liên kết đô thị - nông 
thôn và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn 
trong thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng đã bao hàm được nội dung 
về phát triển các mô hình kinh tế xanh cho các vùng và khu kinh tế phù 
hợp với đặc trưng của vùng, bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững; 
đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, phát triển hệ 
thống đô thị trung tâm phù hợp với chức năng của từng vùng; xây dựng 
định hướng phát triển các vùng kinh tế trọng điểm; lựa chọn một số địa 
điểm, đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính 
với thể chế, cơ chế, chính sách đặc thù có tính đột phá, có khả năng cạnh 
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tranh quốc tế cao. Những nội dung này cần được phân tích làm rõ, để từ 
đó có những đề xuất, kiến nghị thiết thực trong cơ cấu lại không gian kinh 
tế, tăng cường liên kết vùng và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng 
điểm, các đô thị lớn trong thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

Thứ ba: Các nhiệm vụ, giải pháp về cơ cấu lại ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2021 - 2025 cần phải được cụ thể hóa hơn để thực hiện các mục 
tiêu đặt ra, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ngân sách 
nhà nước, phát huy vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, đồng thời 
bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khuyến khích và thúc đẩy sáng 
tạo của chính quyền địa phương, kiểm soát chặt chẽ các nguồn vốn vay 
để đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài 
chính - ngân sách nhà nước; thực hành triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

Thứ tư: Việc xác định nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thị trường 
tài chính có bảo đảm được yêu cầu về xây dựng và hoàn thiện nền tài 
chính quốc gia, cơ cấu lại, tăng cường giám sát và điều tiết thị trường tài 
chính, nâng cao hiệu quả hoạt động các thị trường tài chính; quản lý chặt 
chẽ các tổ chức tham gia thị trường; bảo đảm tính thanh khoản cao và 
an toàn hệ thống; nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động của thị trường 
chứng khoán; có xác định được các chính sách khuyến khích phát triển 
các quỹ hưu trí, bảo hiểm thiên tai, nông nghiệp như yêu cầu đặt ra tại 
Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ năm: Các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển thị trường 
khoa học công nghệ có hình thành được các cơ chế, chính sách đặc thù, 
vượt trội để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu 
thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển kinh 
tế số để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 
trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.
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CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC,  
TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ,  

TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC VÀ CHUYỂN ĐƠN VỊ 
SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Cục Tài chính doanh nghiệp
Bộ Tài chính

PHẦN I. VIỆC THỰC HIỆN CƠ CẤU LẠI DOANH NGHIỆP 
NHÀ NƯỚC (DNNN), TRỌNG TÂM LÀ TẬP ĐOÀN KINH TẾ, 
TỔNG CÔNG TY NHÀ NƯỚC

1. Kết quả triển khai cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là Tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

1.1. Về hoàn thiện ban hành chính sách, pháp luật:

Hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật phục vụ quá trình cơ cấu 
lại DNNN đã được ban hành đầy đủ; tiếp tục được ban hành, sửa đổi, bổ 
sung hoàn thiện, đảm bảo chặt chẽ hơn, công khai minh bạch, tối đa hóa 
lợi ích của Nhà nước, tháo gỡ khó khăn vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến 
độ cổ phần hóa, thoái vốn và hạn chế thất thoát vốn, tài sản nhà nước 
trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN và doanh nghiệp 
có vốn nhà nước.

Giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đã trình Quốc hội biểu quyết 
thông qua toàn văn Luật doanh nghiệp sửa đổi và Luật Đầu tư sửa đổi 
tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020; Bộ luật Lao động 
(sửa đổi) đã trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 
XIV ngày 20/11/2019 (Luật số 45/2019/QH14); Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã trình Quốc 
hội thông qua tại Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV ngày 
25/11/2019 (Luật số 52/2019/QH14).

Theo thẩm quyền, Chính phủ đã ban hành 30 Nghị định, 03 Nghị 
quyết, Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định, các Bộ đã ban hành 
19 Thông tư (Danh mục tại phụ lục 1 kèm theo), tập trung vào (i) cơ chế, 
chính sách về cổ phần hoá, thoái vốn tại DNNN cho phù hợp với hệ thống 
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luật mới ban hành, hoàn thiện cơ chế chính sách về quản lý tài chính 
DNNN, đổi mới chính sách tập trung tạo động lực cho DNNN phát triển 
sản xuất kinh doanh. (ii) Tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc vay 
nợ và sử dụng vốn vay của doanh nghiệp nhà nước, nhất là vay nợ nước 
ngoài; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới.

Đồng thời, hoàn thiện chính sách quản lý của chủ sở hữu nhà nước 
đối với doanh nghiệp nhà nước phù hợp với mô hình cơ quan đại diện chủ 
sở hữu độc lập chuyên trách (tách chức năng đại diện chủ sở hữu vốn với 
chức năng quản lý nhà nước).

1.2. Về tổ chức thực hiện:
1.2.1. Về cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
a) Kết quả triển khai công tác cổ phần hóa, thoái vốn
(i) Về việc triển khai thực hiện cổ phần hóa
- Về kế hoạch cổ phần hóa: tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 

28/12/2016 về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp 
có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp 
giai đoạn 2016 - 2020 và Quyết định số 707/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 về 
phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2016 - 2020” nêu rõ kế hoạch 
trong giai đoạn 2016 - 2020 sẽ thực hiện cổ phần hóa 137 doanh nghiệp.

- Tình hình thực hiện: Giai đoạn 2016 - 2020 đã cổ phần hóa được 180 
doanh nghiệp1

ss, tuy nhiên chỉ có 39/137 doanh nghiệp thuộc kế hoạch cổ 
phần hóa theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ giao (danh sách 
cụ thể tại phụ lục 2 kèm theo). Tính đến ngày 31/12/2020, còn 89 doanh 
nghiệp chưa hoàn thành công tác cổ phần hóa.

Về giá trị bán được: theo kế hoạch được phê duyệt, tổng giá trị dự 
kiến bán cho các đối tượng (Nhà đầu tư chiến lược, cán bộ công nhân 
viên, tổ chức công đoàn, bán đấu giá công khai) là 104.726 tỷ đồng tương 
đương 48% giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, thực 
tế triển khai bán cổ phần lần đầu đã không thành công theo kế hoạch, tổng 
giá trị thực tế bán được là 22.748 tỷ đồng (đạt 23% kế hoạch dự kiến bán, 

1. Năm 2016 cổ phần hóa 66 doanh nghiệp; Năm 2017 cổ phần hóa 70 doanh nghiệp; 
năm 2018 cổ phần hóa 23 doanh nghiệp; năm 2019 cổ phần hóa 12 doanh nghiệp; năm 
2020 cổ phần hóa 9 doanh nghiệp.
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tương đương 11% giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp). Tổng giá 
trị thu về Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp (Quỹ) từ công 
tác cổ phần hóa là 36.518 tỷ đồng (đạt 1,6 lần so với giá bán).

(ii) Về việc triển khai công tác thoái vốn:
- Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1232/QĐ-TTg 

ngày 17/8/2017 và Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 phê duyệt 
danh mục có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020, trong 
đó bao gồm khoản thoái 3.436 tỷ đồng vốn Nhà nước tại Sabeco, thu về 
109.965 tỷ đồng năm 2017.

+ Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước thực hiện thoái 17.032 tỷ 
đồng, thu về 53.420 tỷ đồng.

b) Về việc quản lý nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn
- Theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 ngày 10/11/2016 của Quốc hội 

thì trong giai đoạn 2016 - 2020, nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nộp 
về ngân sách nhà nước để phục vụ đầu tư trung và dài hạn là 250.000 tỷ 
đồng. Lũy kế từ năm 2016 đến năm 2020, đã chuyển 221.700 tỷ đồng từ 
Quỹ vào NSNN (đạt 90% kế hoạch) cả giai đoạn.

- Việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn được 
thực hiện công khai, minh bạch và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tình hình thu, chi Quỹ giai đoạn 2016-2020 như sau:
Đơn vị: tỷ đồng

TT Nội dung TH  
2016

TH 
2017

TH  
2018

TH 
 2019

TH  
2020

Tổng 
cộng

1 2 3 4 5 6 7 8

II Số dư bằng tiền đầu kỳ 12.664 13.254 80.488 52.069 15.674 12.664

II Tổng thu, trong đó: 38.243 130.093 38.631 14.215 15.011 236.193

1 Thu từ cổ phần hóa, chuyển 
nhượng vốn nhà nước 24.062 126.997 21.697 5.028 5.460 183.244

III Tổng chi, trong đó: 37.653 62.859 67.050 50.610 30.049 248.221

Chi nộp NSNN 30.000 60.000 65.000 50.000 29.387 234.387

IV Dư bằng tiền cuối kỳ 13.254 80.488 52.069 15.674 636

(Trong đó, số nộp NSNN bao gồm khoản chi cho NSNN để tạm ứng cho 
PVN là 12.687 tỷ đồng).
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c) Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán

Đã triển khai công tác đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường 
chứng khoán đạt được một số kết quả, theo đó tăng nguồn hàng cho thị 
trường chứng khoán. Nhiều doanh nghiệp sau cổ phần hóa đã đăng ký 
giao dịch, đồng thời một số doanh nghiệp đáp ứng điều kiện niêm yết đã 
thực hiện niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán. Những doanh nghiệp 
sau khi cổ phần hóa trở thành công ty đại chúng, không chấp hành quy 
định về niêm yết/đăng ký giao dịch đều bị phạt theo quy định của pháp 
luật. Cụ thể:

Ngày 16/12/2020, Bộ Tài chính đã công bố công khai danh sách 772 
DNNN cổ phần hóa chưa thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị 
trường chứng khoán trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính. Bộ Tài 
chính (UBCKNN) đã có văn bản gửi 251 DNNN cổ phần hóa, 13 ngân 
hàng thương mại cổ phần đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN 
để thông báo về hành vi vi phạm quy định niêm yết/đăng ký giao dịch và 
nhắc nhở 23 trường hợp.

d) Về việc thực hiện chức năng quản lý, đầu tư vốn nhà nước

(i) Về việc chuyển giao các doanh nghiệp về Tổng công ty Đầu tư và 
kinh doanh vốn nhà nước (SCIC): Trong giai đoạn 2016 - 2020, SCIC đã 
tiếp nhận 78 doanh nghiệp với tổng số vốn nhà nước là 21.641 tỷ đồng 
(trong đó có một số tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn: Tập đoàn Dệt 
may Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam, Tổng công ty Thủy sản Việt 
Nam, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước 
giải khát Sài Gòn...).

Ngay sau khi tiếp nhận, SCIC đã kiện toàn hệ thống Người đại diện 
tại doanh nghiệp, triển khai thực hiện các biện pháp quản trị doanh nghiệp, 
áp dụng hệ thống quản trị tiên tiến. Bên cạnh đó, SCIC đã chủ động xây 
dựng và thực hiện phương án tái cơ cấu doanh nghiệp; tập trung xử lý các 
tồn tại; nghiên cứu, tham gia quyết định các phương án kinh doanh của 
doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình tài chính và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp; làm gia tăng giá trị thu về cho Nhà nước khi 
triển khai bán vốn.

(ii) Về triển khai bán vốn: Công tác bán vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp của SCIC đã được triển khai theo đúng quy định của pháp luật, 
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đảm bảo công khai, minh bạch, đạt hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển 
vốn nhà nước; đóng góp phần tích cực vào thu ngân sách nhà nước từ cổ 
phần hóa, thoái vốn theo Nghị quyết số 26/2016/QH14. Trong giai đoạn 
2016 - 2020, SCIC đã nộp ngân sách nhà nước 53.905 tỷ đồng, trong đó: 
thuế TNDN: 2.476 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 23.313 tỷ đồng và nộp thu 
từ bán vốn các doanh nghiệp là 22.116 tỷ đồng.

đ) Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa

(i) Năm 2016: Theo báo cáo tài chính hợp nhất của 273 doanh nghiệp 
có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Tổng tài sản là 495.126 tỷ đồng, tăng 
7% so với thực hiện năm 2015; Tổng số nợ phải trả là 325.335 tỷ đồng. 
Vốn chủ sở hữu là 167.701 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2015. Doanh 
thu đạt 423.250 tỷ đồng, tương đương với tổng doanh thu năm 2015 (nếu 
xét trong cùng số lượng doanh nghiệp hiện có năm 2015). Lợi nhuận 
trước thuế là 31.723 tỷ đồng, tăng 54% so với số thực hiện năm 2015. Tỷ 
suất Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân đạt 18,9%. Tổng 
phát sinh phải nộp NSNN đạt 62.967 tỷ đồng, tăng 24% so với năm 2015.

(ii) Năm 2017, theo báo cáo tài chính hợp nhất của 294 doanh nghiệp 
có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Tổng tài sản là 543.858 tỷ đồng, tăng 
6% so với thực hiện năm 2016. Tổng số nợ phải trả là 337.627 tỷ đồng. 
Vốn chủ sở hữu là 210.035 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2016. Tổng 
doanh thu đạt 482.545 tỷ đồng, tăng 21% so với năm 2016. Lợi nhuận 
trước thuế là 36.633 tỷ đồng, tăng 11% so với số thực hiện năm 2016. Lỗ 
phát sinh là 844 tỷ đồng. Tổng phát sinh phải nộp NSNN đạt 47.297 tỷ 
đồng, tăng 18% so với năm 2016.

(iii) Năm 2018, theo báo cáo tài chính hợp nhất của 350 doanh nghiệp 
có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Tổng tài sản: 777.315 tỷ đồng, tăng 
2% so với năm 2017; Vốn chủ sở hữu: 305.498tỷ đồng, tăng 9% so với 
năm 2017; Nợ phải trả: 397.154 tỷ đồng; Tổng doanh thu: 643.815 tỷ 
đồng, tăng 14% so với năm 2017; Lợi nhuận trước thuế: 48.821 tỷ đồng, 
tăng 8% so với năm 2017; Nộp NSNN: 99.729 tỷ đồng, tăng 6% so với 
năm 2017; Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu là 15,98%.

(iv) Năm 2019, theo báo cáo tài chính hợp nhất của 327 doanh nghiệp 
có cổ phần, vốn góp của Nhà nước: Tổng tài sản là 813.955 tỷ đồng, tăng 
3% so với thực hiện năm 2018; Tổng số nợ phải trả là 371.511 tỷ đồng, 
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giảm 2% so với thực hiện năm 2018. Vốn chủ sở hữu là 335.627 tỷ đồng, 
tăng 8% so với năm 2018. Tổng doanh thu đạt 662.286 tỷ đồng, tăng 2% 
so với năm 2018; Tổng lợi nhuận trước thuế là 55.633 tỷ đồng, tăng 13% 
so với số thực hiện năm 2018; Tỷ suất Lãi phát sinh trước thuế/Vốn chủ 
sở hữu bình quân là 17%. Có 63 doanh nghiệp với tổng số lỗ phát sinh là 
1.442 tỷ đồng; về mặt số lượng doanh nghiệp có lỗ phát sinh tăng 6,7% so 
với năm 2018 nhưng về mặt giá trị thì tổng số lỗ phát sinh giảm tới 56% 
so với năm 2018. Tổng số phát sinh phải nộp NSNN đạt 113.356 tỷ đồng, 
tăng 10% so với năm 2018.

(v) Theo Luật doanh nghiệp năm 2020 thì DNNN bao gồm các doanh 
nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, tổng số cổ phần có 
quyền biểu quyết, do đó, Bộ Tài chính tổng hợp, phân loại số liệu doanh 
nghiệp sau cổ phần hóa thành doanh nghiệp nghiệp do Nhà nước nắm giữ 
trên 50% vốn điều lệ và doanh nghiệp nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 
50% vốn điều lệ trở xuống

. Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp như sau:

- Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của 185 doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Tổng tài sản là 609.530 tỷ đồng, 
tăng 1% so với thực hiện năm 2019; Tổng số nợ phải trả là 254.615 tỷ 
đồng, tương đương với thực hiện năm 2019; Tổng vốn chủ sở là 234.147 
tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019; Tổng doanh thu đạt 355.111 tỷ đồng, 
giảm 28% so với thực hiện năm 2019; Lãi phát sinh trước thuế là 25.095 
tỷ đồng, giảm 39% so với số thực hiện năm 2019; Tỷ suất Lãi phát sinh 
trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân là 11%; Có 30/185 doanh nghiệp 
phát sinh lỗ với tổng số lỗ phát sinh là 12.003 tỷ đồng; Có 35/185 doanh 
nghiệp với tổng số lỗ lũy kế là 17.745 tỷ đồng; Tổng số phát sinh phải nộp 
NSNN đạt 58.838 tỷ đồng, giảm 17% so với năm 2019.

- Theo báo cáo tài chính hợp nhất của 160 doanh nghiệp do Nhà 
nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống: Tổng tài sản là 99.358 tỷ 
đồng, tăng 7% so với thực hiện năm 2019; Tổng số nợ phải trả là 61.906 
tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2019; Vốn chủ sở hữu của các 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống năm 
2020 là 234.147 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2019; Tổng doanh thu đạt 
79.001 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm 2019; Lãi phát sinh trước 
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thuế là 5.481 tỷ đồng, tăng 1% so với số thực hiện năm 2019; Tỷ suất Lãi 
phát sinh trước thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân là 15%; Có 37/160 doanh 
nghiệp phát sinh lỗ với tổng số lỗ phát sinh là 319 tỷ đồng. Có 40/160 
doanh nghiệp có lỗ lũy kế là 2.808 tỷ đồng; Tổng số phát sinh phải nộp 
NSNN đạt 7.128 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2019.

(vi) Căn cứ tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của 
các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, có thể thấy rằng:

- Hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều sản xuất, kinh doanh có 
hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên.

- Tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường chứng khoán: 
Việc cổ phần hóa DNNN gắn với bán đấu giá cổ phần và niêm yết trên 
thị trường chứng khoán, đặc biệt là của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước và doanh nghiệp quy mô lớn được đẩy mạnh đã cung cấp cho 
thị trường chứng khoán hàng hóa có chất lượng, tác động mạnh mẽ đến 
phát triển thị trường vốn, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch 
và kiểm soát của xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp.

- Quản trị doanh nghiệp được nâng lên, kết quả là các công ty cổ phần 
có vốn góp của nhà nước là các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả so với các 
doanh nghiệp khác (tỷ suất lợi nhuận trên vốn và trên tổng tài sản cao nhất 
so với các khu vực khác), điều này đã khẳng định sự đúng đắn và chính xác 
trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

(vi) Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau:

- Chậm quyết toán bàn giao sang công ty cổ phần của các doanh 
nghiệp cổ phần hóa đã chuyển sang hoạt động dưới hình thức công ty cổ 
phần, làm ảnh hưởng đến công tác bàn giao và thu nộp các khoản về Quỹ.

- Nhiều doanh nghiệp chậm đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị 
trường chứng khoán làm ảnh hưởng đến tính công khai, minh bạch của 
thị trường, chậm đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp sau cổ phần theo 
thông lệ và chuẩn mực của các doanh nghiệp đại chúng.

1.2.2. Về xử lý các tồn tại, yếu kém của DNNN và doanh nghiệp có 
vốn nhà nước

- Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ban Chỉ đạo họp giao ban để xem 
xét tình hình triển khai thực hiện và đề ra phương hướng xử lý phù hợp 
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với thực tế triển khai giai đoạn tiếp theo; Định kỳ hàng năm, Chính phủ 
có báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện xử lý 
đối với 12 dự án yếu kém của ngành Công Thương1

��.

- Đến nay, về cơ bản các Bộ/cơ quan: Công Thương, Tài chính, Tài 
nguyên và Môi trường, Tư pháp, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, 
Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp (UBQLV), Thanh tra Chính phủ đã hoàn thành các nhiệm 
vụ được giao. Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan đã xử lý một số nội dung về 
cơ chế, chính sách như tạo điều kiện phát triển thị trường đối với một số 
sản phẩm công nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các giải pháp tài 
chính, tín dụng; chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện các biện pháp về quản trị 
doanh nghiệp, sắp xếp và tổ chức lại sản xuất, lao động để tiết giảm chi 
phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đầu tư; xác định 
trách nhiệm, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có sai phạm; toàn bộ 12 
dự án, doanh nghiệp đều đã được tiến hành thanh tra, kiểm toán, điều tra 
ở các cấp độ khác nhau để phát hiện các sai phạm, vi phạm pháp luật của 
tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các 
Tập đoàn, Tổng công ty còn chưa hoàn thành nhiều nhiệm vụ, trong đó 
tập trung vào nhiệm vụ giải quyết tranh chấp hợp đồng EPC, quyết toán 
hợp đồng EPC tại 5 dự án, doanh nghiệp. 

2. Hạn chế, bất cập và nguyên nhân

2.1. Một số tồn tại, hạn chế:

a) Về cơ chế, chính sách

- Việc nghiên cứu, xây dựng ban hành, sửa đổi bổ sung văn bản quy 
phạm pháp luật còn có nhiều quan điểm khác nhau giữa các cơ quan, đơn 
vị liên quan dẫn đến kéo dài thời gian.

- Chưa có các chế tài đủ mạnh để mang tính răn đe đối với việc xử 
lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, Tập đoàn kinh tế, Tổng 

1. Báo cáo số 499/BC-CP ngày 27/10/2017; Báo cáo số 223/BC-CP ngày 05/6/2018; 
Báo cáo số 510/BC-CP ngày 18/10/2018; Báo cáo số 188/BC-CP ngày 09/5/2019; Báo 
cáo số 222/BC-CP ngày 18/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ gửi các vị Đại biểu Quốc 
hội về tình hình và kết quả xử lý tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến 
độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương.
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công ty, DNNN không hoàn thành/không triển khai thực hiện cổ phần 
hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính 
phủ đề ra.

b) Về công tác triển khai thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn

- Việc rà soát, sửa đổi, bổ sung danh mục và kế hoạch cổ phần hóa 
chậm, chưa đảm bảo tính kịp thời1

ss; Số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa 
đã vượt kế hoạch đề ra tuy nhiên số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa 
ngoài kế hoạch nhiều hơn số lượng doanh nghiệp cổ phần hóa theo kế 
hoạch Thủ tướng Chính phủ đã ban hành; Một số đơn vị đăng ký danh 
sách thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhiều nhưng không triển khai đúng 
theo kế hoạch2

ss.

c) Về triển khai cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

- Vẫn còn DNNN sản xuất, kinh doanh hiệu quả thấp, thua lỗ, làm 
ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

- Công tác đổi mới quản trị doanh nghiệp trong điều hành sản xuất 
kinh doanh còn chậm, chưa theo kịp với yêu cầu cơ chế thị trường; chi 
phí sản xuất kinh doanh còn lớn; công nghệ và công cụ quản trị kinh 
doanh chậm đổi mới. Chế độ đãi ngộ và xử lý trách nhiệm như đối với 
viên chức nhà nước, không tạo được động lực gắn với trách nhiệm theo 
cơ chế thị trường.

- Việc thực hiện pháp luật công bố thông tin còn mang tính hình 
thức, không đủ thông tin khách quan về DNNN, tạo dư luận xã hội thiếu 
tích cực về tính minh bạch của DNNN.

d) Về xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả

1. Ngày 15/8/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg phê 
duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020 (thay thế công 
văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017); ngày 29/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 908/QĐ-TTg phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước 
thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày ngày 
17/8/2017).
2. Thành phố Hà Nội (kế hoạch cổ phần hóa 15 doanh nghiệp, kết thúc giai đoạn cổ phần 
hóa được 01 doanh nghiệp); Thành phố Hồ Chí Minh (kế hoạch triển khai cổ phần hóa 
39 doanh nghiệp, kết thúc giai đoạn chưa hoàn thành cổ phần hóa doanh nghiệp nào), 
hai đơn vị này chiếm đến 60% tổng số doanh nghiệp chưa thực hoàn thành cổ phần hóa 
đến hết năm 2020.
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- Những vướng mắc cơ bản chưa được giải quyết, tập trung ở 03 
nhóm vấn đề: (i) Xử lý dứt điểm tranh chấp, vướng mắc để quyết toán 
hợp đồng EPC, quyết toán toàn bộ dự án; (ii) Khó khăn về tài chính, cơ 
cấu lại nợ; (iii) Xây dựng phương án thoái vốn.

- Đến Quý I/2021 đã xử lý đưa ra khỏi danh sách 3 dự án; còn 9 dự 
án vẫn đang tiếp tục xử lý, xong tình hình hoạt động rất khó khăn: còn 
thua lỗ hoặc dở dang, dừng hoạt động.

đ) Về chỉ đạo điều hành của người đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các địa phương, Tập đoàn, Tổng công ty 
nhà nước

- Nhiều cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) chưa quan tâm, quyết liệt 
trong việc đôn đốc, chỉ đạo các DNNN rà soát, xây dựng đề án cơ cấu lại 
doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Việc triển khai đề án cơ cấu lại các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt còn vướng mắc, chậm, 
đặc biệt là nội dung thoái vốn, cổ phần hóa.

e) Về thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước còn trực tiếp quyết định 
nhiều vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị kinh doanh của doanh nghiệp 100% 
vốn nhà nước.

- Trách nhiệm thực thi quyền chủ sở hữu nhà nước chưa thật sự rõ 
ràng; cơ quan đại diện chủ sở hữu thiếu nguồn lực để hoạt động chuyên 
trách, chuyên nghiệp và hiệu quả thể hiện qua việc chưa thực hiện triệt 
để việc tách bạch chức năng chủ sở hữu với chức năng quản lý nhà nước.

- Việc thực thi trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu còn hạn 
chế, thể hiện ở những vấn đề thực tế sau đây: (i) Việc xem xét, xử lý, phê 
duyệt, quyết định, chỉ đạo thực hiện phương án tổ chức lại, cổ phần hóa, 
thoái vốn của doanh nghiệp còn chậm, chỉ đạo chưa thật sự quyết liệt, là 
một nguyên nhân dẫn tới tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn không đáp ứng 
yêu cầu kế hoạch của Chính phủ. (ii) Việc xử lý kiến nghị của doanh 
nghiệp liên quan đến quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, 
chấp thuận từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, thôi 
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việc, nghỉ hưu, tiền lương, thù lao, tiền thưởng và quyền lợi khác của 
chủ tịch và thành viên hội đồng thành viên, kiểm soát viên, tổng giám 
đốc chưa kịp thời; một số tập đoàn, tổng công ty còn khuyết chức danh 
lãnh đạo chủ chốt. (iii) Việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp về huy 
động vốn, dự án đầu tư, xây dựng, mua, bán tài sản cố định, dự án đầu tư 
ra ngoài doanh nghiệp, dự án đầu tư ra nước ngoài còn khó khăn, lúng 
túng. (iv) Việc phê duyệt báo cáo tài chính, phương án phân phối lợi 
nhuận, trích lập các quỹ hằng năm của doanh nghiệp còn chậm so với 
quy định pháp luật. (v) Việc tổ chức thực hiện giám sát, kiểm tra, đánh 
giá kết quả, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và đánh giá mức độ 
hoàn thành nhiệm vụ trong quản lý, điều hành của người quản lý doanh 
nghiệp, kiểm soát viên còn khó khăn, chưa đảm bảo thời hạn theo quy 
định của pháp luật.

2.2. Nguyên nhân:
a) Nguyên nhân khách quan
- Tình hình phức tạp, căng thẳng trong các quan hệ kinh tế, chính trị 

trên thế giới và khu vực ảnh hưởng đến thị trường tài chính, chứng khoán 
trong nước và khu vực.

- Các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại giai 
đoạn này hầu hết là các doanh nghiệp lớn, có tình hình tài chính phức tạp, 
sở hữu nhiều đất đai; hoặc là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
công ích, gắn liền với các hoạt động của địa phương, đóng góp vai trò 
quan trọng trong việc đảm bảo thực hiện các chiến lược, mục tiêu về an 
sinh xã hội của địa phương.

- Diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19 làm cho sản xuất, kinh 
doanh và các hoạt động khác của xã hội bị đình trệ khiến cho việc triển khai 
công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các doanh nghiệp gặp khó khăn.

b) Nguyên nhân chủ quan
- Vướng mắc về thể chế khi nghiên cứu, hoàn thiện, bổ sung để 

tháo gỡ và thúc đẩy quá trình cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh 
nghiệp còn nhiều quan điểm xử lý khác nhau giữa các cơ quan, đơn vị.

- Trong tổ chức thực hiện, còn một số Bộ, ngành, địa phương, Tập 
đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước chưa thực sự nghiêm túc triển khai 
kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN:
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+ Công tác lập kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn còn hình thức, thiếu 
khả thi và chưa sát với thực tế.

+ Vai trò, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, 
đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của 
doanh nghiệp, công khai minh bạch, đúng quy định pháp luật, đảm bảo 
nguyên tắc thị trường, chống lợi ích nhóm trong cổ phần hóa và thoái vốn 
nhà nước.

+ Đa số các tập đoàn, tổng công ty, DNNN chưa chủ động triển khai 
các chính sách pháp luật về đất đai, đến khi phải thực hiện cổ phần hóa 
mới bắt đầu thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, từ đó ảnh hưởng đến 
tiến độ cổ phần hóa.

- Việc phối hợp giữa các cơ quan đại diện chủ sở hữu với các Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố, Bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện lập, 
phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất còn chưa tốt, tiến độ phê 
duyệt còn rất chậm, đặc biệt là các thành phố lớn như thành phố Hà Nội 
và thành phố Hồ Chí Minh.

- Còn tư tưởng không muốn thoái vốn khỏi những ngành, lĩnh vực 
phát triển mạnh, có tỷ suất sinh lời cao làm cho tiến độ thoái vốn chậm lại.

- Chưa thực hiện triệt để việc tách bạch chức năng chủ sở hữu với 
chức năng quản lý nhà nước.

2.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra:

a) Cổ phần hóa, thoái vốn vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra, tỷ lệ vốn nhà 
nước nắm giữ tại các doanh nghiệp sau khi cổ phần hóa vẫn còn cao, chưa 
đạt mục tiêu đề ra là thay đổi phương thức quản trị doanh nghiệp. Do đó, 
cần phải tập trung nâng cao hiệu lực chấp hành quy định pháp luật và hiệu 
quả công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

b) Khu vực DNNN nói chung vẫn chưa đạt được hiệu quả tương 
xứng với nguồn lực được giao, vẫn còn nhiều DNNN chưa thực sự đổi 
mới căn bản về quản trị doanh nghiệp, thay đổi tư duy quản lý, hoạt động 
sản xuất kinh doanh, chủ động áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào 
sản xuất kinh doanh để giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, việc 
công khai minh bạch tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh còn hạn chế; vẫn còn có DNNN và lãnh đạo DNNN có hành động 
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tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, vi phạm pháp luật trong quá trình hoạt 
động. Các nội dung này đã chỉ ra phải có cơ chế gắn trách nhiệm người 
đứng đầu doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm nhiệm vụ trọng tâm cho 
các DNNN: đổi mới quản trị doanh nghiệp theo thông lệ quốc tế, gắn với 
cuộc Cách mạng 4.0.

c) Việc xử lý các tồn tại, yếu kém của DNNN và DN có vốn nhà 
nước vẫn chưa dứt điểm, triệt để. Trong giai đoạn tới cần có các biện pháp 
mạnh để xử lý dứt điểm tồn tại của các dự án này, đồng thời rà soát, phát 
hiện, xử lý sớm đối với các dự án có nguy cơ thua lỗ, nâng cao hiệu quả 
các dự án đang hoạt động.

d) Việc thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 
là một dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện mô hình quản lý, giám 
sát doanh nghiệp nhà nước và vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh 
nghiệp. Tuy nhiên do đây là mô hình mới, trong quá trình hoạt động còn 
gặp nhiều vấn đề phát sinh, đặc biệt là trong công tác phối hợp với các cơ 
quan, ban ngành khác trong quá trình triển khai công tác theo dõi, giám 
sát, quản lý các DNNN trực thuộc. Bước đầu tách chức năng đại diện chủ 
sở hữu vốn của Nhà nước tại DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước 
với chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành, địa phương nhưng 
vẫn chưa triệt để.

3. Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 
nước giai đoạn 2021 - 2025

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị 
lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi 
mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; yêu cầu của Quốc hội 
tại Nghị quyết số 134/2020/QH14 ngày 17/11/2020 về tiếp tục thực hiện 
các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm 
kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII; mục tiêu, 
nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại DNNN giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

3.1. Mục tiêu cơ cấu lại DNNN trong giai đoạn 2021 - 2025:

Mục tiêu thứ nhất: Nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh 
tranh của DNNN trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng 
tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế. Tập trung củng cố, phát triển một 
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số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, 
có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực 
để giữ vững vị trí then chốt của nền kinh tế và là một lực lượng vật chất 
quan trọng của kinh tế nhà nước.

Mục tiêu thứ hai: Cơ bản hoàn thành sắp xếp lại khối DNNN theo 
Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước 
thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại, thoái vốn giai đoạn 2021-2025, 
trong đó tập trung giữ những lĩnh vực then chốt, thiết yếu; những địa bàn 
quan trọng về quốc phòng, an ninh; những lĩnh vực mà doanh nghiệp 
thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Đa dạng hóa các phương 
thức sắp xếp lại, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp theo quy định của pháp 
luật (duy trì tỷ lệ sở hữu của Nhà nước, sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa, 
thoái vốn, giải thể, phá sản, chia tách,...), trong đó phương thức cổ phần 
hóa, thoái vốn nhà nước là một giải pháp quan trọng để đảm bảo nguồn 
lực cho đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025.

Mục tiêu thứ ba: Xử lý cơ bản những dự án, công trình chậm tiến độ, 
đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các Tập đoàn kinh tế, Tổng công 
ty nhà nước, DNNN theo nguyên tắc thị trường và tuân thủ quy định pháp 
luật. Nhà nước sử dụng nguồn lực để thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ 
của chủ sở hữu theo quy định của pháp luật; bảo đảm các yêu cầu về an 
sinh xã hội, an ninh quốc phòng, môi trường và ổn định xã hội.

Mục tiêu thứ tư: Nâng cao hiệu lực pháp luật việc công khai, minh bạch 
thông tin DNNN; đổi mới phương thức giám sát, kiểm tra hoạt động của 
DNNN, kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm theo quy định của pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ và giải pháp:

a) Về hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách:

- Rà soát, hoàn thiện các Luật và các văn bản dưới luật đảm bảo hệ 
thống pháp luật được ban hành đồng bộ, hợp lý, đảm bảo công khai, minh 
bạch, không làm thất thoát vốn, tài sản của nhà nước trong công tác cổ 
phần hóa, thoái vốn tại DNNN.

- Đổi mới cách thức thực hiện cổ phần hóa theo hướng nghiên cứu 
thí điểm chuyển đổi một số Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước do 
Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ từ hình thức công ty TNHH MTV 
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sang hình thức doanh nghiệp cổ phần, trong đó các cổ đông là các tổ chức 
kinh tế nhà nước, DNNN có chức năng đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

- Tiền thu từ cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước được nộp về NSNN và 
quản lý tập trung, sử dụng để bổ sung vốn điều lệ cho một số DNNN then 
chốt quốc gia và đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng trọng điểm, quan 
trọng quốc gia, địa phương.

- Có cơ chế chính sách để DNNN tham gia vào phát triển các lĩnh 
vực có hàm lượng công nghệ cao, mang tính mới, có khả năng chiếm lĩnh 
thị trường và vươn ra thế giới.

- Hoàn thiện cơ chế, chính sách để thúc đẩy cơ chế phối hợp, hợp tác 
giữa các DNNN và giữa DNNN với các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế khác; đổi mới quản trị doanh nghiệp trong các DNNN theo 
các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế; đổi mới cơ chế tiền lương, tiền thưởng, 
thù lao của người lao động, người quản lý, điều hành DNNN hợp lý, có tính 
cạnh tranh cao gắn với năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Tổng kết, đánh giá và hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật đảm 
bảo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ được giao; đồng thời bảo đảm quyền tự 
chủ trong hoạt động của DNNN.

b) Đối với công tác chỉ đạo điều hành

- Giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các Bộ, ngành, địa 
phương, Tập đoàn, Tổng công ty triển khai thực hiện xây dựng, phê duyệt/
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai Đề án cơ cấu lại DNNN 
giai đoạn 2021 - 2025 của từng doanh nghiệp.

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước (bao gồm cả các Tập 
đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước thuộc danh mục cổ phần hóa, thoái 
vốn) rà soát các nội dung chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa thành công 
trong giai đoạn 2016 - 2020, bổ sung các nội dung phù hợp với mục tiêu, 
chiến lược phát triển trong giai đoạn 2021 - 2025 để xây dựng, trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại của từng 
doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025; chủ động xây dựng, phê duyệt và 
triển khai Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp các đơn vị thành viên trình Thủ 
tướng Chính phủ/cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.
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- Đối với các công ty con, doanh nghiệp trực thuộc các Tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty, DNNN: Giao Hội đồng quản trị, Hội đồng thành 
viên các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty, DNNN xây dựng, phê duyệt, 
triển khai Đề án cơ cấu lại phù hợp với mục tiêu, nhu cầu phát triển của 
doanh nghiệp.

- Bộ Tài chính sẽ chủ trì phối hợp với Ban Chỉ đạo đổi mới và phát 
triển doanh nghiệp, cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại 
doanh nghiệp tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc xây dựng, phê duyệt Đề án 
cơ cấu lại của Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

- Người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, Chủ 
tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, 
DNNN chịu trách nhiệm phê duyệt, tổ chức và giám sát việc triển khai 
thực hiện có hiệu quả đề án cơ cấu lại doanh nghiệp.

PHẦN II. VIỆC THỰC HIỆN CHUYỂN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 
CÔNG LẬP (ĐVSNCL) THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

1. Kết quả triển khai chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành 
công ty cổ phần giai đoạn 2016-2020

1.1. Về ban hành chính sách, pháp luật:

Thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2019 
(Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13/8/2019), Bộ Tài chính đã xây dựng và 
trình Chính phủ ban hành Nghị định số 150/NĐ-CP ngày 25/12/2020 về 
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Đồng thời, Bộ 
Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các Thông tư hướng 
dẫn Nghị định số 150/2020/NĐ-CP1

ss.

1. (i)Thông tư số 111/2020/TT-BTC ngày 29/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một 
số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị ĐVSNCL, bán cổ phần lần đầu và 
quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty cổ phần. (ii)Thông 
tư số 26/2021/TT-BTC ngày 7/4/2021của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác kế toán 
khi chuyển ĐVSNCL thành công ty cổ phần. (iii) Thông tư số 28/2021/TT-BTC ngày 
27/4/2021 của Bộ Tài chính về tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (trong đó có nội dung 
về xác định giá trị thương hiệu của ĐVSNCL). (iv) Thông tư số 03/2021/BTNMT ngày 
12/5/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử 
dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng 
đất đối với ĐVSNCL thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
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1.2. Về tổ chức thực hiện:

- Về phê duyệt Danh mục ĐVSNCL thực hiện chuyển đổi

Theo báo cáo của các Bộ và địa phương, đến cuối năm 2018, có 338 
ĐVSNCL đã được các cơ quan chủ quản trình Thủ tướng Chính phủ xem 
xét đưa vào Danh mục chuyển đổi thành công ty cổ phần. Trong đó, có 
213 ĐVSNCL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đưa vào Danh 
mục chuyển đổi đến năm 2020. Phần lớn các ĐVNSCL thuộc Danh mục 
chuyển đổi giai đoạn này là thuộc địa phương (193 đơn vị/213 đơn vị, 
chiếm hơn 90%).

- Nguyên nhân chủ yếu về việc một số ĐVSNCL chưa được phê 
duyệt đưa vào Danh mục chuyển đổi hoặc được dừng chuyển đổi là:

+ Một số ĐVSNCL được các Bộ và địa phương đề xuất thuộc 
đối tượng áp dụng quy định tại Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 
17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ nhưng không thuộc đối tượng áp 
dụng của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ do là ĐVSNCL cấp 2 hoặc doanh nghiệp trực thuộc ĐVSNCL.

+ Theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp 
hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao hiệu quả hoạt động các ĐVSNCL, phạm vi chuyển đổi không bao 
gồm “trường học”. Do đó, nhiều ĐVSNCL là các Trung tâm dạy nghề, 
đào tạo lái xe … không được phê duyệt đưa vào Danh mục chuyển đổi.

+ Nhiều đơn vị không có phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với 
chất lượng tốt hơn sau chuyển đổi (do quy mô thặng dư tài chính thấp, 
không có khả năng đảm bảo kinh phí hoạt động sau chuyển đổi).

- Quá trình thực hiện chuyển đổi

+ Kiểm kê, phân loại tài sản:

Trong quá trình xác định giá trị ĐNSNCL để chuyển đổi, một số cơ 
quan chủ quản còn lúng túng trong phân loại tài sản công nào bàn giao 
cho doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh và tính vào vốn Nhà nước tại 
doanh nghiệp, tài sản nào chỉ giao cho doanh nghiệp quản lý mà không 
đưa vào phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, như một số ĐVSNCL 
thuộc Bộ Khoa học và công nghệ có các tài sản chuyên dụng có giá trị rất 
cao (các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia), nếu đưa các tài sản này 
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vào xác định giá trị để giao cho doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp 
không tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sau 
khi được chuyển đổi thì Bộ Khoa học và công nghệ phải đầu tư mua lại 
tài sản mới; Nhiều đơn vị gặp khó khăn khi đối chiếu công nợ làm ảnh 
hưởng đến tiến độ chuyển đổi.

+ Xử lý tài chính:

Phần lớn các đơn vị gặp khó khăn khi xử lý các nguồn kinh phí còn 
dư để xác định vào giá trị nguồn kinh phí có nguồn gốc từ NSNN còn lại 
để thực hiện cổ phần hóa (các nguồn kinh phí đặc thù của ĐVSNCL như 
Quỹ Phát triển sự nghiệp, Quỹ Bổ sung thu nhập, số dư Nguồn cải cách 
tiền lương, các Quỹ đặc thù của ĐVSNCL1

ss).

+ Sắp xếp và xử lý đất đai, lập phương án sử dụng đất:

Theo báo cáo của các địa phương, các doanh nghiệp chuyển đổi từ 
ĐVSNCL đều được tiếp tục kế thừa, sử dụng nhà đất trước đây (trừ 02 
đơn vị tại Bình Định đất thuộc diện phải di dời). Sau chuyển đổi, các đơn 
vị này được chuyển từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất 
trả tiền hằng năm nên không xác định lại giá trị quyền sử dụng đất để tính 
vào giá trị doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí 
theo quy định thì được miễn giảm tiền thuê đất theo chính sách ưu đãi xã 
hội hóa của Chính phủ.

Theo phản ánh của các địa phương, nhiều ĐVSNCL hiện đang sử 
dụng diện tích đất rộng, có hiện tượng chồng lấn giữa các đơn vị. Bộ 
Công An phản ánh khó khăn do chưa có quy định việc doanh nghiệp 
chuyển đổi từ ĐVSNCL được thuê đất an ninh, trong khi đó hiện nay các 
đơn vị này đều đang hoạt động trong khu vực đất an ninh.

Một số đơn vị gặp khó khăn khi xử lý đất đai mà đơn vị sự nhận 
chuyển nhượng bằng nguồn chênh lệch thu chi của đơn vị, bằng nguồn vốn 
huy động hoặc các nguồn khác không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

- Xác định giá trị ĐVSNCL và sử dụng kết quả xác định giá trị 
ĐVSNCL

+ Việc lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị: Theo quy định của 
Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg, cơ quan có thẩm quyền quyết định 

1. Quỹ Hỗ trợ học sinh, sinh viên; Quỹ Khám chữa bệnh; Quỹ Hiến tặng.
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phương án chuyển đổi (Thủ tướng Chính phủ) là cơ quan quyết định 
lựa chọn tổ chức tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp. Tuy nhiên, tại 
một số địa phương, UBND cấp tỉnh đã lựa chọn tổ chức xác định giá trị 
ĐVSNCL chuyển đổi

+ Các ĐVSNCL đều được xác định giá trị theo phương pháp tài 
sản theo quy định của Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg. Tính đến tháng 
8/2019, có 40 đơn vị đã có Quyết định công bố giá trị ĐVSNCL. Theo 
các quyết định công bố giá trị ĐVSNCL, giá trị thực tế của các đơn vị là 
929 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần kinh phí nhà nước tại ĐVSNCL 
là 610 tỷ đồng. Phần lớn ĐVSNCL chuyển đổi giai đoạn này có quy mô 
nhỏ: giá trị tổng tài sản bình quân của một ĐVSNCL là 26,7 tỷ đồng/đơn 
vị1

ss, giá trị thực tế kinh phí nhà nước tại ĐVSNCL trung bình khoảng 20 
tỷ đồng/đơn vị.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau chuyển đổi của một số đơn vị 
chưa tính hết các chi phí theo quy định của Luật thuế Thu nhập doanh 
nghiệp, vẫn còn ảnh hưởng của việc hạch toán chưa đầy đủ chi phí của 
mô hình ĐVSNCL (như chưa tính tiền thuê đất2

ss và khấu hao TSCĐ). Có 
trường hợp giá trị ĐVSNCL nhỏ, cần thu hút thêm vốn để mở rộng sản 
xuất kinh doanh thì các đơn vị lại lựa chọn phương án bán bớt vốn nhà 
nước nên không có nguồn vốn để thực hiện đầu tư sau chuyển đổi, chưa 
có phương án huy động vốn sau chuyển đổi.

+ Tính tới cuối năm 2018, có 38 đơn vị đã được phê duyệt phương 
án chuyển đổi thành công ty cổ phần. Vốn điều lệ của các đơn vị này là 
843 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ vốn Nhà nước nắm giữ trung bình là 39,7% 
vốn điều lệ. Tỷ lệ cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược trung bình chiếm 
26% vốn điều lệ (Phụ lục số 4 kèm theo).

+ Các ĐVSNCL đã được phê duyệt Phương án chuyển đổi thuộc 
12 lĩnh vực, trong đó các lĩnh vực có nhiều ĐVSNCL được chuyển đổi 
gồm: Quản lý bảo trì đường bộ, đường thủy; Quản lý bến xe; Kiểm định 
phương tiện giao thông và Dịch vụ tư vấn; Phát triển hạ tầng KCN; Kiểm 
định xây dựng...

1. Theo các Quyết định công bố giá trị ĐVSNCL.
2. Viện Dệt may, Viện IMI, nhiều đơn vị tại các địa phương.
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- Thực hiện bán cổ phần lần đầu (IPO)

Tổng giá trị bán ra theo mệnh giá là 418 tỷ đồng, giá trị thực tế thu 
về đạt 248 tỷ đồng do một số trường hợp IPO không thành công. Kết quả 
cụ thể:

+ Bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược: Có 11 đơn vị có kế hoạch 
bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược, trong đó có 03 đơn vị không thu 
hút được nhà đầu tư chiến lược. Tổng giá trị cổ phần bán cho Nhà đầu tư 
chiến lược theo mệnh giá là 216 tỷ đồng, tuy nhiên số thu về chỉ đạt 46 
tỷ đồng, chiếm 18,6 % trong tổng giá trị bán ra, thấp hơn so với tỷ lệ tại 
phương án chuyển đổi đã được phê duyệt (26%).

+ Tổng giá trị bán cho người lao động thực tế thu về là 50,8 tỷ đồng, 
chiếm 20,5 % trong tổng giá trị bán ra, cao hơn so với tỷ lệ tại phương án 
chuyển đổi đã được phê duyệt (5,8%).

+ Không có đơn vị nào bán cổ phần cho tổ chức công đoàn.

+ Tổng giá trị số cổ phần bán đấu giá công khai thu về đạt 151 tỷ 
đồng, chiếm 61% trong tổng giá trị bán ra, cao hơn so với tỷ lệ tại phương 
án chuyển đổi đã được phê duyệt (28,3%).

- Quyết toán tại thời điểm chuyển đổi để bàn giao cho công ty cổ phần.

+ Số lao động dôi dư là 162 người với tổng số tiền hỗ trợ là 10,6 tỷ đồng.

+ Số phải nộp về Quỹ là 315 tỷ đồng. Đến cuối năm 2018, còn 03 
đơn vị nợ chưa nộp đủ tiền về Quỹ với tổng số còn phải nộp là 129,9 tỷ 
đồng, 02 đơn vị nộp thừa với số tiền là 1,96 tỷ đồng.

+ Đến cuối năm 2018, có 31 đơn vị đã chính thức chuyển sang hoạt 
động theo mô hình công ty cổ phần.

2. Kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân

- Tiến độ thực hiện chuyển đổi các ĐVSNCL thành công ty cổ phần 
chậm do các địa phương còn lúng túng trong việc tiếp cận, triển khai công 
tác cổ phần hóa ĐVSNCL theo quy định mới được ban hành. Quá trình 
thực hiện xác định giá trị đơn vị còn gặp khó khăn do nhiều quy định 
thay đổi; việc lập phương án cổ phần hóa tại một số đơn vị còn nhiều bất 
cập. Một số ĐVSNCL chưa có phương án sử dụng đất (do trụ sở sử dụng 
chung với các đơn vị khác), giá trị tài sản thấp nên việc cổ phần hóa rất 
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khó thực hiện. Bên cạnh đó, tâm lý không muốn thực hiện cổ phần hóa 
cũng dẫn đến việc thực hiện cổ phần hóa chậm so với kế hoạch.

- Cơ chế quản lý sau cổ phần hóa của các ĐVSNCL còn nhiều bất 
cập như: Chất lượng cung cấp dịch vụ công của các doanh nghiệp sau cổ 
phần hóa không đảm bảo chất lượng dịch vụ, vi phạm về tiêu chuẩn an 
toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, thủ tục kiểm định an toàn kỹ thuật, 
điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất… Còn tình trạng không tiếp tục cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công sau chuyển đổi, nguyên nhân chủ yếu của tình 
trạng nêu trên là do cơ chế quản lý sau cổ phần hóa tại các ĐVSNCL còn 
nhiều hạn chế.

- Ngoài ra tình hình dịch bệnh Covid 19 cũng làm ảnh hưởng không 
nhỏ đến tiến độ cổ phần hóa ĐVSNCL của các tỉnh và hiệu quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh của các ĐVSNCL sau cổ phần hóa.

- Về tình hình cung cấp dịch vụ sau chuyển đổi

+ Một số doanh nghiệp chuyển đổi từ các Trung tâm đăng kiểm tại 
các địa phương chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ, bị phát hiện có nhiều 
vi phạm

+ Tại Bệnh viện Giao thông Vận tải trung ương, sau khi được chuyển 
đổi thành công ty cổ phần, nhiều bác sỹ, y tá giỏi đã xin chuyển sang bệnh 
viện công khác nên chất lượng khám chữa bệnh cũng đã giảm sút so với 
trước đây.

+ Qua phản ánh của các địa phương và các Bộ ngành, do nhu cầu thu 
hồi vốn nhanh nên nhiều doanh nghiệp chỉ tập trung đầu tư tại những khu 
vực đô thị, không đầu tư tại vùng sâu vùng xa. Ngoài ra, một số doanh 
nghiệp sử dụng các biện pháp cạnh tranh không lành mạnh như giảm yêu 
cầu chất lượng để hút khách.

+ Một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đặc thù như các công ty 
cổ phần quản lý bảo trì đường thủy nội địa chưa có chuyển biến về chất 
lượng dịch vụ so với thời điểm trước chuyển đổi. Lý do là việc chuyển đổi 
những đơn vị này thành công ty cổ phần chưa tạo ra được sự cạnh tranh 
trên thị trường. Nhà nước vẫn là khách hàng duy nhất của doanh nghiệp, 
doanh nghiệp chuyển đổi từ ĐVSNCL trước đây nay trở thành nhà cung 
cấp dịch vụ sự nghiệp công duy nhất.
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+ Đã xuất hiện tình trạng không tiếp tục cung cấp dịch vụ sự nghiệp 
công sau chuyển đổi khi doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả. Theo 
thông tin do Cục Đăng kiểm - Bộ Giao thông Vận tải cung cấp, một số 
Trung tâm Đăng kiểm tại thành phố Gia Lai, Hồ Chí Minh đã dừng hoạt 
động theo quyết định của Hội đồng Quản trị; Viện Dệt May sau chuyển 
đổi đã được chuyển thành bộ phận nghiên cứu của riêng công ty mẹ Tập 
đoàn Dệt may Việt Nam.

- Về tình hình tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh

Qua khảo sát thực tế của Bộ Tài chính và báo cáo đánh giá của các 
Bộ ngành, địa phương, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 
đã có nhiều chuyển biến tích cực so với thời điểm chuyển đổi: Doanh thu 
bình quân của doanh nghiệp tăng từ 14.950 triệu đồng lên 46.876 triệu 
đồng (tăng 214%), lợi nhuận bình quân tăng từ 667 triệu đồng lên 4.081 
triệu đồng (tăng 503%). Mặc dù vẫn còn các đơn vị làm ăn thua lỗ, doanh 
thu giảm sút nhưng nhìn chung các đơn vị sau khi chuyển đổi thành công 
ty cổ phần đều hoạt động hiệu quả hơn.

Ngoài ra, qua khảo sát trực tiếp và báo cáo của các địa phương đều 
cho thấy tình hình hoạt động của các ĐVSNCL sau khi chuyển đổi đã có 
nhiều cải thiện. Số lượng đơn vị có doanh thu trên 20 tỷ tăng lên trên 50% 
và đã xuất hiện các đơn vị có doanh thu trên 100 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số địa phương phản ánh nhiều doanh nghiệp sau 
chuyển đổi chưa đạt mức lợi nhuận như phương án khi chuyển đổi. Lý do 
là khi xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau chuyển đổi, nhiều đơn 
vị chưa tính hết các khoản chi phí phát sinh khi chuyển sang mặt bằng chi 
phí của doanh nghiệp.

- Về người lao động:

Theo đánh giá của các địa phương, trình độ cán bộ công nhân viên 
của các doanh nghiệp chuyển đổi từ ĐVSNCL nhìn chung được nâng cao. 
Các doanh nghiệp chuyển đổi từ ĐVSNCL đều tổ chức đào tạo, rà soát bố 
trí lại việc làm cho người lao động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của 
các bộ phận trong doanh nghiệp, giải quyết tốt việc xử lý lao động dôi dư.

Về thu nhập của người lao động, theo số liệu của các Bộ, ngành, địa 
phương doanh nghiệp cung cấp, thu nhập trung bình của người lao động tại 
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các doanh nghiệp chuyển đổi từ ĐVNSCL tăng gần 30% so với thời điểm 
chuyển đổi. Tuy nhiên, nhiều đơn vị số tăng không đáng kể, nhiều doanh 
nghiệp thu nhập trung bình của người lao động chỉ đạt khoảng 5 triệu đồng/
tháng. Có 03 doanh nghiệp thu nhập trung bình của người lao động giảm so 
với thời điểm chuyển đổi, trong đó có 02 doanh nghiệp mặc dù lợi nhuận 
tăng nhưng thu nhập trung bình của người lao động vẫn giảm, cho thấy có 
sự bất hợp lý trong phân phối thu nhập của doanh nghiệp.

Số lao động tại các doanh nghiệp giảm 16% so với thời điểm chuyển 
đổi. Có nhiều đơn vị mức giảm quy mô lao động sau chuyển đổi lên tới 
50%. Theo báo cáo của Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực tế cho thấy sau 
khi chuyển đổi các Trung tâm Đăng kiểm tại Lạng Sơn, Gia Lai, Đăk Lắk 
thành công ty cổ phần, đội ngũ đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ của 
Trung tâm cũ nhanh chóng bị thay thế khỏi doanh nghiệp.

- Về cải thiện quản trị doanh nghiệp: Các đơn vị đều cải thiện về 
quản trị của doanh nghiệp so với trước đây, đã có sự thay đổi căn bản về 
phương thức quản lý, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tạo động 
lực thúc đẩy công tác điều hành quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 
Bộ máy quản trị doanh nghiệp được bổ sung những người có trình độ và 
kinh nghiệm nên công tác quản lý hiệu quả hơn.

- Về huy động vốn: Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, phần lớn 
các ĐVSNCL thuận lợi hơn trong việc huy động nguồn lực xã hội, mở 
rộng quy mô sản xuất kinh doanh (trước chuyển đổi, các đơn vị đều gặp 
khó khăn trong việc huy động vốn do phần lớn tài sản cố định có nguồn 
gốc là NSNN nên không thể thế chấp). Tuy nhiên, có 01 doanh nghiệp 
phản ảnh gặp khó khăn trong huy động vốn trong thời gian đầu vì chưa có 
đủ 03 năm liên tục có báo cáo tài chính ở hình thức doanh nghiệp.

3. Đề xuất giải pháp, kiến nghị tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc 
chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giai đoạn 
2021-2025

3.1. Về hoàn thiện thể chế:

- Tiếp tục tuyên truyền chính sách pháp luật về cổ phần hóa ĐVSNCL 
cho các địa phương nhằm hướng dẫn các địa phương tiếp cận các nội 
dung hướng dẫn của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cổ phần 
hóa ĐVSNCL. Đồng thời các cơ quan quản lý nhà nước sẽ nắm bắt được 
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các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện để có thể 
kịp thời sửa đổi, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật tháo gỡ cho 
các địa phương và ĐVSNCL trong quá trình chuyển đổi.

- Định kỳ rà soát các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công có đủ khả năng 
tính đủ chi phí vào giá, có mức độ tích lũy phù hợp cho nhà cung cấp dịch 
vụ, phù hợp với khả năng chi trả của người dân để bổ sung vào Danh mục 
các lĩnh vực, ngành nghề thực hiện chuyển đổi ĐVSNCL thành công ty 
cổ phần.

3.2. Về tổ chức thực hiện:

- Các địa phương cần thực hiện việc cổ phần hóa ĐVSNCL một cách 
quyết liệt; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 
triển khai nhất là về thẩm định các phương án cổ phần hóa cũng như định 
giá đơn vị để đảm bảo kế hoạch cổ phần hóa đã trình với Chính phủ. Đối 
với việc tạm dừng cổ phần hóa các ĐVSNCL, đề nghị các đơn vị, địa 
phương liên quan có phương án điều chỉnh đề án, báo cáo Chính phủ theo 
đúng quy định đồng thời có phương án sắp xếp đối với đơn vị khi không 
thực hiện cổ phần hóa.

- Để nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa các ĐVSNCL, cần triển 
khai đồng bộ các giải pháp sau:

+ Các Bộ quản lý các ngành nghề dịch vụ sự nghiệp công tăng cường 
công tác giám sát để đảm bảo doanh nghiệp sau cổ phần hóa tiếp tục cung 
ứng dịch vụ với chất lượng đảm bảo cho người dân.

+ Các Bộ, ngành địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đẩy 
mạnh việc cổ phần hóa các ĐVSNCL đủ điều kiện chuyển đổi./.
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PHÁT TRIỂN KHU VỰC KINH TẾ  
TƯ NHÂN, THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI  
SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

Ông Nguyễn Hoa Cương
Phó Viện trưởng

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Bài viết này nhìn lại quá trình phát triển khu vực kinh tế tư nhân gắn 
với thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 và kiến 
nghị một số quan điểm, giải pháp tiếp tục phát triển kinh tế tư nhân, thúc 
đẩy đổi mới, sáng tạo giai đoạn 2021-2025.

I. KHÁI QUÁT CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ 
NHÂN 2016-2020

Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân giai đoạn 2016-2020 
là căn cứ để đánh giá tình hình triển khai thực hiện. Tổng hợp các nghị 
quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và Chính phủ1

ss có thể tóm tắt các mục 
tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân 2016- 2020 như sau:

Thứ nhất: Mục tiêu tổng quát: Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, 
hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thứ hai: Mục tiêu cụ thể: Nâng cao chất lượng, hiệu quả kinh doanh. 
Phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp. Tốc độ tăng 
trưởng của kinh tế tư nhân cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền 
kinh tế. Phấn đấu tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào 
GDP để đến năm 2020 đạt khoảng 50%. Năng suất lao động tăng khoảng 
4 - 5%/năm. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công nghệ, chất lượng nhân 
lực và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân so với nhóm dẫn đầu 

1. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 
03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII, Nghị quyết số 24/2016/
QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội, các Nghị quyết số 35/NQ-CP năm 2016, Nghị 
quyết số 27/NQ-CP và Nghị quyết số 98/NQ-CP năm 2017 của Chính phủ, v.v…
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ASEAN-4; nhiều doanh nghiệp tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi 
giá trị khu vực và toàn cầu.

Thứ ba: Nhiệm vụ phát triển kinh tế tư nhân tập trung vào các nội 
dung: (i) Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho phát triển 
kinh tế tư nhân. (ii) Hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa 
công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động. (iii) 
Thống nhất nhận thức về vai trò của kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả quản lý nhà nước…

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KHU 
VỰC KINH TẾ TƯ NHÂN GẮN VỚI CHƯƠNG TRÌNH CƠ CẤU 
LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020

1. Những kết quả tích cực

1.1. Về sự phát triển của kinh tế tư nhân trong giai đoạn 2016-2020

a) Tăng trưởng số lượng đơn vị kinh tế khu vực tư nhân:

Tổng số lượng đơn vị kinh tế khu vực tư nhân trong nước tăng liên 
tục qua các năm, đạt khoảng 6,3 triệu đơn vị vào năm 2020, trong đó, hộ 
kinh doanh chiếm 87%, doanh nghiệp có đăng ký là 13%.

Hộ kinh doanh cá thể: Số lượng hộ kinh doanh tốc độ tăng trung bình 
3,3%/năm, từ hơn 4,12 triệu năm 2010 lên trên 5,5 triệu năm 2019.

Doanh nghiệp: Đến 31/12/2020, cả nước có 811.538 doanh nghiệp 
đang hoạt động, trong đó doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước (doanh 
nghiệp ngoài nhà nước) chiếm gần 97%. Tốc độ tăng trưởng số lượng 
doanh nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 là 7,4%/năm, cao hơn mức 
bình quân giai đoạn 2011-2015 là 1,55 lần1

ss. Bình quân giai đoạn 2016-
2020, hàng năm cả nước có 128.263 doanh nghiệp thành lập mới với số 
vốn đăng ký 1,5 triệu tỷ đồng, tốc độ tăng số doanh nghiệp thành lập mới 
là 7,3%/năm; có 34.133 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 84,9% 
so với bình quân 2014-2015); có 28.810 doanh nghiệp tạm ngừng kinh 
doanh có đăng ký (tăng 110,5% so với bình quân 2014- 2015); có 15.042 
doanh nghiệp giải thể (tăng 58,4% so với bình quân 2014-2015). Mật độ 
doanh nghiệp/1000 dân năm 2016 là 5,4, năm 2017 là 7,0, năm 2018 là 
7,6, năm 2019 là 7,9 và năm 2020 là 8,3.

1. Sách trắng Doanh nghiệp Việt nam 2021.
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Số liệu về doanh nghiệp và mật độ doanh nghiệp nêu trên chủ yếu 
phản ánh về doanh nghiệp khu vực tư nhân bởi vì trên thực tế số lượng 
DNNN ngày càng giảm, số lượng doanh nghiệp FDI tăng chậm, ngoài 
ra số lượng DNNN và doanh nghiệp FDI chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng số 
doanh nghiệp. Nói cách khác, tăng trưởng số lượng doanh nghiệp khu 
vực tư nhân trong nước là động lực chính góp phần nâng cao chỉ số tinh 
thần kinh doanh của nước ta.

b) Tăng trưởng quy mô:

Tăng trưởng giai đoạn 2016-2020*  
so với giai đoạn 2011-2015  
của khu vực doanh nghiệp

Bình quân  
khu vực DN

DN ngoài  
nhà nước

Lao động 125,6% 125,9%
Thu nhập bình quân lao động 144,6% 152,5%
Nguồn vốn 190,3% 216,7%
Trang bị vốn/lao động 151,4% 170,2%
Doanh thu thuần 177,1% 191,3%
Lợi nhuận trước thuế 184,1% 267,7%

* Số liệu đến 1/1/2020

Nguồn: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019, 2020, 2021

Quy mô vốn (tài sản): Bình quân giai đoạn 2016-2020, doanh nghiệp 
ngoài nhà nước thu hút 20,2 triệu tỷ đồng vốn cho SXKD, chiếm 56,3% 
vốn của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 116,7% so với bình quân giai 
đoạn 2011-2015.1

ss

Quy mô lao động: Bình quân mỗi năm giai đoạn 2016-2020 các 
doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước thu hút hơn 8,8 triệu lao động, 
chiếm 60,5% tổng lao động toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 25,9% 
so với giai đoạn 2011-20152

ss.

Số lượng doanh nghiệp tư nhân trong nước quy mô lớn ngày càng 

1. Số liệu tương ứng của DNNN là 9,2 triệu tỷ đồng, chiếm 25,6%, tăng 51,0%; doanh 
nghiệp FDI là 6,5 triệu tỷ đồng, chiếm 18,1%, tăng 88,1% (GSO 2021).
2. Số liệu tương ứng của doanh nghiệp FDI là 4,6 triệu lao động, chiếm 31,4%, tăng 
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xuất hiện nhiều hơn. Năm 2007 có 103 doanh nghiệp tư nhân trong Danh 
sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, năm 2017 đã tăng lên 286 
doanh nghiệp và năm 2019 là 291 doanh nghiệp.

c) Nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh:

Trong giai đoạn cơ cấu lại nền kinh tế 2016-2020, nhìn chung năng 
suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp khu vực tư nhân 
được cải thiện so với giai đoạn 2011-2015, như: ROE (tỉ số lợi nhuận 
ròng trên vốn chủ sở hữu) bình quân tăng từ mức 3,4% lên 4,4%; ROA (tỉ 
số lợi nhuận ròng trên tổng tài sản) tăng từ 1,2% lên 1,5%; hiệu suất sử 
dụng lao động tăng từ 15,7 lần lên 16,1 lần.

Một số chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước

Bình quân  
2011-2015

Bình quân  
2016-2020*

Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi 46,1 44,5

Tỷ suất LN trên doanh thu 1,5 2,2

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 1,2 1,5

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH 3,4 4,4

Hiệu suất sử dụng lao động 15.7 16,1

Chỉ số quay vòng vốn 0,8 0,7

Chỉ số nợ 2,0 2,1

* Số liệu đến 1/1/2020

Nguồn: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019, 2020, 2021

d) Đóng góp cho tăng trưởng và phát triển kinh tế:

Kinh tế tư nhân đã và đang phát triển trên nhiều phương diện, thực 
sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế Việt Nam:

Kinh tế tư nhân trong nước đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng kinh 
tế, đầu tư toàn xã hội và tạo việc làm. Theo số liệu của Tổng cục Thống 

47,6%; DNNN thu hút gần 1,2 triệu lao động (trong đó khu vực doanh nghiệp 100% vốn 
nhà nước thu hút xấp xỉ 0,7 triệu lao động), chiếm 8,1%, giảm 21,0%.
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kê năm 2020, kinh tế ngoài nhà nước chiếm gần 43% GDP (so với năm 
2017 là 41,7%), chiếm trên 45% đầu tư toàn xã hội (năm 2015 là 38%), 
thu hút trên 80% lực lượng lao động xã hội nhờ đó góp phần quan trọng 
xóa đói, giảm nghèo và giải quyết các vấn đề xã hội.

Doanh nghiệp khu vực tư nhân chiếm 97% số lượng doanh nghiệp, 
trên 60% lao động, 56% tổng giá trị tài sản của hệ thống doanh nghiệp 
Việt Nam (chưa tính hộ kinh doanh cá thể). Ước tính bình quân giai đoạn 
2016-2020, tăng trưởng của doanh nghiệp khu vực tư nhân đạt khoảng 
12%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Về hoạt động thương mại quốc tế, theo khảo sát chỉ số PCI của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã có 15% doanh nghiệp 
tư nhân Việt Nam bán hàng hoá, dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài tại 
Việt Nam; 8,4% xuất khẩu sản phẩm trực tiếp và 7,4% xuất khẩu gián tiếp 
thông qua bán hàng cho các doanh nghiệp mua hàng bên thứ ba. Kinh tế 
tư nhân và các doanh nghiệp trong nước chiếm tỷ trọng 30% trong tổng 
giá trị xuất khẩu.

Sự gia tăng về số lượng và sự phát triển vượt bậc của các doanh 
nghiệp và tập đoàn kinh tế tư nhân quy mô lớn làm chuyển dịch cơ cấu 
nền kinh tế và đóng góp quan trọng cho phát triển đất nước, nâng cao 
chất lượng, năng lực cạnh tranh và khả năng cung ứng sản phẩm, dịch 
vụ của một số lĩnh vực như xây dựng, công nghiệp ô tô, vận tải hàng 
không, nông nghiệp với các thương hiệu như Vingroup, Vietjet, Trường 
Hải, Masan, TH, Lộc Trời, v.v.

Kinh tế tư nhân, trong đó có các doanh nghiệp khu vực tư nhân đã 
tham gia hầu hết vào các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, trong đó có 
những lĩnh vực mà trước đây chỉ có các DNNN và FDI mới có khả năng 
tham gia, ví dụ như công nghệ cao, công nghiệp luyện kim, công nghiệp ô 
tô,... Rất nhiều công trình lớn về xây dựng, bất động sản, cầu cảng, sân bay, 
những công trình phức hợp lớn được thực hiện bởi các tập đoàn tư nhân.

Đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, tinh thần kinh doanh, tinh 
thần đổi mới và khát vọng vươn lên của khu vực kinh tế tư nhân ngày 
càng mạnh mẽ, trách nhiệm xã hội, đạo đức, văn hóa ngày càng lan tỏa 
sâu rộng.
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1.2. Về khung khổ chính sách phát triển kinh tế tư nhân

Trong giai đoạn cơ cấu lại nền kinh tế 2016 - 2020, thực hiện các 
nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đã 
ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống cơ chế, chính 
sách phát triển kinh tế tư nhân và đạt được những kết quả tích cực đáng 
ghi nhận:

Thứ nhất: Các cơ quan nhà nước đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 
ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản, cơ chế, chính 
sách phát triển kinh tế tư nhân.

Chẳng hạn, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 ban hành 
Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết 
số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 
phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa giao các cơ quan thực hiện 43 
nhiệm vụ xây dựng thể chế. Đến nay, các cơ quan đã hoàn thành 39/43 
nhiệm vụ1

ss.

Thứ hai: Khung pháp luật, chính sách phát triển kinh tế tư nhân đã 
từng bước được hoàn thiện với những kết quả nổi bật như:

1) Cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tư nhân đã đồng bộ và thống 
nhất hơn, góp phần tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an 
toàn, để thu hút đầu tư tư nhân và bảo đảm hoạt động của kinh tế tư nhân 
cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng theo cơ chế thị trường.

2) Nhiều rào cản, quy định điều kiện kinh doanh không cần thiết, 
bất hợp lý bị bãi bỏ, mở rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh 
tranh bình đẳng.

3) Nhiều quy định mới được ban hành nhằm tăng cường khả năng 
tiếp cận cơ sở hạ tầng và các nguồn lực cho khu vực kinh tế tư nhân.

4) Hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân đổi 
mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, 
nâng cao năng suất lao động được ban hành và thực hiện trong giai đoạn 
2016-2020.

1. Báo cáo số 8497.BC-BKHĐT ngày 22/12/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đánh 
giá 3 năm thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP.
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5) Hoạt động quản lý nhà nước đã có sự thay đổi tích cực hơn, quan 
điểm hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng 
của nền kinh tế được quán triệt tới các cấp, các ngành.

2. Những mặt còn hạn chế

2.1. Hạn chế lớn nhất là chưa đạt được hầu hết các mục tiêu phát 
triển kinh tế tư nhân đã đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Đảng, 
Quốc Hội, Chính phủ

Cụ thể:

• Không đạt mục tiêu “tốc độ tăng trưởng cao hơn tốc độ tăng trưởng 
chung của nền kinh tế” và mục tiêu “đóng góp khoảng 50% GDP”:

Trong giai đoạn 2016-2020, các doanh nghiệp tư nhân trong nước 
tăng trưởng khoảng 12%/năm. Tuy vậy, bộ phận quan trọng nhất của 
kinh tế tư nhân trong nước là kinh tế cá thể không có tốc độ tăng trưởng 
tương xứng, dẫn tới tốc độ tăng trưởng của kinh tế tư nhân trong nước nói 
chung vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Hệ quả là, trong 
10 năm qua, đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân trong GDP không thay 
đổi đáng kể về tỷ trọng, dao động ở mức 41% - 44%, không đạt mục tiêu 
đóng góp 50% GDP vào năm 2020.

• Không đạt mục tiêu “có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động vào 
năm 2020, trong đó có các doanh nghiệp quy mô lớn, nguồn lực mạnh”:

Đến năm 2020 mới chỉ có trên 811 nghìn doanh nghiệp, trong đó 
khoảng 700 nghìn doanh nghiệp hoạt động có kết quả sản xuất kinh 
doanh. Nguyên nhân chủ yếu do số lượng doanh nghiệp giải thể, rút khỏi 
thị trường còn ở mức cao1

ss.

Kinh tế tư nhân Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn đầu phát triển, 
quá trình tích tụ, tập trung nguồn lực còn hạn chế, do đó phần lớn đơn vị 

1. Theo số liệu của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, năm 2020 cả nước có 17.464 
doanh nghiệp giải thể, tăng 3,7% so với năm 2019, số lượng doanh nghiệp giải thể bằng 
12,9% so với số lượng doanh nghiệp thành lập mới, bình quân giai đoạn 2016-2020, mỗi 
năm cả nước có 15.042 doanh nghiệp giải thể, tăng 58,4% so với bình quân giai đoạn 
2014-2015. Trong năm 2020, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký 
trên phạm vi cả nước là 46.592 doanh nghiệp, tăng 62,2% so với năm 2019; bình quân 
giai đoạn 2016-2020, mỗi năm cả nước có 28.810 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh 
có đăng ký, tăng 110,5% so với bình quân giai đoạn 2014- 2015.
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kinh tế cơ sở là các hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp nhỏ và siêu 
nhỏ, trình độ công nghệ thấp, tập trung vào lĩnh vực thương mại, dịch 
vụ. Đối với các doanh nghiệp thuộc diện quy mô lớn của kinh tế tư nhân, 
phạm vi kinh doanh trọng tâm vẫn là các lĩnh vực khai thác tài nguyên, 
tài chính, ngân hàng, chỉ có một số ít tập đoàn kinh tế ngành công nghiệp 
lắp ráp, sắt thép.

• Chưa hoàn thành mục tiêu “Hàng năm, có hơn 35% doanh nghiệp 
có hoạt động đổi mới sáng tạo. Thu hẹp khoảng cách về trình độ công 
nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh tranh so với ASEAN-4; nhiều 
doanh nghiệp của tư nhân tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực 
và toàn cầu”:

Về trình độ công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo và phát triển các 
công nghệ, quy trình sản xuất mới, trên thực tế các doanh nghiệp Việt 
Nam vẫn chủ yếu thuộc nhóm công nghệ thấp, có khoảng cách khoảng 
cách khá lớn về trình độ công nghệ, chất lượng nhân lực và năng lực cạnh 
tranh với các nước trong nhóm ASEAN-4.1

ss Bên cạnh đó, năng lực ứng 
dụng công nghệ mới của Việt Nam cũng ở mức thấp trong khu vực do 
thiếu sự liên kết giữa khu vực kinh tế tư nhân và khu vực kinh tế FDI.

Số lượng doanh nghiệp tham gia mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu 
vực và toàn cầu ngày càng tăng nhưng còn ở mức khiêm tốn, chủ yếu 
là ở những khâu, công đoạn yêu cầu năng lực không cao với giá trị gia 
tăng thấp. Trên thực tế, phần lớn giá trị xuất khẩu của Việt Nam thuộc về 
doanh nghiệp FDI.

• Mục tiêu “năng suất lao động tăng khoảng 4 - 5%/năm” đã gần 
đạt được, tuy vậy, năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp khu vực tư nhân còn thấp so với tiềm năng và kỳ vọng:

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năng suất lao động chung của 
nền kinh tế đạt khoảng 5,77% (đến năm 2019), tuy vậy, doanh nghiệp khu 
vực tư nhân vẫn là nhóm có năng suất lao động thấp nhất trong 3 khu vực, 
đạt khoảng 3,8%/năm xét theo doanh thu bình quân một lao động. Năng 

1. Đánh giá của Ngân hàng Thế giới, chi phí cho nghiên cứu và phát triển của các doanh 
nghiệp Việt Nam không có nhiều sự tiến bộ. Năm 2008, điểm số của chỉ số này là 3,6/10 
xếp hạng 42/134, tăng lên mức 3,8/10 năm 2010 và xếp hạng 27/133 thì đến năm 2017 
điểm số chỉ ở mức 3,5/10 và xếp hạng 49/138.
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suất lao động xã hội của khu vực kinh tế tư nhân thấp hơn năng suất lao 
động xã hội của nền kinh tế, bình quân giai đoạn chỉ đạt 46,5 triệu đồng/
người trong khi kinh tế nhà nước đạt 311 triệu đồng/người và kinh tế có 
vốn đầu tư nước ngoài đạt 233 triệu đồng/người.

Hiệu quả kinh doanh của khu vực doanh 
nghiệp bình quân giai đoạn 2016-2020 *

Bình quân  
DN VN

DN ngoài  
nhà nước

Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi (%) 44,8 44,5

Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (%) 3,8 2,2

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (%) 2,5 1,5

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH (%) 8,1 4,4

Chỉ số quay vòng vốn (lần) 0,7 0,7

* Số liệu đến 1/1/2020

Nguồn: Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2021

2.2. Những bất cập của thể chế phát triển kinh tế tư nhân

Khung pháp luật, cơ chế, chính sách đã được bổ sung hoàn thiện 
song vẫn còn nhiều bất cập, chồng chéo và thiếu đồng bộ, chưa thực sự 
tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh tế, đặc biệt 
là chủ thể thuộc khu vực tư nhân1

ss.

So với nhiệm vụ đã đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Đảng, các 
chương trình xây dựng pháp luật và hoàn thiện thể chế của Quốc hội, 
Chính phủ thì hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp, 
kinh doanh và cạnh tranh vẫn còn những vướng mắc, bất cập, chất lượng 
ban hành văn bản chưa đạt yêu cầu, nhiều văn bản chậm ban hành. Một 
số cơ chế, chính sách quản lý doanh nghiệp còn thiếu chặt chẽ, chưa phù 
hợp với thực tiễn.

1. Theo Quỹ Di sản thế giới, chỉ số hiệu lực pháp luật của Việt Nam năm 2017 đạt mức 
32/100 điểm, thấp hơn hầu hết các nước trong khu vực ASEAN (ngoại trừ Cambodia với 
mức 22,1/100) và thấp hơn rất nhiều mức 91,5/100 của Singapore. Còn theo Ngân hàng 
Thế giới hiệu quả của khung pháp lý trong giai đoạn 2010 - 2019 của Việt Nam không 
được cải thiện, vị trí 58/139 (2010) và 59/141 (2019).
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Chính sách, quy định và thực thi pháp luật chưa đồng bộ, thiếu ổn 
định, chi phí tuân thủ cao, tiềm ẩn rủi ro cho kinh doanh nên chưa thực sự 
tạo tâm lý an tâm cho người dân và doanh nghiệp đầu tư dài hạn vào sản 
xuất kinh doanh, gây lãng phí nguồn lực phát triển đất nước dưới góc độ 
tổng thể. Cụ thể là:

Việc đổi mới thể chế, cơ chế bảo vệ quyền tài sản còn hạn chế, chưa 
tạo được động lực tối đa để người dân và doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ 
hơn vào sản xuất kinh doanh, lãng phí nguồn lực quan trọng cho phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Môi trường đầu tư, kinh doanh vẫn còn rào 
cản nhất định về gia nhập thị trường, kết cấu hạ tầng, tiếp cận thông tin, 
tiếp cận nguồn lực, tiềm ẩn rủi ro, chưa thực sự an toàn, minh bạch. Mức 
độ không an toàn trong kinh doanh từ chính sách vẫn còn cao, do sự thay 
đổi nhanh và khó tiên liệu của chính sách. Theo báo cáo đánh giá của Ngân 
hàng thế giới Môi trường kinh doanh 2020 (Doing Business 2020), môi 
trường kinh doanh của Việt Nam giảm 1 bậc xếp hạng chung so với năm 
2019 (từ vị trí 69 xuống vị trí 70). Trong 10 chỉ số được đánh giá, Việt Nam 
có 6 chỉ số tụt hạng, trong đó, chỉ số Khởi sự kinh doanh giảm 11 bậc; chỉ 
số Cấp phép xây dựng giảm 4 bậc, chỉ số Đăng ký tài sản giảm 4 bậc; chỉ 
số Bảo vệ nhà đầu tư giảm 8 bậc; chỉ số Giao dịch thương mại qua biên giới 
giảm 4 bậc; chỉ số Giải quyết tranh chấp (giảm 6 bậc). Quyền sở hữu tài sản 
hợp pháp chưa thực sự được bảo đảm đầy đủ do cơ chế thực thi còn chưa 
hiệu quả, thiếu minh bạch. Quyền sở hữu trí tuệ chưa được bảo vệ một cách 
hiệu quả. Chi phí tuân thủ pháp luật trong một số lĩnh vực còn cao, đặc biệt 
là đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, siêu nhỏ; thủ tục và chi phí tiếp 
cận một số dịch vụ công như cấp chứng chỉ hành nghề, trong lĩnh vực đất 
dai, xây dựng, tiếp cận tín dụng,… khó khăn và cao.

Một số loại thị trường còn chậm phát triển, kém hiệu quả, chưa đáp 
ứng yêu cầu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, trong đó có yêu cầu phát triển kinh tế tư nhân. Mức độ phát triển 
và hiệu quả hoạt động của đa số các thị trường các yếu tố đầu vào vẫn 
còn thấp, chậm được cải thiện, chưa đáp ứng được yêu cầu đối với phát 
triển của khu vực kinh doanh nói chung và phát triển kinh tế tư nhân nói 
riêng. Quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, chưa giảm cơ chế xin - cho và 
kém hiệu quả; chậm đổi mới so với yêu cầu của thực tiễn, có tình trạng 
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phản ứng không tích cực và chưa thân thiện với các mô hình kinh doanh 
mới trong thời đại kinh tế số và cách mạng công nghiệp 4.0. Trật tự và kỷ 
luật thị trường còn lỏng lẻo, vi phạm pháp luật và cạnh tranh không lành 
mạnh. Vẫn còn sự can thiệp, gây nhũng nhiễu từ các cơ quan, cán bộ có 
liên quan. Chính sách hỗ trợ nói chung và hỗ trợ đối với khu vực doanh 
nghiệp nhỏ và vừa nói riêng vẫn mang tính dàn trải, thiếu trọng tâm và 
hiệu quả thấp. Nhiều chính sách đã ban hành rất lâu nhưng do chưa có 
hướng dẫn cụ thể nên chưa được triển khai trong thực tế.

Xét riêng về chính sách đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số:

- Hiệu quả, hiệu lực thực hiện Chính phủ số chưa đáp ứng yêu cầu:

Theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên Hợp 
Quốc, mặc dù đã có sự cải thiện nhưng hiện Việt Nam vẫn đứng thứ 
86/193 quốc gia. So với các nước Đông Nam Á, Việt Nam ở vị trí thứ 
6 sau các nước Singapore, Malaysia, Thái Lan, Bruinei và Philippines. 
Thậm chí, theo Báo cáo khảo sát Chính phủ điện tử năm 2020 của Liên 
Hợp Quốc, Chỉ số Dịch vụ trực tuyến bị đánh giá thấp, từ vị trí 59 năm 
2018 xuống vị trí 81 năm 2020. Đánh giá này cũng phản ánh đúng thực 
tế việc triển khai thực hiện Chính phủ số ở nước ta với tỷ lệ dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4 còn thấp, việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường 
mạng còn khó khăn, đặc biệt tại các cấp chính quyền xã, phương. Trong 
khi đó, các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện 
tử (về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm) đã 
được xây dựng và vận hành, tuy vậy chất lượng kết nối, chia sẻ và khả 
năng tiếp cận của người dân còn hạn chế

- Chính sách phát triển kinh tế số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo còn 
nhiều bất cập:

Theo thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, Việt Nam có trên 
65% dân số dùng internet di động, 53% dân số tham gia mua bán trực 
tuyến, tuy vậy tỷ trọng của kinh tế số trong GDP còn thấp1

ss.

1. Năm 2020: Thị trường thiết bị nhà thông minh (smart home) mới đạt doanh thu 123 
triệu USD, (tăng 54.4 %). Thị trường thương mại điện tử chỉ chiếm 5,5% tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả nước. Doanh thu quảng cáo kỹ thuật số 
290 triệu USD, quảng cáo tìm kiếm 115.3 triệu USD, quảng cáo trên mạng xã hội 58.93 
triệu USD…
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Về đổi mới, sáng tạo, theo đánh giá của Bộ kế hoạch và Đầu tư 
(2020) tại Đề án Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư đến năm 2030: Đóng góp của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 
còn hạn chế so với nhiều nền kinh tế ở giai đoạn phát triển tương tự; và 
về tổng thể, nền kinh tế chưa thực sự sẵn sàng tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. Tăng trưởng kinh tế chưa dựa nhiều vào tri thức, 
khoa học công nghệ, chỉ số kinh tế tri thức thấp hơn trung bình của thế 
giới. Chất lượng thể chế cũng là thách thức, hiện ở vị trí 89/141 nền kinh 
tế trong xếp hạng Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 của Diễn đàn kinh tế 
thế giới (năm 2019). Ngoài ra, an ninh mạng và an toàn thông tin cũng là 
điểm hạn chế, ở vị trí rất thấp (90/100) theo đánh giá của Diễn đàn kinh 
tế thế giới tại Báo cáo Sẵn sàng cho sản xuất tương lai (2018).

Với những phân tích và dữ liệu nêu trên, theo quan điểm của Bài viết 
này, những bất cập chính sách phát triển kinh tế số và đổi mới sáng tạo 
bao gồm:

1) Chưa thống nhất nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách 
của chuyển đổi số, dẫn tới thiếu nhất quán trong hành động.

2) Thể chế hiện hành chưa khuyến khích, sẵn sàng chấp nhận sản 
phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh số, thúc đẩy phương thức 
quản lý mới đối với những mối quan hệ mới phát sinh.

3) Hạ tầng số đã được cải thiện, nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, nhất là 
hạ tầng thông tin và cơ sở dữ liệu. Nền tảng số chưa phát triển cao, nhất 
là hệ thống định danh và xác thực điện tử quốc gia, hệ thống thanh toán 
điện tử. Việt Nam chưa thực sự làm chủ công nghệ điện toán đám mây. 
An toàn, an ninh mạng chưa đáp ứng yêu cầu.

4) Năng lực, trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu tầm 
quốc tế.

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Phát triển kinh tế tư nhân, phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo liên 
quan đến hầu hết các khía cạnh của phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, giải 
pháp thực hiện cần được tích hợp trong tổng thể các nhiệm vụ giải pháp 
thực hiện kế hoạch 5 năm 2021- 2025, Chiến lược phát triển kinh tế xã 
hội 2021- 2030, trong đó có kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 2021-2025:
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Thứ nhất: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp liên quan 
đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng 
suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; cải thiện môi trường kinh 
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; các chương trình hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp:

Hoàn thiện khung thể chế, chính sách liên quan đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, khẩn trương ban hành đồng bộ các 
văn bản hướng dẫn Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Đầu tư 
số 61/2020/QH14, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật sở hữu trí tuệ số 
42/2019/QH14, Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14, Luật Chứng khoán 
số 54/2019/QH14.

Tiếp tục nghiên cứu đổi mới cơ chế về sở hữu, hoàn thiện hệ thống 
quy định về bảo đảm quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản, các 
quyền, nghĩa vụ dân sự của các tổ chức, cá nhân. Tiếp tục bãi bỏ các rào 
cản, quy định về điều kiện kinh doanh không cần thiết, bất hợp lý, mở 
rộng khả năng tham gia thị trường, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, bình 
đẳng. Hoàn thiện cơ chế về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi hợp đồng 
và giải quyết các tranh chấp.

Thực hiện đầy đủ, nhất quán và hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp 
được đề ra đối với việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tiếp theo sau khi có tổng kết, đánh 
giá kết quả thực hiện các nghị quyết về các vấn đề này (Nghị quyết 02/
NQ-CP và Nghị quyết 35/NQ-CP của Chính phủ).

Tiếp tục các giải pháp nhằm giảm gánh nặng về rủi ro chính sách, 
gánh nặng chi phí tuân thủ, chi phí kinh doanh. Trong đó tập trung vào 
xây dựng khung thể chế, chính sách đồng bộ, ổn định và có tính khả thi 
cao, triển khai có hiệu quả chính sách cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Thứ hai: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách phát triển 
kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 
trường trong giai đoạn phát triển mới:

Một là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách để đảm bảo khu vực 
kinh tế tư nhân hoạt động trong một môi trường công bằng với các khu vực 
khác, được tiếp cận bình đẳng các nguồn lực cho phát triển kinh doanh.
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Hai là, tăng cường hiệu quả hỗ trợ đối với phát triển kinh tế tư nhân, 
đặc biệt là hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (triển khai có hiệu quả 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn), trong 
đó tập trung vào các cơ chế khuyến khích, hỗ trợ nhằm tăng cường kết 
nối, khả năng tham gia mạng sản xuất chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; 
kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài, giữa doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa và doanh nghiệp quy 
mô lớn.

Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp, chú trọng khởi nghiệp 
sáng tạo trong một số ngành có lợi thế và tiềm năng; tạo môi trường kinh 
doanh bình đẳng giữa mô hình kinh doanh mới và kinh tế truyền thống.

Triển khai có hiệu quả quy định và chính sách về hợp tác công tư 
(Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Tăng cường các thể chế xúc tiến, phát triển thị trường 
PPP, thành lập quỹ phát triển PPP quốc gia. Sớm nghiên cứu để khuyến 
khích, hỗ trợ phát triển một số ngành kinh tế quan trọng để áp dụng 
phương thức PPP trong điều kiện phát triển mới.

Có cơ chế chính sách khuyến khích và hỗ trợ hình thành các chuỗi 
giá trị, mạng sản xuất trong đó doanh nghiệp của Việt Nam phải ngày 
càng có vai trò quan trọng, tham gia vào những khâu, công đoạn quan 
trọng, có giá trị gia tăng cao. Hỗ trợ để hình thành một số tập đoàn kinh 
tế tư nhân có quy mô lớn có vai trò dẫn dắt ở một số ngành, lĩnh vực hoặc 
vùng hoặc vai trò là doanh nghiệp dẫn đầu trong chuỗi giá trị, đặc biệt là 
các chuỗi giá trị trong nông nghiệp. Hoàn thiện cơ chế để khuyến khích 
các doanh nghiệp khu vực tư nhân tham gia vào quá trình sắp xếp lại khu 
vực doanh nghiệp nhà nước để hình thành nên các doanh nghiệp đa sở 
hữu quy mô lớn.

Nghiên cứu và có các cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ hình 
thành và phát triển các mô hình kinh doanh mới, đặc biệt là các mô hình 
kinh doanh gắn với hoạt động đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh bền 
vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên (ví dụ: mô hình kinh doanh vì người 
thu nhập thấp, mô hình kinh doanh tuần hoàn, mô hình kinh tế chia sẻ…).

Nâng cao năng lực quản trị của các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt 
là các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân hướng tới áp dụng các quy tắc 
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quản trị tốt. Khuyến khích tinh thần kinh doanh, tinh thần khởi nghiệp và 
trách nhiệm xã hội của cộng đồng kinh doanh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu đầy đủ về khu vực kinh tế tư nhân, trong đó 
chú trọng đến tính đồng bộ, thống nhất và đảm bảo khả năng so sánh với 
quốc tế của các các tiêu chí, chỉ số, tạo điều kiện cho việc phân tích, đánh 
giá để hoạch định chính sách phát triển khu vực kinh tế tư nhân một cách 
phù hợp, hiệu quả.

3. Về thể chế thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số.

3.1. Thực hiện có hiệu quả, thực chất và đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp tại Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính 
trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 
31/12/2020 ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TT ngày 15/6/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử 
hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trong các nhóm giải pháp trên đây, Bài viết này kiến nghị tập trung 
vào các giải pháp sau đây:

1) Kiến tạo thể chế: Kiến tạo thể chế theo hướng khuyến khích, 
sẵn sàng chấp nhận sản phẩm, giải pháp, dịch vụ, mô hình kinh doanh 
số, thúc đẩy phương thức quản lý mới đối với những mối quan hệ mới 
phát sinh.

2) Phát triển hạ tầng số: Phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu 
cầu bùng nổ về kết nối và xử lý dữ liệu, các chức năng về giám sát mạng 
lưới đến từng nút mạng và bảo đảm an toàn, an ninh mạng được tích hợp 
sẵn ngay từ khi thiết kế, xây dựng.

3) Phát triển nền tảng số: Phát triển nền tảng số mang tính thúc đẩy 
nhanh tiến trình chuyển đổi số diễn ra một cách tự nhiên, khai mở giá trị 
mới, mang lại lợi ích rõ ràng cho xã hội. Nền tảng số được tích hợp sẵn 
các chức năng về bảo đảm an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế, 
xây dựng.
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4) Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng: Tạo lập niềm 
tin vào tiến trình chuyển đổi số, hoạt động trên môi trường số thông qua 
việc hình thành văn hóa số, bảo vệ các giá trị đạo đức căn bản và bảo đảm 
an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3.2. Một số văn bản luật có liên quan cần sửa đổi, bổ sung giai 
đoạn 2021-2025:

Để hỗ trợ phát triển kinh tế số, xã hội số, các mô hình kinh doanh 
mới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nền tảng thể chế cho 
các mô hình kinh doanh kinh tế số; phát triển hạ tầng kết nối, ví dụ phát 
triển dịch vụ internet di động 5G; xây dựng các cơ sở dữ liệu; nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy hoạt động điều hành của cơ quan 
quản lý nhà nước trực tiếp trên nền tảng số. Cụ thể là:

1) Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống luật về doanh nghiệp, chứng 
khoán, đầu tư, tổ chức tín dụng, thương mại điện tử, sở hữu trí tuệ nhằm: 
Hoàn thiện quy định pháp luật cho các ngành đang có nhiều mô hình kinh 
doanh mới (ví dụ như thương mại điện tử, tài chính số, ngân hàng số); 
nhanh chóng xây dựng các khung thể chế thử nghiệm cho các mô hình 
kinh doanh mới có tiềm năng gây xáo trộn đáng kể; cải cách thể chế để 
thu hút đầu tư cho các công nghệ số (đầu tư mạo hiểm, đầu tư thiên thần 
theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho các hoạt động góp vốn, mua cổ phần, 
mua bán sáp nhập doanh nghiệp công nghệ số); hoàn thiện thể chế về bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ và đầu tư nguồn lực cho thi hành pháp luật về bảo 
vệ quyền sở hữu trí tuệ.

2) Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các Luật về công nghệ thông 
tin, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, viễn thông, tần số vô tuyến 
điện, bưu chính nhằm phát triển hạ tầng kết nối và thể chế hóa các định 
hướng chính sách về việc: Xây dựng cơ chế quản lý phù hợp với môi 
trường kinh doanh số, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo. Ban hành khung 
thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch 
vụ, mô hình kinh doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. Quy định rõ phạm vi không gian và thời gian thử nghiệm. Xây 
dựng các khu thử nghiệm dành cho doanh nghiệp công nghệ theo mô 
hình tiên tiến của thế giới. Thực hiện định danh, công nhận, xây dựng hệ 
thống tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các sản phẩm, công nghệ, mô hình 
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kinh doanh mới. Triển khai băng thông rộng chất lượng cao trên phạm vi 
toàn quốc. Khuyến khích doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực tham gia 
xây dựng hạ tầng viễn thông và các hạ tầng khác cho chuyển đổi số quốc 
gia. Xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia theo hướng đồng bộ, thống 
nhất, dùng chung, tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới 
viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán cho người dân với chi phí 
thấp. Nâng cấp hạ tầng các ngành, lĩnh vực quan trọng, thiết yếu đồng bộ, 
hiện đại đáp ứng yêu cầu áp dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư, trước hết là hạ tầng năng lượng và giao thông. Bảo đảm 
vững chắc an ninh năng lượng quốc gia. Thực thi chính sách hỗ trợ các 
doanh nghiệp cung cấp nền tảng kinh tế chia sẻ một cách thực chất, hiệu 
quả, nhất quán, nhất là chính sách hỗ trợ về thuế.

3) Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan đến việc 
xây dựng các cơ sở dữ liệu.

4) Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan đến việc hỗ 
trợ, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho kinh tế số.
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PHỤ LỤC
Một số chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp tại  
Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2021

Bình quân
2011-2015 2018 2019

Chỉ số phát triển

Năm 2019
so với

năm 2018

BQ giai đoạn
2016-2019
so với BQ 
giai đoạn

2011-2015

Số DN có kết quả SXKD 377898 610636 668505 109,5 155,1

DNNN 3117 2277 2109 92,6 76,5

DN 100% vốn nhà nước 1543 1105 1014 91,8 74,5

DN ngoài nhà nước 364543 591481 647634 109,5 155,6

DN FDI 10238 16878 18762 111,2 160,7

Lao động 11638377 14795763 15151989 102,4 125,6

DNNN 1498784 1140741 1107617 97,1 79,0

DN 100% vốn nhà nước 923990 671112 661418 98,6 75,3

DN ngoài nhà nước 7030971 8941071 9075625 101,5 125,9

DN FDI 3108622 4713951 4968747 105,4 147,6

Thu nhập bình quân 5882 8815 9325 105,8 144,6

DNNN 8898 12446 14210 114,2 139,7

DN 100% vốn nhà nước 9311 11860 13835 116,7 129,3

DN ngoài nhà nước 4928 7874 8312 105,6 152,5

DN FDI 6560 9702 10066 103,8 142,8

Nguồn vốn 18825338 38888415 43308038 111,4 190,3

DNNN 6078850 9627805 9600480 99,7 151,0

DN 100% vốn nhà nước 3948974 4661129 4524899 97,1 114,7

DN ngoài nhà nước 9309231 22236937 25911282 116,5 216,7

DN FDI 3437258 7023672 7796277 111,0 188,1

Trang bị vốn/lao động 1558 2517 2755 109,5 151,4

DNNN 3787 8253 8422 102,1 196,7
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DN 100% vốn nhà nước 4009 6821 6693 98,1 157,9

DN ngoài nhà nước 1276 2350 2718 115,7 170,2

DN FDI 1081 1418 1526 107,7 125,7

Doanh thu thuần 12427360 23633978 26327452 111,4 177,1

DNNN 2852743 3411638 3582477 105,0 113,8

DN 100% vốn nhà nước 1778785 2075873 2232355 107,5 114,6

DN ngoài nhà nước 6538001 13409155 15127855 112,8 191,3

DN FDI 3036616 6813184 7617120 111,8 206,2

Lợi nhuận trước thuế 458189 894363 889942 99,5 184,1

DNNN 171866 190305 206287 108,4 115,6

DN 100% vốn nhà nước 100155 103012 117895 114,5 114,6

DN ngoài nhà nước 100823 322492 277633 86,1 267,7

DN FDI 185499 381566 406023 106,4 202,1

Các chỉ tiêu hiệu quả doanh nghiệp tại  
Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam 2021

Bình quân
2011-2015

2018 2019
Bình quân
2016-2019

Tỷ lệ doanh nghiệp có lãi 46,5 44,1 43,0 44,8

DNNN 80,2 78,3 79,3 80,7

DN 100% vốn nhà nước 80,6 75,8 78,9 79,3

DN ngoài nhà nước 46,1 43,7 42,6 44,5

DN FDI 51,3 51,5 52,6 51,7

Tỷ suất LN trên doanh thu 3,7 3,8 3,4 3,8

DNNN 6,0 5,6 5,8 6,1

DN 100% vốn nhà nước 5,6 5,0 5,3 5,6

DN ngoài nhà nước 1,5 2,4 1,8 2,2

DN FDI 6,1 5,6 5,3 6,0

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản 2,6 2,4 2,2 2,5
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DNNN 3,0 2,0 2,2 2,2

DN 100% vốn nhà nước 2,7 2,2 2,7 2,6

DN ngoài nhà nước 1,2 1,6 1,2 1,5

DN FDI 5,8 5,8 5,5 6,2

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn CSH 8,2 7,6 6,8 8,1

DNNN 12,1 8,9 10,1 10,3

DN 100% vốn nhà nước 10,1 7,3 8,7 9,0

DN ngoài nhà nước 3,4 4,6 3,4 4,4

DN FDI 15,1 15,4 14,0 16,0

Hiệu suất sử dụng lao động 15,5 15,3 15,8 15,1

DNNN 17,8 19,9 18,9 18,3

DN 100% vốn nhà nước 17,1 21,6 20,3 20,2

DN ngoài nhà nước 15.7 16,1 17,0 16,1

DN FDI 13,0 12,6 13,0 12,5

Chỉ số quay vòng vốn 0,7 0,6 0,6 0,7

DNNN 0,5 0,4 0,4 0,4

DN 100% vốn nhà nước 0,5 0,5 0,5 0,5

DN ngoài nhà nước 0,8 0,7 0,6 0,7

DN FDI 0,9 1,0 1,0 1,0

Chỉ số nợ 2,2 2,1 2,1 2,2

DNNN 3,0 3,4 3,6 3,6

DN 100% vốn nhà nước 2,8 2,3 2,3 2,5

DN ngoài nhà nước 2,0 1,9 2,0 2,1

DN FDI 1,6 1,7 1,6 1,6
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CƠ CẤU LẠI KHÔNG GIAN KINH TẾ,  
TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT VÙNG VÀ PHÁT HUY VAI 
TRÒ CỦA CÁC VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM, CÁC 

ĐÔ THỊ LỚN; PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔ THỊ TRONG 
THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

PGS. TS. Bùi Tất Thắng
Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

I. VẤN ĐỀ CƠ CẤU LẠI KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ TRONG CHỦ TRƯƠNG CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ 
QUỐC DÂN

1. Chủ trương cơ cấu lại nền kinh tế và vấn đề cơ cấu lại không 
gian phát triển kinh tế

Cơ cấu lại (tái cơ cấu) nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng là 
một trong những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nhiệm kỳ Đại hội XI 
của Đảng (2011), qua Đại hội XII (2016) và tiếp tục cho đến Đại hội XIII. 
Tức là vận hành theo Chiến lược 2021-2030, nhiệm vụ này sẽ còn tiếp 
tục 10 năm nữa. Lúc đầu, nội dung của việc cơ cấu lại chỉ tập trung vào 
ba lĩnh vực, gồm: (1) Tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; (2) Tái 
cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng, trọng tâm là các ngân hàng thương 
mại; và (3) Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn 
kinh tế, tổng công ty nhà nước. Quá trình thực hiện “cơ cấu lại nền kinh 
tế” đã dần mở rộng nội hàm của khái niệm này ra tất cả các lĩnh vực khác 
nhau của nền kinh tế, bao gồm thể chế kinh tế, các ngành/lĩnh vực, các 
hình thức sở hữu, các vùng/không gian phát triển kinh tế....

Nhìn lại giai đoạn 10 năm qua (2011-2020), khía cạnh cơ cấu lại các 
vùng/không gian phát triển kinh tế chưa thực sự được chú ý nhiều, nhưng 
càng ngày, vấn đề không gian phát triển càng thu hút được sự quan tâm 
của các cấp quản lý và xã hội. Sở dĩ như vậy là vì:
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- Thứ nhất, mỗi vùng có các điều kiện đặc thù, phản ánh lợi thế và 
hạn chế riêng đối với phát triển. Các chính sách phát triển vùng/không 
gian kinh tế cần huy động được tối đa các nguồn lực, tận dụng tốt nhất các 
lợi thế vùng trong mỗi giai đoạn cho sự phát triển.

- Thứ hai, ngày càng có nhiều vấn đề phát triển kinh tế và tổ chức 
không gian lãnh thổ vượt ra khỏi phạm vi quản lý hành chính của các 
chính quyền địa phương các cấp, nên khi giải quyết, đòi hỏi phải có tư 
duy phát triển quốc gia và vùng. Ví dụ các vấn đề về môi trường, ứng phó 
với biển đổi khí hậu, khai thác và sử dụng nguồn nước, an ninh lương 
thực quốc gia, an ninh năng lượng quốc gia, kết nối giao thông, xây dựng 
các công trình hạ tầng lớn như sân bay, bến cảng, hồ chứa nước....

- Thứ ba, các phương hướng, chính sách phát triển ngành/lĩnh vực 
(trả lời câu hỏi: phát triển cái gì?) cuối cùng cũng phải định vị rõ được địa 
bàn, không gian phát triển (trả lời câu hỏi: ở đâu?) với quy mô bao nhiêu 
là phù hợp, hiệu quả nhất. Sự thiếu kết hợp và không ăn khớp giữa mong 
muốn phát triển với định vị không gian hợp lý, được luận chứng kỹ lưỡng 
là một trong những nhân tố khiến cho một số chủ trương đúng, nhưng kết 
quả thực hiện còn rất hạn chế.

- Thứ tư, việc triển khai thực hiện Luật Quy hoạch 2017 theo phương 
pháp tích hợp cho thấy, với cái nhìn tổng thể trên quy mô quốc gia, việc 
phân bố không gian phát triển cho các lĩnh vực đối với từng vùng, từng 
địa phương là hết sức cần thiết và là một yêu cầu thực tế rõ ràng. Tiêu 
chuẩn không gian phát triển ngày càng được các cấp quản lý quan tâm, 
bởi những sai sót trong phân bố cấu trúc không gian phát triển đối với 
nhiều lĩnh vực hầu như không có cơ hội sửa chữa hoặc nếu có quyết sửa 
chữa thì hết sức tốn kém.

- Thứ năm, không có nền kinh tế nào tất cả mọi vùng đều phát triển 
bằng nhau và giống nhau. Nhưng sự hài hòa giữa các vùng trong quá trình 
phát triển lại vừa là điều kiện, vừa là sự thể hiện của phát triển bền vững. 
Trên góc nhìn tổng thể, hệ thống và dài hạn, sự hài hòa trong phát triển 
giữa các vùng là sự phát triển có hiệu suất cao nhất nhờ khai thác tối ưu 
lợi thế so sánh của mỗi vùng đặt trong tổng thể lợi ích quốc gia. Vì vậy, 
một mặt, phát triển hài hòa giữa các vùng không có nghĩa là sự phát triển 
dàn đều, đặc biệt là xét ở góc độ đầu tư phát triển (bởi vì ở những thời 
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điểm nhất định, với những nguồn lực có hạn của xã hội, cần phải có sự tập 
trung đến những nơi có khả năng mang lại hiệu suất cao nhất). Mặt khác, 
lại không được bỏ rơi những nơi khó khăn, điều kiện phát triển còn hạn 
chế. Vì thế, vai trò điều hòa sự phát triển của Nhà nước đối với sự phát 
triển hài hòa giữa các vùng có ý nghĩa rất quyết định.

Chính vì vậy, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (2021) đã ghi rõ: “Cơ 
cấu lại kinh tế vùng, đổi mới thể chế liên kết giữa các địa phương trong 
vùng và giữa các vùng, phát huy vai trò các vùng kinh tế động lực và các 
đô thị lớn, quan tâm phát triển các vùng còn khó khăn, thu hẹp chênh lệch 
phát triển giữa các vùng”. (Đảng Cộng sản Việt Nam: Văn kiện Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. NXB Chính trị Quốc gia Sự thật; tập 1; 
tr. 122).

2. Kết quả của việc cơ cấu lại không gian phát triển kinh tế thời 
kỳ 2011-2020

Việc thực hiện cơ cấu lại không gian phát triển kinh tế thời kỳ 2011-
2020 có thể nhận xét khái quát chung là đã có bước chuyển biến nhất 
định. Những nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc thù, nổi trội, có ý nghĩa 
kinh tế của mỗi vùng, mỗi địa phương đều đã được tập trung tổ chức khai 
thác, điển hình như năng lượng (thủy điện, điện mặt trời, điện gió); công 
nghiệp vật liệu xây dựng (khai thác đá, cát, sỏi, sản xuất gạch, ngói, xi-
măng...); các khu du lịch lớn; các khu đô thị gắn liền với phát triển rất 
mạnh thị trường bất động sản; hình thành một số vùng thâm canh nông 
nghiệp (cây lương thực, cây ăn trái, cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, 
gia cầm và thủy hải sản)... Một số công trình kết cấu hạ tầng lớn có ý 
nghĩa liên vùng, liên tỉnh lớn được triển khai xây dựng (sân bay, bến 
cảng, các tuyến đường bộ cao tốc, các cây cầu lớn, hạ tầng công nghệ 
thông tin, hồ đập thủy lợi...). Trong số này, lĩnh vực có nhiều dấu ấn tăng 
trưởng nhất là hệ thống đô thị và xây dựng nông thôn mới. Mạng lưới đô 
thị tăng nhanh về số lượng, mở rộng về quy mô, góp phần tạo động lực 
cho tăng trưởng kinh tế. Đến nay, cả nước có 830 đô thị, bao gồm: 2 đô 
thị loại đặc biệt, 19 đô thị loại I, 29 đô thị loại II, 45 đô thị loại III, 80 đô 
thị loại IV, 655 đô thị loại V. Tỉ lệ đô thị hoá tăng từ 30,5% năm 2010 lên 
39,3% năm 2020. Các đô thị lớn, nhất là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 
Minh vẫn đóng vai trò là các cực tăng trưởng chủ đạo, lan toả tri thức, đổi 
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mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, đa dạng hoá các hoạt động kinh tế. Một 
số khu vực có tốc độ đô thị hoá cao, đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế 
như Hải Phòng, Quảng Ninh; Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; Khánh 
Hoà, Ninh Thuận; An Giang, Kiên Giang... Chương trình xây dựng nông 
thôn mới đã hoàn thành trước thời hạn so với mục tiêu đề ra. Đã có 54% 
số xã và 111 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt kinh 
tế - xã hội và đời sống của cư dân ở nhiều vùng nông thôn.

Tuy vậy, sự thay đổi của bộ mặt kinh tế vùng nêu trên khó có thể 
phân định được do chính sách cơ cấu lại không gian phát triển tác động 
đến đâu hay tự bản thân mỗi vùng cứ tự phát triển như vậy, chủ yếu 
dựa trên thế mạnh của bản thân mình cùng với sự đầu tư của các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. Sự thật thì trong chính sách cơ cấu lại nền 
kinh tế, tư duy cơ cấu lại các ngành/lĩnh vực phát triển vẫn chưa đi liền 
và có sự lồng ghép chặt chẽ với tư duy cơ cấu lại không gian phát triển. 
Các chính sách ưu tiên cụ thể cho các ngành/lĩnh vực ít được định vị 
cho các vùng, địa phương nhất định, ngoài trừ các quy định cho các khu 
công nghiệp, khu kinh tế và một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó 
khăn. Những chính sách đặc thù cho phát triển một số thành phố như Hà 
Nội, thành phố Hồ Chính Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, một số tỉnh như 
Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế.... thì về cơ bản cũng mới (hoặc đang chuẩn 
bị) ban hành, chưa có thời gian tác động nhiều đến chính sách cơ cấu lại 
không gian phát triển. Tiến độ triển khai công tác xây dựng quy hoạch 
phát triển quốc gia, các vùng và các địa phương theo tinh thần Luật Quy 
hoạch 2017 chậm. Đó cũng là một trong những lý do khiến từ Đại hội 
XII (2016) đến Đại hội XIII (2021) đều nhận định: Cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng còn chậm. Những mặt hạn chế, 
yếu kém về cơ cấu lại không gian phát triển (cả trên đất liền lẫn trên biển) 
được Đại hội XIII chỉ ra là: “Tác động lan toả và liên kết của các vùng 
kinh tế trọng điểm với các vùng khác chưa rõ nét. Thiếu cơ chế, chính 
sách phù hợp để phát triển kinh tế vùng và điều phối liên kết vùng hiệu 
quả; không gian phát triển bị chia cắt, đầu tư còn chồng chéo, trùng lặp; 
chưa khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương. 
Việc giải quyết những vấn đề có tính liên vùng như ô nhiễm môi trường, 
kết cấu hạ tầng… còn khó khăn, vướng mắc”. Với không gian kinh tế 
biển thì “Chưa xây dựng được thương cảng quốc tế và tập đoàn kinh tế 
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mạnh tầm cỡ khu vực. Kết nối phát triển kinh tế biển với vùng ven biển 
và nội địa còn thiếu chặt chẽ, kém hiệu quả”. “Chất lượng phát triển đô 
thị chưa cao; hệ thống kết cấu hạ tầng thiếu đồng bộ, nhất là giao thông, 
thoát nước, xử lý nước thải, rác thải, hạ tầng xã hội; năng lực, trình độ 
quản lý thấp, chậm đổi mới; còn tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập, 
ô nhiễm môi trường, nhiều nơi thiếu, quá tải dịch vụ xã hội...”. “Đô thị 
hoá đất đai nhanh hơn đô thị hoá dân số; sử dụng đất đô thị chưa hiệu 
quả. Mật độ đô thị thấp, manh mún, đặc biệt là vùng ven Thủ đô Hà Nội 
và Thành phố Hồ Chí Minh. Thiếu kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đô 
thị và nông thôn, giữa trung tâm và các khu vực mở rộng ven đô. Kết nối 
giữa các đô thị với chuỗi cung ứng hàng hoá, dịch vụ, logistics còn yếu; 
người nhập cư khó tiếp cận các dịch vụ cơ bản và các cơ hội việc làm ở 
đô thị... làm giảm hiệu quả kinh tế của đô thị, sức cạnh tranh khu vực và 
quốc tế của các đô thị lớn chưa cao”. “Kết quả xây dựng nông thôn mới ở 
một số địa phương chưa thực sự bền vững, nhất là về sinh kế và nâng cao 
thu nhập người dân; nhiều nơi mới chú trọng đến hạ tầng, ít quan tâm đến 
sản xuất, kinh doanh. Sự gắn kết giữa xây dựng nông thôn mới và cơ cấu 
lại nông nghiệp chưa chặt chẽ...”. Hy vọng giai đoạn tới đây, với một số 
nền tảng thể chế đã và đang tiếp tục được hoàn thiện hơn, sẽ khắc phục 
được những mặt hạn chế này.

II. ĐỊNH HƯỚNG CƠ CẤU LẠI KHÔNG GIAN KINH TẾ 
TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Quan điểm

Trong Tờ trình về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-
2025 (Tờ trình số 5493/TTr-BKHĐT ngày 19/8/2021) của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư có nêu 6 quan điểm, trong đó có 2 quan điểm trực tiếp đề cập 
đến cấn đề cơ cấu lại không gian kinh tế. Cụ thể là:

“(iii) Cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 lấy hoàn thiện thể 
chế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo làm đột phá, lấy cơ cấu lại không 
gian kinh tế, thúc đẩy liên kết vùng và vai trò dẫn dắt đổi mới mô hình 
tăng trưởng của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn làm nhiệm 
vụ trọng tâm...
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(vi) Căn cứ vào điều kiện cụ thể tại các ngành, vùng, địa phương để 
xác định trọng tâm cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 của ngành, 
vùng, địa phương địa phương cho phù hợp nhằm khai thác lợi thế so sánh 
và tập trung nguồn lực nâng cao năng suất và hiệu quả, đảm bảo cho 
nhiều người dân được hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng”.

Đây là lần đầu tiên trong quan điểm về cơ cấu lại nền kinh tế trình 
bày một cách rất rõ ràng về nội dung cơ cấu lại không gian kinh tế. Cách 
tiếp cận về cơ cấu lại không gian kinh tế nêu trên là hợp lý. Vì điều này 
đã thể hiện được đúng tinh thần chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 
năm 2021-2030 và đáp ứng yêu cầu của việc xây dựng các quy hoạch 
phát triển theo tinh thần Luật Quy hoạch 2017. Định hướng phát triển 
các ngành/lĩnh vực mà thiếu đi yếu tố định vị không gian phát triển và 
tầm nhìn chung từ nhãn quan lợi ích tổng thể quốc gia để bố trí sự phát 
triển các ngành/lĩnh vực trên các địa bàn nhất định sẽ dễ dẫn đến kiểu 
định hướng chung chung, mang nặng tính khẩu hiệu. Ngay cả các doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư cũng không định hướng được các địa bàn cụ thể 
khi tìm kiếm cơ hội đầu tư. Hơn nữa, cách đặt vấn đề này còn mở ra một 
chiều hướng hoạch định chính sách cụ thể hơn cho việc hướng dẫn đầu tư 
vào mỗi lĩnh vực trên mỗi một địa bàn nhất định.

2. Nhiệm vụ, giải pháp

Dự thảo Báo cáo Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 
2025 nêu 5 nhóm giải pháp toàn diện các lĩnh vực, trong đó có phân tích 
về giải pháp cơ cấu lại không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng và 
phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; phát triển 
kinh tế đô thị trong thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, với 4 mục tiêu 
cụ thể là:

(1) Tốc độ tăng NSLĐ của các vùng kinh tế trọng điểm và 5 thành 
phố trực thuộc Trung ương cao hơn tốc độ tăng NSLĐ trung bình cả nước.

(2) Đến năm 2022, hoàn thành phê duyệt các quy hoạch trong hệ 
thống quy hoạch quốc gia, hình thành cơ cấu lại không gian kinh tế hợp 
lý, mở rộng không gian phát triển.

(3) Thúc đẩy hợp tác, liên kết vùng nhằm tận dụng lợi thế theo quy 
mô, khai thác thế mạnh của các vùng, hình thành liên kết và nâng cấp 
chuỗi giá trị, giải quyết các vấn đề chung của vùng.
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(4) Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo của các trung tâm, đô thị lớn; 
phát huy vai trò dẫn dắt đổi mới mô hình tăng trưởng và tính lan tỏa của 
các vùng kinh tế trọng điểm.

Trên cơ sở những nhiệm vụ này, báo cáo Kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2021-2025 đề xuất 8 nhiệm vụ, giải pháp, gồm:

(1) Sớm ban hành và thực hiện nghiêm quy hoạch quốc gia, các quy 
hoạch vùng, quy hoạch các địa phương, trong đó cần thể hiện rõ: nội 
dung cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo 
hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh; định hướng 
khai thác hiệu quả hợp tác, liên kết vùng, gia tăng lợi ích lan tỏa trong 
nâng cao năng suất, nâng cấp chuỗi giá trị của các ngành có thế mạnh 
của vùng, đồng thời thích ứng với biến đổi khí hậu đối với các ngành dễ 
bị tổn thương, thúc đẩy cơ cấu lại không gian kinh tế một cách hiệu quả, 
bền vững.

(2) Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy liên kết vùng thực chất, 
hiệu quả.

(3) Sửa đổi các nội dung liên quan trong Luật NSNN, Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương theo hướng tạo cơ chế thuận lợi và khuyến khích 
phối hợp nguồn lực giữa các địa phương nhằm thực hiện các mục tiêu 
phát triển chung của vùng.

(4) Kiện toàn bộ máy tổ chức điều phối vùng và tăng cường cơ chế 
liên kết vùng.

(5) Triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn theo hướng tập trung 
vốn cả trung ương và địa phương, phối hợp vốn đầu tư trung ương - địa 
phương, giữa các địa phương có liên quan để đầu tư các công trình hạ 
tầng giao thông kết nối vùng, kết nối giữa các tỉnh, thành phố trong vùng, 
kết nối các khu công nghiệp với cảng biển quốc gia; nâng cao năng lực và 
khả năng kết nối toàn vùng.

(6) Hoàn thiện cơ chế, chính sách phát huy vai trò dẫn dắt đổi mới 
mô hình tăng trưởng của 4 vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn.

(7) Rà soát, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về kinh tế - xã hội, tài 
nguyên và môi trường của các vùng, bảo đảm thống nhất dữ liệu của vùng 
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với hệ thống dữ liệu quốc gia, làm cơ sở lập, theo dõi, đánh giá triển khai 
quy hoạch vùng, hợp tác, liên kết vùng.

(8) Hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về quy hoạch và phát 
triển đô thị gắn với các mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường 
và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành 
phần kinh tế tham gia vào đầu tư, phát triển đô thị và cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật đô thị.

Về nguyên tắc, các nhiệm vụ giải pháp nêu trên không có điểm nào 
sai. Song có 2 vấn đề cần cân nhắc là:

- Thứ nhất, nội dung các mục tiêu giải pháp này có nhiều điểm còn 
chung chung, giống nhiều nội dung ghi trong văn kiện Đại hội XIII của 
Đảng và với số lượng các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho toàn bộ Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế (61 mục tiêu, 135 nhiệm vụ, giải pháp) khá 
giống với những nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết số 01 và 02 
hàng năm của Chính phủ, vậy có gì mang tính đặc trưng của các mục tiêu 
và nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch “cơ cấu lại nền kinh tế” hay không?

- Thứ hai, vì có một số nội dung còn chung chung nên sẽ khó khăn 
cho công tác giám sát việc thực hiện của Quốc hội. Hơn nữa, việc thực 
hiện khá nhiều nội dung trong nhiệm vụ, giải pháp này lại là quá trình tiếp 
tục làm đề án, chính sách; trong khi thực tế đang đòi hỏi phải có ngay các 
biện pháp tháo gỡ cấp bách, đặc biệt là nhìn từ nhu cầu phục hồi kinh tế 
dưới tác động của đại dịch Covid-19 hiện nay.

Trong phạm vi của nội dung cơ cấu lại không gian phát triển, hạn 
chế là chưa làm rõ được nội dung của một khái niệm chủ chốt: “tính hợp 
lý” của việc cơ cấu lại không gian kinh tế. Phần đánh giá tình hình cũng 
chưa phân tích rõ tính chưa hợp lý của phân bố không gian kinh tế hiện 
hành. Đây là vấn đề rất khó về mặt khoa học, đặc biệt là nhìn từ góc độ 
phát triển bền vững. Vì vậy, trong khi chờ đợi những nghiên cứu sâu hơn 
về các tiêu chí cụ thể để đánh giá “tính hợp lý” của việc cơ cấu lại không 
gian kinh tế, Kế hoạch nên tập trung vào một số nhiệm vụ cụ thể như sau.

- Một là, giám sát thật nghiêm việc thực hiện các Nghị quyết của 
Quốc hội về các chính sách đặc thù đã ban hành đối với TP Hồ Chí 
Minh (Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017); TP Hà Nội (Nghị 
quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020) và TP Đà Nẵng (Nghị quyết số 



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 202582

119/2020/QH14 ngày 19/6/2020), nếu cần thiết (do tình hình ảnh hưởng 
của đại dich Covid-19 làm bộc lộ ra những vấn đề mới) cần chỉnh sửa, 
bổ sung thì cấp thiết chỉnh sửa, bổ sung. Đồng thời, tiếp tục cứu xét, ban 
hành tiếp chính sách đặc thù, vượt trội đối với một số đô thị lớn khác để 
các đô thị, các vùng kinh tế trọng điểm thực sự đóng vai trò đầu tàu tăng 
trưởng và thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng.

- Hai là, đối với một số đô thị đã xác định rõ chức năng nhiệm vụ thì 
cần có ngay chính sách ưu đãi theo hướng ưu tiên cao độ cho những dự 
án đầu tư cho lĩnh vực phát triển trọng tâm của chính đô thị đó.

+ Ví dụ 1: Quyết định số 1538/QĐ-TTg ngày 16/9/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung thành phố Thủ 
Đức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2040 xác định Thủ Đức 
hướng đến mục tiêu trở thành “trung tâm kinh tế tri thức, khoa học - công 
nghệ, tài chính quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh và quốc gia”, thì 
các chính sách đi kèm cần thiết là những chính sách ưu tiên phát triển 
nhanh trong một thời gian nhất định cho 3 lĩnh vực: (i) kinh tế tri thức; (ii) 
khoa học - công nghệ; và (iii) tài chính phải được ban bố rõ ràng, kịp thời.

+ Ví dụ 2: Cảng quốc tế Lạch Huyện (Hải Phòng) và Cảng quốc tế 
Thị Vải - Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu) là những cảng lớn nhất nước, có 
ý nghĩa quyết định đối với kinh tế hàng hải của Việt Nam cũng như quyết 
định đối với với phát triển logicstic, giảm giá thành vận tải, phục vụ phát 
triển hai hệ thống khu công nghiệp tập trung ở hai đầu đất nước (toàn bộ 
miền Bắc và miền Đông Nam Bộ). Vì vậy, để cấu trúc lại không gian phát 
triển, những chính sách ưu tiên phục vụ phát triển logicstic ở thành phố 
cảng Hải Phòng và thành phố cảng Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phải được 
ban bố rõ ràng, kịp thời. Nhiệm vụ trọng tâm của 5 năm trước mắt có thể 
là tập trung xây dựng tuyến đường sắt (vận chuyển container) nối từ các 
cảng này vào các tỉnh/thành phố, khu công nghiệp phía trong nội địa.

- Ba là, đại dịch Covid-19 đã và đang cho thấy những điểm hạn chế 
về mặt bố trí không gian lãnh thổ, trong đó có vấn đề tương quan giữa 
CNH, HĐH với đô thị hóa, vốn đã được đề cập từ lâu, nhưng đến nay 
vẫn chưa khắc phục được. Biểu hiện cụ thể của hạn chế này là một lực 
lượng đông đảo lao động nhập cư từ các tỉnh vào các thành phố lớn và 
các khu công nghiệp (hàng chục vạn người), kéo theo là gia đình của họ 
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(hàng triệu người), đang gặp nhiều khó khăn và bị xáo trộn lớn. Nay một 
số doanh nghiệp, công ty muốn khôi phục lại sản xuất cũng không dễ khi 
chiêu mộ, sắp xếp lại lực lượng lao động của mình. Vì vậy, chương trình 
phục hồi kinh tế trong cơn đại dịch cần có những giải pháp được tiếp cận 
cụ thể từ góc độ không gian phát triển thiết thực hơn.

Tóm lại, với vài ba đề xuất nêu trên, nhất là với các địa chỉ được 
xướng danh, có thể thấy rõ ngay các nhiệm vụ cụ thể, thiết thực của việc 
xác định những nhiệm vụ, giải pháp “mới”, “cụ thể” và “thiết thực” của 
yêu cầu “cơ cấu lại không gian kinh tế, tăng cường liên kết vùng và phát 
huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; phát triển kinh 
tế đô thị trong thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng” trong thời gian 5 
năm trước mắt./.
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CẢI CÁCH TÀI KHÓA PHỤC VỤ CHO  
CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

PGS. TS. Vũ Sỹ Cường
Học Viện Tài chính

Sau nhiều năm theo đuổi mô hình tăng trưởng kinh tế dựa trên mở 
rộng đầu tư, chi tiêu công của Việt Nam liên tục được duy trì ở mức cao, 
thâm hụt ngân sách nhà nước nhiều năm ở mức gần 5%1

ss đã làm phát sinh 
nhiều vấn đề làm ảnh hưởng tới ổn định vĩ mô nền kinh tế như lạm phát 
cao và bất ổn, tăng trưởng chậm do hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp, đầu 
tư dàn trải. Đứng trước những thách thức lớn trên, chính sách tài khóa 
hướng tới một ngân sách bền vững và ổn định về dài hạn trở thành yêu cầu 
bắt buộc, vài năm gần đây, Chính phủ Việt Nam đã từng bước thực hiện các 
giải pháp nhằm tăng cường cải thiện cân đối ngân sách. Tuy nhiên, bối cảnh 
kinh tế thế giới và trong nước vẫn rất khó khăn khi dịch bệnh Covid-19 đã 
làm đảo lộn mọi kế hoạch phát triển của nhiều quốc gia.

Bài viết này tập trung vào việc xem xét các vấn đề về chính sách 
tài khóa của Việt Nam những năm gần đây và các vấn đề đặt ra cho giai 
đoạn tới ở Việt Nam phục vụ cho mục tiêu cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 
2021-2025.

Ngoài phần mở đầu, bài viết gồm 3 phần: trong phần đầu tiên, bài 
viết sẽ phân tích thực trạng và cơ cấu ngân sách nhà nước ở Việt Nam 
giai đoạn gần đây, phần tiếp theo sẽ là các đánh giá về thực thi chính sách 
tài khóa giai đoạn vừa qua cũng những thách thức với tài khóa của Việt 
Nam trong giai đoạn 2021-2025. Phần cuối cùng sẽ là kết luận và một số 
đề xuất chính sách.

1. Phân tích quy mô và cơ cấu ngân sách nhà nước
Chính sách tài khóa có vai trò quan trọng trong ổn định và tăng 

trưởng kinh tế. Tuy nhiên luôn tồn tại những mâu thuẫn giữa nhu cầu chi 
tiêu và nguồn lực ngân sách. Trong khi khả năng thu ngân sách nhà nước 
(NSNN) luôn bị ràng buộc bởi nhiều yếu tố khác nhau và rất khó để tăng 
lên thì việc đảm bảo cân đối ngân sách Nhà nước ngày càng trở thành một 
thách thức lớn với chính phủ Việt Nam.

1. Theo cách tính cũ (gồm cả chi trả nợ gốc).
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1.1. Quy mô và cơ cấu thu ngân sách nhà nước

Quy mô thu có xu hướng giảm đi nhưng vẫn cao hơn trung bình các 
nước đang phát triển

Thu NSNN là một trong các nhiệm vụ quan trọng của ngành tài 
chính để tạo nguồn quỹ cho thực hiện các chương trình phát triển kinh tế 
- xã hội của Chính phủ. Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ thu cũng đồng 
thời chi phối các hành vi của người sản xuất cũng như tiêu dùng trong xã 
hội và do vậy sẽ tác động tới việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế trong từng giai đoạn cụ thể.

Có thể thấy rõ những cố gắng của Chính phủ nhằm giảm quy mô 
tương đối của ngân sách Việt Nam trong vài năm gần đây. Thu ngân sách 
từ mức gần 30% GDP trong nhiều năm đã được hạ xuống khoảng 26-28% 
trong giai đoạn 2006 - 2009 và bắt đầy có xu hướng giảm đi vào giai đoạn 
2015-2018 chỉ còn trung bình khoảng hơn 23% GDP1

ss.

Số liệu cho thấy mặc dù quy mô thu NSNN/GDP của Việt Nam đã 
giảm đi so với giai đoạn 2006-2011 song vẫn cao hơn tương đối so với 
các quốc gia đang phát triển có thu nhập thấp (xem bảng 1).

Bảng 1: Quy mô thu ngân sách/GDP các nước đang phát triển 
thu nhập thấp

2012 2014 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Trung bình các nước  
thu nhập thấp 17.3 16.1 14.2 14.7 15.1 15 13.7 13.8

Các nước có xuất  
khẩu dầu 16.9 12.8 6.1 7.2 9.2 8.7 7.2 8.2

Các nước khu vực  
châu Á 16.2 16.7 16 16.1 16.1 16 14.1 13.7

Các nước Mỹ La tinh 20.2 20.1 21.9 21.8 21.1 21.4 19.7 18.9

Các nước khu vực sa 
mạc Sahara 16.2 14.5 11.9 12.8 13.3 13.2 12.3 12.8

Các nước khác 24.7 21.8 17.7 17.7 20.7 21 19.8 19.8

Việt Nam* 18 17.7 19.1 19.6 19.5 19.5 16.2 15.9

(Nguồn số liệu từ IMF (4/2021), số 2021 là ước tính, Việt Nam tính theo GDP mới)

1. Số liệu tính theo GDP cũ (chưa điều chỉnh).
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Có thể thấy xu hướng chung giai đoạn gần đây của các nước là 
giảm quy mô thu NSNN/GDP, nhất là với các nước có xuất khẩu dầu 
mỏ (lý do giá dầu giảm cũng ảnh hưởng mạnh đến nguồn thu của họ)1

ss. 
Phân tích với các nước trong khu vực ASEAN cũng cho thấy quy mô 
thu NSNN của Việt Nam vẫn tương đối cao so với các nước2

ss. Số thu 
ngân sách sụt giảm mạnh vào năm 2020 cho thấy ảnh hưởng của Covid 
-19 đến tất cả các quốc gia.

Quy mô thu ngân sách cao sẽ ảnh hưởng đến tiết kiệm của khu vực 
tư nhân, làm giảm đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh của khu vực này. 
Gánh nặng thuế cao có thể khuyến khích các hành vi gian lận, trốn thuế và 
vì vậy gây tình trạng thất thu thuế và tạo ra những méo mó trên thị trường 
do hành vi cạnh tranh không bình đẳng. Tình trạng chuyển giá trốn thuế 
của các doanh nghiệp FDI là một minh chứng. Hơn nữa gánh nặng thuế 
cao còn là môi trường tốt cho các hành vi tham nhũng của những người 
thực thi công vụ khi mà thỏa thuận cho gian lận và trốn thuế có lợi hơn 
nhiều nộp thuế. Quy mô thu ngân sách cao của Việt Nam còn có bất lợi là 
Chính phủ còn rất ít không gian để có thể giảm thâm hụt ngân sách qua 
tăng thuế mà còn chịu nhiều áp lực phải làm ngược lại.

Cơ cấu thu thay đổi tích cực song chưa bền vững
Thu ngân sách theo sắc thuế
Phân tích cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế cho thấy thu 

NSNN đến từ 3 nguồn chính là thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập 
doanh nghiệp (TNDN) và thuế trên hàng hóa xuất nhập khẩu (gồm thuế 
xuất nhập khẩu, thuế VAT và thuế tiêu thụ đặc biệt trên hàng nhập khẩu).

Bảng 2: Cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo sắc thuế, phí (%)

2006 2010 2012 2016 2018 2019 2020

TỔNG thu cân đối NSNN 100 100 100 100 100 100 100

Thuế GTGT hàng sản xuất 
trong nước 13,35 16,78 19,39 17,67 15,98 15,90 18,27

Thuế TTĐB hàng sản xuất 
trong nước 5,95 6,34 6,05 7,75 8,05 7,44 6,65

1. Lưu ý là số liệu từ 2016 IMF áp dụng thống kê mới nên có điều chỉnh so với giai đoạn 
trước nên việc so sánh chỉ cho thấy tính xu hướng là chủ yếu. 
2. Xem thêm số liệu của ADB (2020) Asian Development Outlook 2020.
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Thuế XK, NK, VAT và TTĐB 
hàng XNK 14,81 22,15 19,69 15,55 6,50 6,87 7,63

Thuế thu nhập doanh nghiệp 34,51 25,26 29,37 17,13 17,52 17,42 19,20

Thuế tài nguyên 9,21 4,47 4,99 2,45 2,67 2,37 2,17

Thuế thu nhập cá nhân 1,79 4,47 6,63 5,89 6,59 7,04 8,53

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 0,04 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

Thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp (thuế nhà đất)

0,21 0,24 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12

Thuế môn bài 0,27 0,23 0,2 0,18 -

Lệ phí trước bạ 1,16 2,14 1,53 2,47 2,26 2,59 4,48

Thu phí xăng dầu (từ 2012 là 
thuế môi trường) 1,37 1,79 1,72 3,94 3,29 2,64 2,81

Thu phí và lệ phí 1,72 1,7 1,41 1,55 2,62 2,18 2,91

Thu tiền thuê đất 0,56 0,64 0,73 2,13 1,96

Thu tiền sử dụng đất 5,33 8,39 4,99 9,11 10,32 9,90 6,36

Thu khác 5,86 3 2,14 12,92 12,98 12,47 11,54

Thu viện trợ 2,73 2,02 0,88 0,77 0,54 0,33 0,34

(Nguồn: Bộ Tài chính, quyết toán NSNN nhiều năm, năm 2020 là ước tính)

Có thể thấy số thu thuế với hoạt động xuất nhập khẩu đã giảm nhanh 
kể từ sau 2012 khi chỉ mang lại trung bình hơn 7% số thu NSNN trong 5 
năm gần đây, nguồn thu này sẽ tiếp tục giảm đi khi Việt Nam thực hiện 
đầy đủ các cam kết với WTO cũng như các hiệp định thương mại tự do 
khác, do vậy cần phải tìm kiếm nguồn thu thay thế để đảm bảo ngân sách 
không rơi vào tình trạng thâm hụt nặng nề hơn.

Trong số thu NSNN vài năm gần đây có thể thấy sự sụt giảm đáng kể 
số thu từ thuế TNDN giai đoạn 2016-2020 (chỉ trung bình 17,5%), so với 
mức hơn ¼ số thu NSNN vào giai đoạn 2006-2010. Sự suy giảm này có 
nhiều lý do như việc cắt giảm thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp, tình 
trạng trốn thuế, né thuế qua giao dịch liên kết cả trong và ngoài nước…
Việt Nam đang phải giải quyết tình thế lưỡng nan là cắt giảm thuế suất 
để thu hút đầu tư và tìm cách bù đắp số thu từ thuế TNDN để đảm bảo ổn 
định ngân sách.
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Thu ngân sách theo nguồn

Để xem xét tính bền vững trong cơ cấu thu ngân sách có thể sử dụng 
phân loại theo thống kê của Việt Nam là nguồn thu và đối tượng nộp ngân 
sách. Phân tích nguồn thu NSNN theo cách phân loại nguồn thu của Việt 
Nam cũng cho thấy nhiều nhận định thú vị.

Bảng 3: Cơ cấu trong thu NSNN theo phân loại của Việt Nam 
(theo nguồn phát sinh)

Đơn vị: %

Chỉ tiêu 2006-
2010

2011-
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Thu SXKD nội địa 58,2 67,7 80,08 80,9 80,7 82,4 87

Thu cân đối từ XNK 20,1 18 15,53 14,6 14,2 13,5 11,8

Thu từ dầu thô 19,6 13,4 3,63 3,85 4,60 4,7 4,2

Thu viện trợ không hoàn lại 2,1 0,9 0,76 0,65 0,4 0,4 0,4

(Nguồn: Bộ Tài chính, quyết toán NSNN nhiều năm, năm 2020 là ước 
tính lần 2)

Có thể thấy vai trò ngày càng tăng của các khoản thu từ nội địa trong 
khi thu từ dầu thô và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ngày càng giảm. Cơ 
cấu thu NSNN tiếp tục có chuyển biến, ngày càng bền vững hơn, tỷ trọng 
thu nội địa tăng dần, từ mức khoảng 68% bình quân giai đoạn 2011-2015 
lên trên 87% năm 2020, tỷ trọng thu dầu thô giảm dần, từ mức bình quân 
khoảng 13% giai đoạn 2011-2015 xuống còn khoảng 3,6% năm 2019 và 
thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đã giảm từ mức 18,2% bình quân 
giai đoạn 2011-2015 xuống còn 13,9% năm 2019. Sức ép của việc tìm 
kiếm nguồn thu thay thế các khoản thu này là rất lớn.

Cơ cấu thu nội địa từ các thành phần kinh tế

Phân tích sâu hơn các khoản thu nội địa có thể thấy dù đóng góp từ 
doanh nghiệp Nhà nước từ thuế và phí có xu hướng giảm đi (một phần do 
quá trình cổ phần hóa chuyển DNNN sang loại hình khác và một phần do 
hiệu quả hoạt động chưa cao).
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Hình 1. Tỷ lệ trong thu nội địa phân theo loại hình doanh nghiệp

(Nguồn: Tính toán từ số liệu Bộ Tài chính, năm 2020 ước tính)

Nhìn về xu hướng thì tỷ lệ thu NSNN từ khu vực kinh tế ngoài nhà 
nước đã tăng lên trong giai đoạn từ 2006-2020 nhưng vẫn chưa tương 
xứng với tỷ lệ của nhóm này trong GDP, một phần là do tình trạng trốn 
thuế ở khu vực này diễn ra phổ biến hơn trong các DNNN. Sự thay đổi 
cơ cấu thu NSNN cho thấy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước sẽ cần phải đi cùng với cải thiện hiệu quả thu ngân sách ở khu 
vực kinh tế ngoài quốc doanh nếu không muốn sự sụt giảm nguồn thu 
NSNN trong tương lai. Chủ trương tái cơ cấu nâng cao hiệu quả hoạt 
động của các DNNN sẽ có ảnh hưởng tích cực tới đóng góp NSNN từ 
các doanh nghiệp này.

Quy mô thu ngân sách giảm đi sẽ dẫn đến việc chính phủ không có 
đủ nguồn ngân sách để tài trợ cho các hoạt động dịch vụ công. Điều này 
buộc các địa phương và một số cơ quan quản lý nhà nước phải tự tìm 
nguồn tài chính để bù đắp. Đây cũng là một lý do giải thích việc tồn tại 
nhiều khoản thu không thuộc cân đối ngân sách nhà nước hiện nay. Rủi 
ro lạm dụng chính sách xã hội hóa dịch vụ công làm tăng gánh nặng của 
xã hội với các khoản nộp bắt buộc khi sử dụng dịch vụ.
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1.2. Phân tích quy mô và cơ cấu chi tiêu công

Thu NSNN là một trong các nhiệm vụ quan trọng của ngành tài 
chính để tạo nguồn quỹ cho thực hiện các chương trình phát triển kinh tế 
- xã hội của Chính phủ. Ngoài ra, thực hiện các nhiệm vụ thu cũng đồng 
thời chi phối các hành vi của người sản xuất cũng như tiêu dùng trong xã 
hội và do vậy sẽ tác động tới việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế trong từng giai đoạn cụ thể.

Hình 2: Quy mô thu chi cân đối ngân sách so với GDP ở Việt 
Nam (2006-2020)

(Nguồn: Tính toán từ số liệu Bộ Tài chính(nhiều năm), năm 2020 là UTH 
lần 2, quy mô tính theo GDP cũ).

Các lý thuyết kinh tế vĩ mô đều thống nhất rằng khi chi tiêu Chính 
phủ vượt qua một ngưỡng nào đó thì sẽ trở nên kém hiệu quả vì khi đó 
nguồn lực của nền kinh tế sẽ không được phân bố một cách hiệu quả. 
Nghiên cứu của Tanzi và Schknecht (1997) cho thấy nếu quy mô chi tiêu 
công trong các nước đang phát triển vượt quá 30% GDP thì tác động của 
nó với phát triển kinh tế và hiệu quả cung cấp hàng hóa công giảm đi rõ 
rệt và ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Kết quả tích cực của việc các chính sách tăng cường kỷ luật chi tiêu 
công cùng các biện pháp tiết kiệm đã góp phần làm giảm mạnh tỷ lệ chi 
tiêu công của Việt Nam khi so với GDP (xem Hình 3 ở dưới). Tuy nhiên, 
so sánh quốc tế cho thấy Việt Nam vẫn đang chi tiêu từ NSNN cao hơn 
trung bình các nước đang phát triển có cùng trình độ.
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với GDP (xem hình 3 ở dưới). Tuy nhiên, so sánh quốc tế cho thấy Việt Nam vẫn đang 
chi tiêu từ NSNN cao hơn trung bình các nước đang phát triển có cùng trình độ.  

Hình 3: Quy mô chi ngân sách nhà nước so sánh với các quốc gia đang phát triển 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

%
 G

DP

Năm

Chi cân đối NSNN/GDP

Thu cân đối NSNN/GDP

Tổng chi (gồm cả trả nợ 
gốc)/GDP



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 91

Hình 3: Quy mô chi ngân sách nhà nước so sánh với các quốc gia 
đang phát triển

Nguồn: IMF (2021).

Áp lực về chi dẫn tới áp lực về tăng thu để đảm bảo tính ổn định của 
NSNN trong giai đoạn vừa qua. Tốc độ tăng chi cân đối NSNN trung 
bình giai đoạn 2010-2015 là 15,4% và chi thường xuyên là 18%, tốc độ 
tăng thu cân đối NSNN trung bình là 15%. Tuy nhiên, giai đoạn này, thu 
thường xuyên dù có tốc độ tăng khá cao, trung bình khoảng 13%, vẫn 
thấp hơn so với chi thường xuyên. Điều này đe dọa tính bền vững của 
NSNN về dài hạn. Các biện pháp siết chặt kỷ luật và tiết kiệm ngân sách 
cho, nhất là từ giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng chi thường xuyên giảm 
xuống và thấp hơn tăng thu thường xuyên.

Số liệu của bảng dưới đây cho thấy, khoản chi lớn nhất trong tổng 
chi NSNN giai đoạn vừa qua chính là chi thường xuyên, chi cho bộ máy 
nhà nước. Những năm từ 2005 - 2015, với mức tăng lên không ngừng của 
GDP, thu nhập của dân cư cũng tăng theo và do vậy khu vực hành chính, 
sự nghiệp liên tục mở rộng phạm vi hoạt động và cung cấp các dịch vụ 
công cộng, điều đó đồng nghĩa với việc chi tiêu sẽ tăng lên. Ngoài ra, 
trong giai đoạn này, Chính phủ cũng đang triển khai thực hiện chương 
trình cải cách tiền lương trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp cho phù 
hợp với tình hình thực tiễn nên chi thường xuyên luôn giữ tỷ trọng lớn 
trong chi tiêu NSNN hàng năm. Tỷ trọng chi thường xuyên đã tăng hơn 
10 điểm % trong giai đoạn 2005- 2015. Sự gia tăng tỷ trọng chi thường 
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xuyên cũng có nghĩa là khó giảm thâm hụt ngân sách giai đoạn tới hơn vì 
chi thường xuyên khó cắt giảm hơn chi cho đầu tư phát triển.

Bảng 4: Cơ cấu các khoản chi trong tổng chi cân đối ngân sách 
nhà nước

Chỉ tiêu 2008 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tổng chi 
cân đối 
NSNN

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

I Chi thường 
xuyên 71,0 70,5 73,7 76,1 73,9 75,4 71,7 72,6 72,1 69,2

Trong đó

1
Chi giáo 
dục và  
đào tạo

13,0 14,1 15,1 16,8 15,0 14,7 15,1 15,4 14 14,4

2 Chi trả  
nợ lãi 4,1 4,2 5,2 6,4 6,9 7,2 7,2 7,4 6,2 6

3
Chi cải 

cách tiền 
lương

5,6 3,0 1,5 0,0 0,8 1,1 0,5 2,5 2,5 -

II Chi đầu tư 
phát triển

29,0 29,5 26,3 23,9 26,1 24,6 28,3 27,4 27,9 30,8

Nguồn: Tổng hợp từ quyết toán NSNN nhiều năm, năm 2020 là ước tính lần 2

Tỷ lệ chi thường xuyên vẫn liên tục được duy trì ở mức cao và chỉ 
giảm có xu hướng giảm nhẹ ở giai đoạn 2017-2020. Trong cơ cấu chi 
thường xuyên có thể thấy chi cho giáo dục và đào tạo, y tế tăng lên rất 
nhanh. Duy trì tỷ lệ chi tiêu công cao cho giáo dục và y tế là nhất quán với 
chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với công bằng xã hội của Việt Nam.

Phân tích số liệu cho thấy cho thấy, tốc độ tăng cho chi hành chính 
giai đoạn 2010-2016 là 19% mỗi năm trong khi con số này giai đoạn 
2001-2005 chỉ là 17%. Có 2 lý do chính của chi quản lý hành chính tăng 
là tăng lương và tăng biên chế. Giai đoạn này chi lương tăng với tốc độ 
11,7% mỗi năm theo giá cố định. Tuy nhiên, lương cơ bản chỉ tăng 2,3% 
mỗi năm1

ss. Vì vậy, Việt Nam buộc phải có những giải pháp siết chặt lại 
chi thường xuyên bằng các biện pháp về cải cách bộ máy và tiền lương.

1. Xem thêm báo cáo Ngân hàng thế giới (2017).
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Một trong những khoản chi có vai trò ngày càng lớn trong tổng chi 
NSNN là chi trả nợ (gồm cả lãi và gốc). Về xu thế, số nợ này sẽ tăng 
dần lên trong những năm tới và điều đó cũng có thể là nguyên nhân ảnh 
hưởng đến tính bền vững của NSNN trong tương lai. Trong những năm 
gần đây chi NSNN cho trả nợ đã vượt qua khoản thu bằng dầu thô, mặc 
dù trong giai đoạn 2003-2008, chi trả nợ chỉ chiếm khoảng 60 % so với 
thu từ dầu thô.

Về chi đầu tư, có thể thấy tỷ lệ chi cho đầu tư phát triển từ ngân sách 
nhà nước có xu hướng giảm trong giai đoạn 2011-2016 và chỉ tăng trở lại 
vào giai đoạn 2017-2020. Tuy nhiên, tốc độ tăng chi tiêu cho đầu tư phát 
triển giai đoạn 2017-2020 chỉ đạt khoảng 6% năm thấp hơn nhiều tỷ lệ 
17-18% mỗi năm (giai đoạn 2007-2011) và chỉ cao hơn đôi chút tốc độ 
tăng cho chi thường xuyên (đạt trung bình 4,5% cùng kỳ). Tái cơ cấu đầu 
tư công qua việc giảm dần tỷ lệ đầu tư từ NSNN trong tổng đầu tư toàn xã 
hội là cần thiết song giảm mạnh và đột ngột khoản đầu tư này chưa hẳn 
đã tốt vì: (i) hiện chưa có nguồn lực thay thế ngay khoản đầu tư này và 
(ii) vấn đề của Việt Nam hiện nay là cải thiện chất lượng và hiệu quả đầu 
tư nói chung trong đó có đầu tư của NSNN chứ không phải chỉ là giảm 
về số lượng.

Hình 4: Tỷ lệ thực hiện các khoản chi ngân sách nhà nước so với 
dự toán năm giai đoạn (2006-2020)

(Nguồn: tính toán từ số liệu Bộ Tài chính, năm 2020 là ước thực hiện lần 2).
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Một trong những lĩnh vực cần ưu tiên là chi cho khoa học công nghệ 
tỷ lệ trong chi tiêu công từ 1,1% năm 2005 xuống còn trung bình 0,8% 
giai đoạn 5 năm gần đây nhất. Điều này cho thấy khoa học công nghệ vẫn 
chưa nhận được sự quan tâm đúng mức như trong chiến lược phát triển. 
Trong khi đó chi trả nợ (gồm cả lãi và gốc) ngày càng tăng. Trong giai 
đoạn 2003-2008, chi trả nợ lãi chỉ chiếm khoảng 60% so với thu từ dầu 
thô song số liệu giai đoạn 2016-2020 cho thấy chi trả nợ lãi ước khoảng 
7% tổng chi thường xuyên và cao gấp 1,8 lần số thu từ dầu thô.

Với quy mô chi tiêu ngân sách cao và liên tục tăng lên, Việt Nam 
phải đối mặt với tình trạng mất cân bằng ngân sách cao và kéo dài bất 
chấp việc quy mô thu NSNN cũng được duy trì ở mức rất cao như phân 
tích ở trên. Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy trong nhiều năm Việt 
Nam luôn rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách nhà nước1

ss (Chi nhiều hơn 
Thu). Sự khác biệt về phương pháp thống kê, hạch toán ngân sách dẫn 
đến tình trạng số liệu về cân bằng ngân sách và nợ công của Việt Nam và 
các tổ chức quốc tế có sự khác nhau đáng kể. Do vậy, so sánh quốc tế về 
cân bằng ngân sách và nợ công của Việt Nam với các nước khác là không 
dễ dàng.

Hình 5: So sánh cán cân ngân sách nhà nước Việt Nam và các 
nước đang phát triển (%GDP)

(Nguồn: IMF, Fiscal Monitor, tháng 04/2021).

1. Thống kê Việt Nam sử dụng từ bội chi NSNN để chi tình trạng thâm hụt ngân sách 
và thuật ngữ bội thu NSNN để chỉ tình trạng thặng dư NSNN. Trong bài viết có sử dụng 
thuật ngữ “thâm hụt” khi chi lớn hơn thu và “ thặng dư” trong trường hợp ngược lại. 
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Số liệu mới nhất của IMF cho thấy trong 5 năm gần đây Việt Nam 
luôn có tỷ lệ thâm hụt NSNN cao hơn trung bình các nước đang phát triển 
có thu nhập thấp trên thế giới và cao hơn tỷ lệ trung bình của tất cả các 
nhóm nước đang phát triển thấp chia theo khu vực. Xu hướng cũng cho 
thấy trong vài năm gần đây thâm hụt ngân sách có giảm nhẹ đi so với giai 
đoạn 2012-2015 song vẫn liên tục ở mức cao. Đây là vấn đề cần lưu ý vì 
thâm hụt ngân sách cao, liên tục có ảnh hưởng tiêu cực đến các biến số 
vĩ mô của nền kinh tế như tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, cán cân 
thanh toán, tỷ giá. Giai đoạn 2016-2020, có dấu hiệu tích cực là nợ công 
giảm tương đối so với GDP nhưng hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều 
rủi ro lớn.

2. Các vấn đề đặt ra với chính sách tài khóa giai đoạn 2021-2025
+ Thứ nhất, rủi ro của các yếu tố bên ngoài có thể tác động xấu đến 

tăng trưởng làm giảm nguồn thu NSNN và tăng chi NSNN
Dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế các quốc gia 

trong đó có Việt Nam. Dự báo tăng trưởng kinh tế có khác nhau giữa các 
tổ chức song đều có điểm chung là nhận định: tốc độ tăng trưởng của 
kinh tế toàn cầu năm 2021-2025 sẽ rất khó dự đoán vì phụ thuộc rất lớn 
vào khả năng chống chọi với dịch bệnh. Cụm từ “suy giảm”, “bấp bênh” 
vẫn được nhắc đến bởi nhiều nguyên nhân, dịch bệnh, rủi ro từ thương 
chiến Mỹ - Trung kéo dài. OECD và IMF đều dự báo kinh tế toàn cầu 
tăng trưởng toàn cầu là chỉ tăng trưởng từ 4-5% cho năm 2022. IMF ước 
tính đại dịch đã làm giảm thu nhập bình quân đầu người ở các nền kinh 
tế phát triển 2,8% mỗi năm, tương ứng với xu hướng trước đại dịch giai 
đoạn 2020-2022, so với mức sụt giảm bình quân đầu người hàng năm ở 
mức 6,3% mỗi năm đối với các nền kinh tế thị trường mới nổi và đang 
phát triển (ngoại trừ Trung Quốc).1

ss

Sự xuất hiện dịch viêm phổi cấp chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ 
đến tăng trưởng kinh tế và hoạt động thu - chi NSNN của Việt Nam2

ss. Vì 
vậy, chính sách tài khóa 2021-2025 sẽ cần phải điều chỉnh lại các nội 
dung cả thu và chi cho phù hợp với tình hình mới.

+ Thứ hai, thách thức của việc cơ cấu lại chi thường xuyên

1. Xem thêm IMF (07/2021) WEO 2021- Fault Lines Widen in the Global Recovery.
2. Năm 2020 nhiều khoản thu từ thuế của doanh nghiệp không đạt dự toán và dự kiến 
năm 2021 còn khó khăn hơn nhiều.
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Thách thức của việc thay đổi hiệu suất của chi thường xuyên trong 
tổng chi NSNN. Một trong những lý do của việc giảm tỷ lệ chi thường 
xuyên năm 2020 là việc không tăng lương cùng với việc cắt giảm mạnh 
các khoản chi trong bối cảnh Covid. Tuy nhiên, các giải pháp này chỉ có 
tính ngắn hạn và không thể duy trì trong dài hạn. Hơn nữa, việc tiết kiệm 
chi thường xuyên còn mang tính cơ học đôi khi sẽ gây ra những hiệu ứng 
tiêu cực khi hầu hết các khoản chi thường xuyên bị cắt giảm là chi khác 
ngoài chi cho lao động. Điều này có thể tạo rủi ro làm giảm kết quả đầu 
ra với các dịch vụ công và tăng gánh nặng đóng góp cho người dân khi sử 
dụng dịch vụ. Mặt khác, với xu hướng tăng lương như hiện nay, mức chi 
lương của Việt Nam có thể dễ dàng vượt mức bình quân của các quốc gia 
thu nhập trung bình trong thời gian ngắn. Trong khi đó, vấn đề cải thiện 
hiệu quả hoạt động của người lao động trong khu vực Nhà nước và sắp 
xếp lại hệ thống tổ chức, bộ máy chưa được quan tâm đầy đủ.

+ Thứ 3, thách thức với chấp hành chi tiêu ngân sách nhà nước tiết 
kiệm, hiệu quả và đúng dự toán

Dù chính phủ có những biện pháp mạnh mẽ thì việc thực hiện dự 
toán chi tiêu từ ngân sách nhà nước vẫn luôn có nhiều thách thức nhất là 
với chi đầu tư. Tỷ lệ chi đầu tư nhiều năm gần đây thấp hơn dự toán cho 
thấy khả năng quản lý NSNN trong lĩnh vực đầu tư còn nhiều hạn chế so 
với chi thường xuyên. Hơn nữa, vấn đề này sẽ còn là thách thức lớn hơn 
khi quản lý NSNN sang phương thức quản lý theo kết quả thực hiện.

Hình 6: So sánh chi chuyển nguồn so với tổng chi cân đối NSNN (2005-2019)

(Nguồn: tính toán từ số liệu Bộ Tài chính).
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Số liệu cho thấy việc lập dự toán và chấp hành dự toán đúng luôn 
là vấn đề chưa được giải quyết khi mà số ngân sách chuyển nguồn hàng 
năm luôn rất cao (tỷ lệ này giảm đi đôi chút vào giai đoạn 2012-2014 và 
lại tăng cao trở lại vài năm gần đây). Khi mà ngân sách chuyển nguồn quá 
lớn lên tới gần 40% tổng chi cân đối NSNN (2019) thì hiệu quả của chính 
sách tài khóa trong năm sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

+ Thứ 4, vấn đề phân cấp chi giữa trung ương và địa phương
Việt Nam là một quốc gia đơn nhất và về nguyên tắc thì NSNN được 

quản lý thống nhất tuy nhiên trên thực tế chỉ có chính sách với thu là 
tương đối thống nhất. Với chính sách về chi tiêu, Việt Nam là quốc gia có 
mức độ phân cấp rất lớn trong chi tiêu ngân sách.

Hình 7: So sánh cơ cấu chi giữa trung ương và địa phương ở Việt Nam

Nguồn: (Tính toán từ số liệu ngân sách nhà nước nhiều năm, năm 2020 là số ước tính)

Việc phân cấp mạnh mẽ có những ưu điểm song cũng có những hạn 
chế nhất định, đặc biệt là các vấn đề liên vùng. Nếu không có cơ chế về tài 
chính và ngân sách cho việc thực hiện các dự án liên vùng thì Việt Nam 
cũng sẽ gặp nhiều khó khăn khi thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã 
hội mang tính liên tỉnh. Những thách thức đặt ra khi giải quyết dịch bệnh 
Covid 2019 và hàng loạt các vấn đề khác liên quan đến biến đổi khí hậu, 
môi trường càng cho thấy cần phải thiết kế lại cơ chế phân cấp ngân sách 
như hiện nay.

Thứ 5, bối cảnh kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025 có những thay 
đổi rất lớn do tác động của Covid-19, vì vậy Kế hoạch tài chính 5 năm và 
Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm cần có những 
thay đổi để phù hợp với tình hình mới.
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Việc tiếp tục lập ngân sách theo mô hình đầu vào đã bộc lộ những hạn 
chế rất lớn khi đối phó với dịch bệnh vì vậy cần nhanh chóng triển khai áp 
dụng việc lập kế hoạch ngân sách theo đầu ra, đặc biệt với ngành y tế.

Dịch bệnh Covid -19 cũng đã có những tác động rất lớn đến cơ cấu 
kinh tế và lao động không chỉ năm 2021 mà cho cả giai đoạn 2021-2025. 
Hàng loạt vấn đề về đào tạo lại lao động, đảm bảo môi trường an toàn cho 
lao động di cư (nhà ở, trường học, bệnh viện) đặt ra những yêu cầu mới 
trong lập kế hoạch tài chính, đầu tư trung hạn.

Ngân hàng thế giới dự báo, Covid-19 sẽ làm tăng tỷ lệ nghèo đói ở 
các quốc gia đang phát triển (trong đó có Việt Nam). Vì vậy, chính sách 
tài khóa dành cho xóa đói giảm nghèo và phục hồi sau Covid - 19 cũng 
cần phải được chú ý đặc biệt.

Hình 8: Tỷ lệ nghèo đói tăng lên do Covid

(Nguồn: World Bank Shared Poverty and Shared Prosperity, October 2020).

Thứ 6, quy mô và cơ cấu chi cho y tế trong ngân sách nhà nước.

Mặc dù Việt Nam là quốc gia có mức độ chi tiêu cho y tế khá so với 
các quốc gia cùng thu nhập (xem hình 9) tuy nhiên, cũng cần xem xét việc 
tiếp tục tăng chi tiêu cho y tế khi mà dịch Covid - 19 có thể trở thành bệnh 
đặc hữu và không thể biến mất hoàn toàn. Cơ cấu chi cho y tế cũng là điều 
cần xem xét, việc đổ quá nhiều nguồn lực chi tiêu công vào y tế dự phòng 
trong khi chi cho hoạt động khám chữa bệnh lại không đủ cũng là lý do 
của khủng hoảng y tế ở TPHCM vừa qua. Điều này cũng đặt ra những vấn 
đề cho chính sách tự chủ tài chính ở các bệnh viện công hiện nay.
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Hình 9: Tỷ lệ chi tiêu công cho y tế và GDP bình quân đầu người

(Nguồn: WHO, 2020 Global spending on health: Weathering the storm.
Thứ bảy, chính sách tài khóa dành hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Do ảnh hưởng của Covid cũng đặt ra hàng loạt vấn đề liên quan đến 
an sinh xã hội của người dân và rủi ro phá sản của doanh nghiệp. Vì vậy, 
để thực hiện tái cơ cấu kinh tế cho giai đoạn 2021-2025, Việt Nam cần xem 
xét các gói chính sách tài khóa để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục 
hồi sau dịch. Nghiên cứu gần đây của Đinh Trường Hinh (2021) cho IMF 
về chính sách tài khóa hỗ trợ sau Covid -19 của Việt Nam cho rằng chính 
sách tài khóa hỗ trợ của Việt Nam còn quá ít và quá thận trọng. Nghiên cứu 
này cho rằng Việt Nam có thể tăng chi hỗ trợ từ 0,2 lên đến 3% GDP (tương 
đương 260k tỷ đồng) mà không gây ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô.

Hình 10: Chi cho khủng hoảng dịch Covid -19 ở một số quốc gia (%GDP)
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Kết luận  
 

 Cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh Covid-19 chưa kết thúc với nhiều thách thức 
và nền kinh tế chưa thực sự có những đột phá về mô hình tăng trưởng là nhiệm vụ rất khó. 
Một số thành công về tài khóa trong giai đoạn 2016-2020 là cố gắng rất lớn của Chính 
phủ. Tuy nhiên, bối cảnh mới cần giải pháp mới và nhất là trong tình hình dịch bệnh chưa 
có trong lịch sử phát triển Việt Nam thời hiện đại thì càng cần có những giải pháp chính 
sách mang tính đột phá. 

Nguyên tắc chung trong cải cách chính sách tài khóa giai đoạn 2021-2025 phải là 
chủ động, linh hoạt, tiết kiệm; tăng cường kỷ luật trong lập dự toán và thực hiện dự toán 
chính xác góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Chính sách thu và chi NSNN 
cần phải được xem xét với quan điểm thận trọng nhưng không quá cầu toàn.  

Nguồn: Đinh Trường Hinh (2021) lấy từ IMF Cơ sở dữ liệu về các biện pháp 
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tài chính quốc gia để ứng phó với đại dịch Covid-19; và ước tính của nhân 
viên IMF.

Kết luận

Cơ cấu lại nền kinh tế trong bối cảnh Covid-19 chưa kết thúc với 
nhiều thách thức và nền kinh tế chưa thực sự có những đột phá về mô 
hình tăng trưởng là nhiệm vụ rất khó. Một số thành công về tài khóa trong 
giai đoạn 2016-2020 là cố gắng rất lớn của Chính phủ. Tuy nhiên, bối 
cảnh mới cần giải pháp mới và nhất là trong tình hình dịch bệnh chưa có 
trong lịch sử phát triển Việt Nam thời hiện đại thì càng cần có những giải 
pháp chính sách mang tính đột phá.

Nguyên tắc chung trong cải cách chính sách tài khóa giai đoạn 2021-
2025 phải là chủ động, linh hoạt, tiết kiệm; tăng cường kỷ luật trong lập 
dự toán và thực hiện dự toán chính xác góp phần đảm bảo mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế. Chính sách thu và chi NSNN cần phải được xem xét với 
quan điểm thận trọng nhưng không quá cầu toàn.

Về chính sách với thu NSNN, kết quả phân tích cho thấy, mặc dù 
đã giảm nhưng quy mô thu ngân sách nhà nước của Việt Nam vẫn cao 
hơn trung bình các nước đang phát triển. Nếu tính thêm các số liệu về 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và các khoản thu 
ngoài ngân sách như các nước OECD, con số này sẽ tăng lên khá nhiều. 
Xu hướng tích cực là quy mô thu NSNN/GDP đã giảm nhẹ đi so với giai 
đoạn trước đây và dần ít phụ thuộc vào các nguồn thu từ khai thác dầu 
khí hay xuất nhập khẩu.

Phân tích cơ cấu thu từ thuế cho thấy Việt Nam vẫn tiếp tục phụ 
thuộc vào các loại thuế gián thu là các loại thuế có tính lũy thoái. Trong 
quá trình cơ cấu lại nguồn thu ngân sách, tỷ trọng thuế trực thu đang giảm 
rất nhanh trong tổng thu thuế, nhất là từ sau năm 2011. 

Thu từ các loại thuế tài sản có đóng góp rất thấp trong tổng thu ngân 
sách trong khi nguồn thu từ cấp quyền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò 
quan trọng, nhất là với ngân sách địa phương. Trong vài năm gần đây, thu 
từ tài sản và đầu tư của khu vực nhà nước (bao gồm cả chuyển nhượng cổ 
phần nhà nước tại doanh nghiệp) nổi lên như một nguồn thu quan trọng. 
Dù trong ngắn hạn thu từ đất đai và từ bán doanh nghiệp nhà nước có thể 
giải quyết những khó khăn cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, về dài hạn 
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những điều này không có lợi với tính bền vững của thu NSNN vì vậy cần 
phải xem xét cải cách thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế liên quan đến tài sản 
nhằm tăng nguồn thu cho NSNN.

Về chính sách chi NSNN, các nỗ lực gần đây về cơ cấu lại chi tiêu đã 
có một số kết quả nhất định, tỷ lệ chi thường xuyên trong NSNN giảm đi 
và chi đầu tư tăng lên. Nhưng dịch bệnh Covid-19 với những vấn đề mới 
chưa từng có đang đặt ra những thách thức mới. Chi tiêu cho y tế, giáo 
dục đào tạo buộc phải có những thay đổi theo bối cảnh mới trong khi hiệu 
quả chi tiêu cho khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng số vào trong quản 
lý hành chính vẫn còn là dấu hỏi.

Việt Nam đang rất khó khăn với bài toán cân bằng ngân sách khi phải 
tìm các nguồn thu mới cho việc đáp ứng các nhiệm vụ chi của ngân sách 
ngày càng tăng.

Hướng tới ngân sách bền vững đòi hỏi nỗ lực của cả việc huy động 
nguồn thu hợp lý và thực hiện chi tiêu tiết kiệm hiệu quả. Đó luôn là 
những vấn đề không dễ giải quyết chỉ trong một thời gian ngắn.
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THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  
GIAI ĐOẠN 2016-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG  

GIAI ĐOẠN 2021-2025

TS. Vũ Nhữ Thăng
Phó Chủ tịch phụ trách

Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia

Sau hơn 30 năm đổi mới và phát triển, Việt Nam đạt được nhiều 
thành tựu quan trọng về kinh tế, xã hội, trong đó có thị trường tài chính 
(TTTC). Đến nay, TTTC Việt Nam đã cơ bản được hình thành với đầy đủ 
các cấu phần của thị trường, và ngày càng thể hiện vai trò đặc biệt quan 
trọng trong huy động và phân bổ nguồn vốn. Đặc biệt, giai đoạn 2016-
2020, TTTC Việt Nam đã phát triển vượt bậc về cả chất và lượng, bảo 
đảm chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng và khu 
vực doanh nghiệp, đồng thời phục vụ hiệu quả tái cấu trúc nền kinh tế. 
Tuy nhiên, TTTC được đánh giá là vẫn chưa phát triển tương xứng với 
tiềm năng, chưa hội nhập sâu rộng vào thị trường quốc tế và còn tiềm ẩn 
một số rủi ro, hạn chế cần giải quyết. Phát triển TTTC giai đoạn 2021-
2025 cần chú trọng hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế chính sách và thực 
hiện các giải pháp để TTTC phát triển toàn diện theo hướng lành mạnh, 
hiện đại, bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa thị trường tiền tệ và thị trường vốn, 
bắt kịp những xu hướng mới của thị trường tài chính quốc tế, góp phần 
thực hiện tốt các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế.

I. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

1. Một số kết quả đạt được

Thứ nhất: quy mô TTTC tăng nhanh. Quy mô TTTC không ngừng 
gia tăng, đáp ứng nhu cầu cung ứng vốn cho nền kinh tế, trong đó quy mô 
thị trường vốn tăng trưởng mạnh và từng bước thu hẹp khoảng cách với 
thị trường tiền tệ, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh 
tế, hỗ trợ tiếp cận nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp để ổn định và 
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phát triển sản xuất, đặc biệt là có thêm nguồn lực mở rộng quy mô hoặc 
đầu tư vào công nghệ, giảm rủi ro phụ thuộc vào nguồn vốn tín dụng 
ngắn hạn của hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM). Năm 2011, tổng 
quy mô thị trường chứng khoán (bao gồm vốn hóa thị trường cổ phiếu, 
dư nợ thị trường trái phiếu) đạt 33% GDP, trong khi tín dụng đạt 103% 
GDP. Tính đến cuối năm 2020, tổng quy mô thị trường chứng khoán đã 
đạt khoảng 129% GDP, cân đối hơn với quy mô tín dụng ngân hàng là 
142% GDP. Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt mục tiêu đề ra, năm 
2020 tương đương 84% GDP, cao gấp 4 lần con số của năm 2011; dư nợ 
thị trường TPDN (trái phiếu doanh nghiệp) đạt mức 14,5% GDP, cao gấp 
3,5 lần so với con số của năm 2011. Trên thị trường bảo hiểm, doanh thu 
phí bảo hiểm có mức tăng gần 20%/năm trong giai đoạn 2011-2020, cao 
hơn nhiều nước trong khu vực.

Thứ hai: quá trình tái cơ cấu TTTC đạt được một số kết quả. Cụ 
thể: (i) Đối với hệ thống các ngân hàng, chất lượng tín dụng được cải 
thiện, xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2011-2020 được đẩy mạnh và đạt được 
kết quả khả quan, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống giảm từ mức 3,1% 
năm 2011 xuống còn 1,8% cuối năm 2020, hướng tới mục tiêu cơ cấu lại 
hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020. 
Đã tiến hành xử lý, tái cơ cấu các TCTD yếu kém giúp tình hình thanh 
khoản ổn định trở lại, tránh được nguy cơ đổ vỡ lây lan sang các TCTD 
khác. Tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống các TCTD cơ bản 
được xử lý; (ii) Thị trường chứng khoán (TTCK) được tái cấu trúc mạnh 
mẽ, số lượng các công ty chứng khoán giảm nhưng tăng mạnh về quy mô 
và chất lượng. Tới 31/12/2020, có 82 CTCK đang hoạt động với tổng tài 
sản đạt 209 nghìn tỷ đồng, tăng 157% so với cuối năm 2011, tổng vốn chủ 
sở hữu đạt 94 nghìn tỷ đồng, tăng 156%. Quá trình thoái vốn của các tập 
đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục triển khai, thị trường TPCP và TPDN 
có những bước tiến đáng kể; (iii) Các mục tiêu của khu vực bảo hiểm (tốc 
độ tăng tổng doanh thu bảo hiểm; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; 
doanh thu phí bảo hiểm/GDP) giai đoạn 2011-2020 đều đạt/gần đạt.

Thứ ba: hệ thống định chế tài chính hoạt động ngày càng lành 
mạnh, an toàn, chuẩn mực hơn với khuôn khổ pháp lý ngày càng hoàn 
thiện. Kiểm soát rủi ro được cải tiến và dần tiệm cận thông lệ quốc tế, 
như việc áp dụng Basel II đối với hệ thống ngân hàng thương mại. Hầu 
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hết các TCTD đã áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư số 41/2016/TT-
NHNN, 6 ngân hàng hoàn thành cả 3 trụ cột của Basel II, các ngân hàng 
còn lại cũng đang tích cực tăng vốn và cải thiện cơ cấu tài sản để áp dụng 
tỷ lệ an toàn vốn theo Thông tư 41 và cao hơn là hoàn thành cả 3 trụ cột 
Basel II. Bên cạnh đó, khung khổ pháp lý cho thị trường tài chính ngày 
càng hoàn thiện theo hướng: (i) tăng cường các biện pháp xử lý TCTD 
yếu kém; các hành vi vi phạm trên thị trường; (ii) nâng cao tính minh 
bạch, kỷ luật thị trường và chuẩn mực giám sát; (iii) tiệm cận gần hơn với 
thông lệ, nguyên tắc và các cam kết quốc tế; thúc đẩy thị trường tài chính 
phát triển nhanh, mạnh hơn, góp phần đảm bảo sự an toàn và lành mạnh 
của hệ thống tài chính.

Thứ tư: thị trường tiền tệ ngày càng phát triển và đi vào ổn định, 
thanh khoản toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) được cải thiện 
tích cực, mặt bằng lãi suất giảm, giúp tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định vĩ mô. Tín dụng tăng trưởng hợp 
lý, đáp ứng vai trò cung ứng vốn cho nền kinh tế, đảm bảo kiểm soát lạm 
phát và chuyển dịch cơ cấu tín dụng theo hướng tập trung vào các ngành 
sản xuất, lĩnh vực ưu tiên, giảm tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro 
cao; tỷ trọng tín dụng trung dài hạn và ngoại tệ giảm dần. Tỷ trọng tín 
dụng trung và dài hạn trên tổng tín dụng giảm từ 55,4% năm 2015 xuống 
mức 50,4% năm 2020. Tỷ trọng tín dụng ngoại tệ trên tổng dư nợ tín dụng 
giảm từ 20,7% (cuối năm 2011) xuống 5,8% (đến cuối tháng 9/2020).

Thứ năm: các sản phẩm dịch vụ tài chính phát triển nhanh, xuất 
hiện nhiều sản phẩm và dịch vụ mới: (i) các sản phẩm/dịch vụ ngân 
hàng như sản phẩm tiết kiệm được phát triển đa dạng để đáp ứng nhu 
cầu của người dân; dịch vụ thanh toán phát triển mạnh, gia tăng tiện ích, 
giảm thiểu chi phí, thời gian giao dịch cho khách hàng, thúc đẩy thanh 
toán không dùng tiền mặt. Các phương thức được tích hợp trên nền tảng 
di động, giúp cho việc kết nối thanh toán một cách dễ dàng, thuận tiện 
mà không phải dùng tới tiền mặt hay thẻ tín dụng. Ngoài ra, tín dụng cho 
nhóm khách hàng là DN nhỏ và vừa (SME) được chú trọng hơn; (ii) Cơ 
sở hàng hóa trên TTCK được đa dạng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, 
phòng ngừa rủi ro với các sản phẩm mới như quỹ mở, quỹ thành viên, 
quỹ ETF, quỹ đầu tư bất động sản (REIT). Dịch vụ do các CTCK cung 
cấp cũng ngày càng đa dạng: Các CTCK bắt đầu xây dựng các thế mạnh 
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chuyên sâu, hướng đến cung cấp dịch vụ chất lượng cao; (iii) Đối với lĩnh 
vực bảo hiểm, các DNBH đã đẩy mạnh triển khai và thí điểm nhiều sản 
phẩm bảo hiểm (nông nghiệp, tín dụng xuất khẩu, thủy sản, hưu trí, liên 
kết đầu tư…). Tới năm 2020, tổng số sản phẩm bảo hiểm trên thị trường 
đạt khoảng 1400 sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ và nhân thọ. Các kênh 
phân phối bảo hiểm được chú trọng đa dạng hóa, phát triển theo chiều sâu 
(phân phối qua ngân hàng - bancassurance, bán hàng qua điện thoại, qua 
hệ thống bưu điện…).

Thứ sáu, ứng dụng CNTT trong lĩnh vực tài chính được đẩy mạnh. 
Fintech trong lĩnh vực tài chính ngày càng mở rộng. Thị trường fintech 
Việt Nam ước đạt khoảng 8 tỷ USD vào năm 2020, tăng 77% trong vòng 
3 năm. Số lượng các công ty Fintech đã tăng gấp gần 3 lần từ khoảng 40 
công ty cuối năm 2017 lên tới con số khoảng 115 công ty ở thời điểm 
cuối năm 2020. Thanh toán và cho vay ngang hàng tiếp tục là các lĩnh vực 
fintech chủ đạo. Tính đến tháng 10/2020, Việt Nam có 39 nhà cung cấp 
dịch vụ phi ngân hàng được cấp phép, với 5 ví điện tử lớn nhất là MoMo, 
Payoo, Moca, Zalo Pay và ViettelPay (Báo cáo Fintech News Singapore).

2. Những tồn tại, hạn chế

Thứ nhất: quy mô TTTC còn nhỏ và có nguy cơ tụt hậu so với các 
nước trong khu vực. Tổng tài sản của các định chế tài chính Việt Nam 
tính đến cuối năm 2020 tương đương 219% GDP, thấp hơn so với mức 
320% GDP của bình quân nhóm 5 quốc gia hàng đầu ASEAN. Cuối năm 
2020, vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt khoảng 84% GDP, thấp hơn các thị 
trường cổ phiếu trong khu vực (từ 93-243% GDP, ngoại trừ Indonesia); 
dư nợ thị trường trái phiếu đạt 44,7% GDP, còn nhỏ so với thị trường cổ 
phiếu và một số thị trường trái phiếu trong khu vực1

ss. Trong đó, dư nợ 
thị trường TPDN đạt 14,5% GDP, chỉ bằng khoảng 1/2 bình quân các thị 
trường TPDN châu Á (25,8% GDP).

Sự tụt hậu trong phát triển TTTC Việt Nam phần nào được thể hiện 
thông qua điểm số về phát triển TTTC của Việt Nam so với các nước láng 
giềng trong khu vực theo xếp hạng của IMF. Trong đó, Việt Nam còn yếu 
ở nhiều tiêu chí: Chỉ số chung - chỉ số phát triển tài chính (FD), Chỉ số 

1. Bao gồm Thái Lan (81%), Singapore (91%), Malaysia (108%)
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thành phần ĐCTC (FI), chỉ số thành phần TTTC (FM), các chỉ số tiểu 
thành phần1

ss. Các điểm số tương ứng của Việt Nam chỉ xấp xỉ hoặc cao 
hơn một chút so với Inđônêxia, trong khi thua khá xa Thái Lan, Trung 
Quốc và đặc biệt là Xingapo.

Xét về độ sâu tài chính, thị trường vốn còn kém phát triển, thể hiện 
qua Chỉ số phát triển thị trường vốn châu Á của McKinsey (2017), cụ thể: 
Việt Nam xếp cuối trong số 12 nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình 
Dương được khảo sát với điểm số 1,2/5 điểm. Ba tiêu chí “quy mô đầu 
tư”, “cơ hội đầu tư” và “hiệu quả chi phí giá” có mức đánh giá lần lượt là 
“nông”, “nông” và “rất nông”. Trong khi đó, các nước như Trung Quốc, 
Malaysia, Thái Lan được chấm lần lượt là 2,45/5; 2,8/5 và 3,25/5 điểm 
và Nhật Bản là 4/5 điểm. Trong số 20 nước được Mckinsey nghiên cứu, 
Việt Nam xếp cuối bảng về độ sâu tài chính của thị trường sơ cấp với mức 
0 (rất nông) về các sản phẩm vốn phát hành tư nhân gồm cổ phiếu, trái 
phiếu, các sản phẩm chứng khoán hóa2

ss.
Thứ hai: cơ cấu TTTC mất cân đối, còn phụ thuộc nhiều vào hệ 

thống ngân hàng. Trong thời gian qua, mặc dù có sự dịch chuyển trong 
cấu trúc (vai trò của thị trường vốn tăng lên cùng với sự phát triển của thị 
trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và khu vực bảo hiểm), hệ thống 
tài chính Việt Nam về cơ bản vẫn dựa vào ngân hàng (bank-based). Tỷ 
lệ tín dụng/GDP của Việt Nam thuộc nhóm cao trên thế giới và khu vực 
(tăng liên tục từ mức 103% năm 2011 lên 143% năm 2020).

Sản phẩm trên thị trường vốn còn thiếu đa dạng3
ss, chất lượng một số 

hàng hóa chưa đảm bảo; Cơ sở nhà đầu tư trong nước còn hạn chế4
ss, chưa 

1. FID: Chỉ số độ sâu ĐCTC; FIA: Chỉ số tiếp cận ĐCTC; FIE: Chỉ số hiệu quả ĐCTC; 
FMD: Chỉ số độ sâu TTTC; FMA: Chỉ số tiếp cận TTTC; FME: Chỉ số hiệu quả TTTC.
2. Cũng vì thiếu tính đa dạng về các sản phẩm trên thị trường vốn nên Việt Nam xếp cuối 
trong bảng xếp hạng về cơ hội đầu tư các loại hình tài sản trên thị trường như cổ phiếu, 
trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, các sản phẩm chứng khoán hóa.
3. Đối với thị trường cổ phiếu, chưa triển khai các sản phẩm phái sinh phổ biến như 
quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn gắn với tài sản 
cơ sở là cổ phiếu, chưa cho phép nghiệp vụ bán khống. Một số sản phẩm phái sinh đã 
triển khai như chứng quyền có bảo đảm chỉ có chiều mua nên chưa phát huy đầy đủ chức 
năng phòng ngừa rủi ro theo thông lệ quốc tế làm hạn chế thanh khoản của thị trường. 
Đối với thị trường trái phiếu, chưa có hợp đồng quyền chọn, hợp đồng hoán đổi (swap) 
lãi suất từ lãi suất cố định sang lãi suất thả nổi và ngược lại.
4. Trên thị trường TPCP, vai trò của các quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm và quỹ hưu trí 
chưa cao. NHTM vẫn là nhà đầu tư chiếm tỷ trọng chính trong khi vai trò của quỹ hưu 
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đạt mục tiêu đề ra theo Quyết định 242, chưa tạo được sự gắn kết giữa 
chức năng huy động vốn dài hạn của TTTC với hệ thống bảo hiểm, an 
sinh xã hội. Ngoài ra, vai trò huy động vốn trung, dài hạn của thị trường 
bảo hiểm cho nền kinh tế còn chưa cao. Tính đến cuối năm 2020, tổng 
tài sản của các DNBH chỉ chiếm khoảng 3,5% tổng tài sản hệ thống tài 
chính; tổng giá trị đầu tư vào TPCP, TPDN của các doanh nghiệp bảo 
hiểm chỉ chiếm khoảng 6% tổng dư nợ thị trường TPCP, TPDN. Hệ thống 
bank-based tiềm ẩn một số rủi ro cố hữu1

ss và có thể ảnh hưởng đến tính ổn 
định của hệ thống tài chính; đây là vấn đề cần lưu ý trong thời gian tới.

Thứ ba: chưa đạt mục tiêu phát triển Trung tâm tài chính tầm 
khu vực1

ss. Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 đã đặt ra mục tiêu 
đến năm 2020 đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành trung tâm thương mại, tài 
chính, khoa học công nghệ lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á; tuy 
nhiên, đến nay, Việt Nam mới có hai trung tâm tài chính quốc gia là Hà 
Nội và TP. Hồ Chí Minh, chưa có trung tâm tài chính quốc tế mang tầm 
khu vực. Trong khi đó, hiện khu vực Đông Á và Đông Nam Á đã có một 

trí và doanh nghiệp bảo hiểm chưa cao. Tại một số nước trong khu vực, các quỹ hưu trí 
và doanh nghiệp bảo hiểm từ 17-58% tỷ trọng tham gia trên thị trường TPCP; hàng hóa 
còn thiếu đa dạng, chưa có các sản phẩm TPCP lãi suất thả nổi; TPCP gắn với chỉ số 
lạm phát… Công cụ phái sinh hiện nay mới có hợp đồng tương lai TPCP kỳ hạn 5 năm.
1. Các nghiên cứu được thực hiện sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 có xu 
hướng ủng hộ HTTC dựa trên thị trường (market-based). Hậu quả của các cuộc khủng 
hoảng tài chính đối với HTTC bank-based được đánh giá là nghiêm trọng hơn nhiều so 
với HTTC market-based do các ngân hàng sử dụng quá mức và phân bổ tín dụng sai 
trong các cuộc suy thoái tài chính nhiều hơn so với thị trường (Pagano và cộng sự 2015). 
Việc tài trợ vốn của ngân hàng có thể góp phần tăng rủi ro hệ thống do: (i) các ngân hàng 
có tỷ lệ đòn bẩy cao, tăng trưởng tín dụng quá mức có thể dẫn đến khủng hoảng ngân 
hàng nghiêm trọng hơn, rủi ro lây lan sẽ làm gia tăng mức độ trầm trọng của các cuộc 
khủng hoảng ngân hàng (Acharya và Thakor, 2016); (ii) sự chênh lệch lớn về tài sản - nợ 
phải trả trong bảng cân đối kế toán có thể khiến ngân hàng dễ bị ảnh hưởng bởi các cú 
sốc về thanh khoản và lãi suất, và rủi ro phá sản; (iii) các ngân hàng giao dịch với nhau 
thông qua nhiều thị trường, trung gian và hệ thống thanh toán, theo đó tạo ra các chuỗi 
trung gian dài, tăng độ phức tạp và tăng tính liên kết, làm tăng rủi ro lan truyền.
2. Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 18/11/2002 về phương hướng, nhệm vụ phát triển 
thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 đặt ra phương hướng: từng bước xây dựng Thành 
phố trở thành trung tâm thương mại, tài chính, khoa học công nghệ lớn của cả nước và 
khu vực Đông Nam Á; Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 có nêu: từng 
bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của 
đất nước và khu vực Đông Nam Á...
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vài trung tâm tài chính rất phát triển, tầm cỡ khu vực, châu lục và cả thế 
giới ví dụ như: Singapore, Jakarta, Tokyo, Thượng Hải, Thâm Quyến…

Thứ tư: cơ sở hạ tầng thị trường tài chính Việt Nam còn hạn chế 
và khoảng cách so với quốc tế, thể hiện trên các mặt năng lực quản trị 
doanh nghiệp, quản trị rủi ro và tài chính; chất lượng cung cấp thông tin 
và minh bạch trên thị trường; khung pháp lý về hoạt động của thị trường; 
cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin và mức độ áp dụng của hệ thống tài 
chính. Cụ thể, khung khổ pháp lý cho việc hình thành thị trường mua bán 
nợ về cơ bản đã hình thành, tuy nhiên thực tiễn việc mua bán nợ gặp một 
số vướng mắc liên quan đến việc thu giữ, chuyển nhượng TSĐB. Khuôn 
khổ pháp lý đối với các công ty Fintech còn sơ khai. Những công ty 
Fintech đang hoạt động chủ yếu dựa trên những quy định của Luật Doanh 
nghiệp và Luật Dân sự, nhiều hoạt động fintech chưa được quy định do 
đó không kiểm soát được hết các rủi ro có thể phát sinh. Cơ sở hạ tầng 
công nghệ của Việt Nam chưa đáp ứng yêu cầu cho phát triển công nghệ 
cao, đặc biệt là công nghệ bảo mật; Các doanh nghiệp Fintech thường 
gặp khó khăn về mô hình kinh doanh, mô hình quản trị, khiến cho doanh 
nghiệp khó có thể phát triển lớn mạnh; Ý thức của người tiêu dùng sản 
phẩm Fintech còn hạn chế, đôi khi tạo ra những “lỗ hổng bảo mật” làm 
giảm tiềm năng phát triển TTTC trong tương lai. Ngoài ra, chưa có quy 
định cụ thể về mua bán nợ xấu đối với nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) 
do chưa quy định rõ NĐTNN có thể thành lập công ty mua bán nợ 100% 
vốn nước ngoài hay không. Các quy định về bản chất sản phẩm, dịch vụ; 
tiêu chuẩn của sản phẩm/dịch vụ, hay các quy định về bảo vệ người tiêu 
dùng sản phẩm tài chính, bảo vệ thông tin cá nhân… vẫn chưa được thiết 
lập chính thức.

Thứ năm: vấn đề giám sát an toàn hệ thống còn nhiều bất cập 
như: Mô hình giám sát tài chính phân tán theo chuyên ngành nhưng thiếu 
sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan trong mạng lưới an toàn 
tài chính, chưa có đầu mối mang tính tích hợp để giám sát toàn diện hoạt 
động của thị trường tài chính, theo dõi sự luân chuyển của dòng tiền, của 
các hoạt động đầu tư chéo, sở hữu chéo và các giao dịch ngân hàng ngầm; 
phương thức giám sát thiên về giám sát tuân thủ mà chưa chú trọng đúng 
mức giám sát trên cơ sở rủi ro; giám sát cẩn trọng vĩ mô thị trường tài 
chính chưa được quan tâm đúng mức. Ngoài ra, quyền hạn của các cơ 
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quan giám sát còn nhiều hạn chế, nhất là thẩm quyền tiếp cận thông tin và 
chế tài xử lý vi phạm và giám sát an toàn.

Thứ sáu: trên từng thị trường vẫn còn tiềm ẩn những rủi ro, hạn 
chế riêng. 

Đối với thị trường ngân hàng: Quá trình xử lý nợ xấu tại các TCTD 
còn nhiều khó khăn vướng mắc chưa được giải quyết, chủ yếu liên quan 
đến xử lý tài sản đảm bảo. So với các nước trong khu vực, tỷ lệ an toàn 
vốn tối thiểu của Việt Nam còn thấp, việc tăng vốn và triển khai áp dụng 
BASEL II trên toàn hệ thống còn khó khăn và chậm so với kế hoạch cơ 
cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết của Quốc hội 
ngày 8/11/2016. Đối với trụ cột 2 (về việc nâng cao năng lực điều hành, 
kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro), các TCTD gặp khó khăn trong việc 
triển khai Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Thông tư 40/2018/TT-NHNN 
do: hệ thống quản trị rủi ro chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn theo 
thông lệ quốc tế; quy trình nhận diện, đo lường và kiểm soát rủi ro hiệu 
quả thấp, đòi hỏi chi phí lớn; cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hệ thống thông tin 
dữ liệu còn hạn chế; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao và rủi ro đạo 
đức. Tình hình tái cơ cấu một số ngân hàng yếu kém diễn ra chậm, đặc 
biệt tại các ngân hàng mua bắt buộc và kiểm soát đặc biệt, nợ xấu và lãi 
dự thu tập trung lớn tại các ngân hàng này. Tín dụng vào các lĩnh vực 
rủi ro cao chưa minh bạch, có hiện tượng cho vay bất động sản, chứng 
khoán nhưng được che giấu dưới hình thức cho vay phục vụ các nhu 
cầu đời sống. Sở hữu chéo tại các TCTD tuy được cải thiện nhưng chưa 
được xử lý triệt để. 

Thị trường vốn còn tồn tại một số vấn đề cần lưu ý như: Cơ cấu 
thị phần mất cân đối lớn, chủ yếu tập trung vào các CTCK lớn, có tiềm 
lực tài chính mạnh. Sản phẩm trên thị trường vốn còn sơ khai, chưa đa 
dạng, có ít sản phẩm chứng khoán phái sinh; Cơ sở nhà đầu tư còn hạn 
chế đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức trong nước, thiếu vắng những nhà 
đầu tư tổ chức, nhà đầu tư chuyên nghiệp; Thị trường trái phiếu vẫn 
phụ thuộc lớn vào các ngân hàng thương mại, chưa hình thành hệ thống 
các quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ phòng hộ, quỹ tín thác...; Thị trường cổ 
phiếu dù cải thiện về quy mô nhưng nguồn vốn đi vào khu vực kinh tế 
thực thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) 
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chưa lớn. Thị trường TPDN tiềm ẩn rủi ro do thiếu minh bạch thông tin 
(chưa có tổ chức định mức xếp hạng tín nhiệm có uy tín). Ngoài ra, tỷ 
lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và mức độ thuận lợi luân chuyển 
dòng vốn vào/ra thị trường chứng khoán còn hạn chế, ảnh hưởng đến khả 
năng thu hút vốn ngoại.

II. ĐỊNH HƯỚNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

Giai đoạn 2021 - 2025, việc phát triển thị trường tài chính cần xây 
dựng dựa trên sự kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn trước, 
tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn tại và phát triển để bắt kịp xu 
hướng vận động mới của thị trường tài chính quốc tế, đảm bảo nguồn 
lực tài chính cho mục tiêu xây dựng và phát triển Việt Nam thành một 
nước công nghiệp hiện đại, có mức thu nhập trung bình cao và các mục 
tiêu về phát triển bền vững, toàn diện. Theo đó, định hướng phát triển 
toàn diện thị trường tài chính Việt Nam giai đoạn 2021-2025 cần bám 
sát những chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, cùng với đó là những 
định hướng lớn liên quan đến những yếu tố đặc thù của thị trường tài 
chính Việt Nam, như: hài hòa cấu trúc giữa thị trường vốn và thị trường 
tiền tệ, tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu các TCTD, phát triển và nâng hạng 
thị trường chứng khoán, sự tham gia sâu hơn của khu vực bảo hiểm để 
cung ứng vốn trung, dài hạn cho nền kinh tế... Đồng thời, định hướng 
trong giai đoạn này cũng cần đặc biệt quan tâm đến những xu hướng 
vận động mới của thị trường tài chính trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp bùng nổ, và việc áp dụng các chuẩn mực, thông lệ quốc tế 
để thị trường tài chính Việt Nam hòa nhập cùng dòng chảy của thị trường 
tài chính thế giới.

Thứ nhất: phát triển thị trường tiền tệ ổn định, minh bạch, hiện 
đại, phù hợp với định hướng và lộ trình cơ cấu lại thị trường tài chính.

(i) Đa dạng hóa các thành viên tham gia thị trường, thúc đẩy sự hình 
thành và phát triển của hệ thống các nhà môi giới tiền tệ, các nhà giao 
dịch sơ cấp (primary dealers) và khuyến khích sự phát triển của các tổ 
chức chuyên nghiệp trên thị trường.

(ii) Đa dạng hóa các công cụ và phương thức giao dịch trên thị trường 
tiền tệ, đặc biệt là các công cụ phòng ngừa rủi ro thị trường. Phát triển 
đẩy mạnh việc sử dụng các công cụ phái sinh trên thị trường tiền tệ về tỷ 



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 111

giá và lãi suất nhằm phân tán rủi ro và phòng ngừa rủi ro trên thị trường. 
Chuẩn hoá và hoàn thiện các sản phẩm để tạo điều kiện cho các công cụ 
hiện có trên thị trường được giao dịch trên thị trường thứ cấp.

(iii) Phát triển đồng bộ và tăng tính liên kết, giảm tình trạng phân 
khúc và thiếu tính liên thông giữa các thị trường bộ phận bao gồm thị 
trường liên ngân hàng, thị trường mở, thị trường ngoại hối, thị trường tín 
dụng -huy động ngắn hạn. Minh bạch hóa thông tin và cung cấp các thông 
tin có chất lượng trên thị trường, giúp thành viên thị trường tiếp cận thông 
tin dễ dàng, giảm tình trạng thông tin bất cân xứng và rủi ro đạo đức trong 
việc xác định giá cả, hạn mức, rủi ro đối tác.

(iv) Đẩy mạnh hoạt động thị trường tiền tệ- ngân hàng theo cơ chế 
thị trường. Tiến tới cho phép thành viên tham gia thị trường được tự do 
quyết định mức lãi suất huy động vốn và cho vay dựa trên cung cầu vốn 
trên thị trường. Tạo lập môi trường bình đẳng, an toàn cho các TCTD 
hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, thực hiện nguyên tắc công khai, minh 
bạch là bắt buộc trong hoạt động kinh doanh.

Thứ hai: phát triển thị trường vốn theo chiều sâu nhằm gia tăng 
vốn trung và dài hạn, phục vụ phát triển kinh tế.

(i) Xây dựng thị trường vốn mạnh với cơ cấu hợp lý giữa thị trường 
cổ phiếu và trái phiếu, trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp; 
hỗ trợ tích cực quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy phát 
triển kinh tế. Chú trọng phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp để 
trở thành kênh huy động vốn trung, dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế. 
Phấn đấu hoàn thành mục tiêu mức vốn hóa thị trường/GDP đạt 120% 
vào năm 2025, Trái phiếu/GDP đạt 55% vào năm 2025 theo Quyết định 
số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đến năm 
2025, nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường 
mới nổi theo tiêu chuẩn của MSCT và FTSE Russell.

(ii) Đa dạng hóa cơ sở hàng hóa trên thị trường thông qua tăng số 
lượng doanh nghiệp niêm yết, triển khai các sản phẩm phái sinh từ đơn 
giản đến phức tạp, phát hành các sản phẩm trái phiếu phù hợp với nhu cầu 
nhà đầu tư; đồng thời nâng cao chất lượng chứng khoán niêm yết.

(iii) Tăng cường cơ sở nhà đầu tư với mục tiêu tăng số lượng nhà đầu 
tư và phát triển các định chế đầu tư chuyên nghiệp để phát triển ổn định, 
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bền vững thị trường, tăng cường khả năng tiếp cận thị trường cho các nhà 
đầu tư nhỏ và nhà đầu tư nước ngoài. Phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ 
chức làm nền tảng cho sức cầu của thị trường, coi đây là khâu trọng yếu 
trong chiến lược phát triển thị trường vốn tới năm 2030; hình thành hệ 
thống các quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ phòng hộ, tín thác.

Tăng cường sự tham gia sâu hơn của khu vực bảo hiểm vào thị 
trường tài chính, đặc biệt là thị trường vốn để cung ứng vốn trung và dài 
hạn một cách bền vững. Phát triển thị trường bảo hiểm an toàn, hiệu quả, 
đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân, bảo đảm 
an sinh xã hội. Phấn đấu chỉ tiêu doanh thu phí bảo hiểm/GDP đến năm 
2025 đạt 3,5% theo Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 28/2/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ.

Đồng thời, tăng cường vai trò của các tổ chức trung gian thị trường 
nhằm đảm bảo hoạt động lành mạnh và gia tăng tính minh bạch của thị 
trường tài chính. Khuyến khích phát triển các tổ chức trung gian tài chính 
như các công ty kiểm toán độc lập, các công ty định giá tài sản, xếp hạng 
tín nhiệm… nhằm gia tăng tính minh bạch hóa và chất lượng thông tin 
công bố trên thị trường, cải thiện lòng tin của nhà đầu tư và người gửi 
tiền. Việc người dân, nhà đầu tư (đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài tham 
gia cổ phần hóa) dễ dàng tiếp cận thông tin đảm bảo tính trung thực và 
khách quan, sẽ khuyến khích, huy động ngày càng nhiều dòng vốn vào 
thị trường.

Thứ ba: phát triển các dịch vụ tài chính hiện đại theo xu hướng 
của quốc tế về tài chính toàn diện, công nghệ tài chính

Đảm bảo đáp ứng các nhu cầu ngày càng gia tăng về dịch vụ tài 
chính, ngân hàng, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2030, bảo đảm 
mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các 
dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng. Phát triển “tín dụng xanh”, 
“ngân hàng xanh” để góp phần chuyển đổi nền kinh tế sang hướng tăng 
trưởng xanh, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững. Phát triển đa 
dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính, các sản phẩm dịch vụ hiện đại dựa 
trên ứng dụng công nghệ, các sản phẩm Fintech trong tĩnh vực tiền tệ - 
ngân hàng (P2P lending, ngân hàng số…). Sớm triển khai cơ chế thí điểm 
(Regulatory sandbox) đối với các dịch vụ này.
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Về chứng khoán, khuyến khích và sớm có hướng dẫn quản lý sử 
dụng Fintech trong các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán: giao dịch tự 
động bằng robot (robo-trading), tư vấn đầu tư tự động (robo-advisory), 
quản lý danh mục tự động (AI asset management). Nghiên cứu xây dựng 
cơ chế thử nghiệm đối với các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán áp dụng 
công nghệ Fintech trước khi chính thức cấp phép triển khai.

Ngoài ra, tiếp tục chủ động hội nhập, liên kết với thị trường tài chính 
khu vực và quốc tế. Hình thành cấu trúc thị trường và sản phẩm, nhất là 
trong lĩnh vực chứng khoán nhằm bảo đảm khả năng cạnh tranh với các 
quốc gia khác trong quá trình hội nhập, tăng cường thu hút dòng vốn 
nước ngoài vào Việt Nam trong giai đoạn tới.

Thứ tư: tiếp tục tái cơ cấu toàn diện các tổ chức tài chính, đặc biệt 
là hệ thống các TCTD

Tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với trọng tâm là xử lý căn 
bản, triệt để nợ xấu và các TCTD yếu kém bằng các hình thức phù hợp 
với cơ chế thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi của 
người gửi tiền và giữ vững sự ổn định, an toàn hệ thống. Trọng tâm hoàn 
thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế chính sách về xử lý nợ xấu và cơ cấu lại 
các TCTD yếu kém, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế, khuôn khổ pháp lý 
đối với hoạt động mua bán nợ, thúc đẩy sự phát triển thị trường mua bán 
nợ để tăng cường khả năng xử lý nợ xấu; đồng thời khuyến khích nhà 
đầu tư nước ngoài tham gia xử lý TCTD yếu kém. Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ 
xấu thấp hơn 3%, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các TCTD, nợ xấu đã bán 
cho VAMC và nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 
3% (không bao gồm các NHTM yếu kém đã được Chính phủ phê duyệt 
phương án xử lý)… theo Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 của 
TTgCP.

Cơ cấu lại tổ chức kinh doanh chứng khoán thông qua việc tiến hành 
rà soát, đánh giá phân loại các tổ chức này theo chất lượng tài chính và 
khả năng cung cấp dịch vụ và trên cơ sở mức độ rủi ro đối với thị trường; 
đổi mới hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, nâng cao 
năng lực tài chính, quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế và nâng cao khả 
năng cạnh tranh, đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định và bảo vệ tối đa tài 
sản và quyền lợi của các nhà đầu tư.



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025114

Bên cạnh đó, cần tăng cường và phát huy vai trò của các định chế 
tài chính nhà nước nhằm phát triển sâu thị trường tài chính, như ngân 
hàng phát triển, ngân hàng chính sách xã hội, quỹ đầu tư phát triển địa 
phương... để các tổ chức này có thể tham gia và đóng góp sâu hơn vào 
các hoạt động trên thị trường tài chính. Đồng thời, hoàn thiện chính sách 
và đồng bộ khuôn khổ pháp lý cho hoạt động đầu tư phát triển của nhà 
nước, tín dụng cho các đối tượng chính sách ở trung ương và địa phương.

Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu toàn diện các định chế tài chính 
nhà nước (mô hình tổ chức hoạt động, quản trị nội bộ, tình hình tài 
chính...). Nâng cao năng lực huy động vốn, nhất là huy động vốn thông 
qua thị trường tài chính; mở rộng và gia tăng chất lượng tín dụng đầu tư 
Nhà nước và tăng khả năng tiếp cận vốn do các tổ chức này thực hiện, 
góp phần thực hiện tốt các mục tiêu chính sách đầu tư phát triển kinh tế 
xã hội của Nhà nước trong giai đoạn tới. Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát hoạt động tín dụng của các định chế tài chính nhà nước nhằm 
đảm bảo các tổ chức này hoạt động đúng mục tiêu và hạn chế rủi ro trong 
thời gian tới.

Thứ năm: tăng cường công tác thanh tra, giám sát, đảm bảo an 
toàn hệ thống tài chính

Củng cố và nâng cao năng lực giám sát dựa trên cơ sở rủi ro theo 
hướng xây dựng hệ thống giám sát dựa trên rủi ro, cảnh báo sớm rủi ro, 
cơ chế xử lý khủng hoảng hệ thống và xử lý các định chế tài chính tiềm 
ẩn rủi ro cao nhằm bảo vệ sự an toàn của hệ thống tài chính.

Nâng cao hiệu quả công tác giám sát với ba nội dung trọng yếu: giám 
sát rủi ro hệ thống, tăng cường phối hợp giữa cơ quan hoạch định chính 
sách và cơ quan giám sát; phối hợp, đồng bộ hóa giám sát thận trọng vĩ 
mô và giám sát thận trọng vi mô. Ngoài ra, nâng cao chất lượng công tác 
thanh tra, từng bước thiết lập kỷ luật thị trường, cưỡng chế thực thi các 
quy định pháp lý, nâng cao chế tài xử phạt đối với các hành vi vi phạm 
trên thị trường tài chính (rửa tiền, chiếm đoạt tài sản, thao túng thị trường, 
giao dịch nội gián, trục lợi bảo hiểm...).

Thứ sáu: phát triển cơ sở hạ tầng tài chính đồng bộ, hiện đại, từng 
bước theo hướng phát triển chung của thế giới

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định pháp lý, hướng tới các 
chuẩn mực quốc tế tốt nhất và phù hợp với trình độ phát triển của thị 
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trường tài chính Việt Nam như việc áp dụng chuẩn mực kế toán quốc 
tế (IAS, IFRS), nguyên tắc quản trị điều hành (khuôn khổ quản trị của 
OECD, nguyên tắc giám sát của Hiệp hội các nhà quản lý giám sát bảo 
hiểm quốc tế - IAIS,...).

Nghiên cứu, áp dụng các thành tựu mới của cuộc CMCN 4.0 như dữ 
liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ chuỗi khối... vào quá trình xử lý, thu 
thập, phân tích, nhận định và dự báo kịp thời những vấn đề liên quan đến 
thị trường tài chính. Đồng thời đa dạng các kênh cung cấp thông tin để 
phát triển các sản phẩm, dịch vụ có chất lượng cao hơn nhưng giá thành 
rẻ hơn.

Nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng, tạo điều 
kiện cho sự phát triển của thị trường tiền tệ. Phát triển hệ thống thanh 
toán điện tử liên ngân hàng kết nối, tăng tính liên kết và kết nối giữa 
các thị trường bộ phận trong nước và từng bước mở rộng phạm vi kết 
nối tới toàn cầu./.
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THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG  
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ GIAI ĐOẠN 2016-2020, 
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021-2025 

VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ông Phạm Đức Nghiệm
Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp

Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ

1. Giới thiệu

Thị trường Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học công nghệ và 
đổi mới sáng tạo. Phát triển thị trường KH&CN vừa là nhiệm vụ, vừa là 
giải phải pháp giúp chuyển hóa “tri thức công nghệ” thành “giá trị kinh 
tế” tạo ra các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Phát triển thị trường KH&CN Việt Nam giai đoạn 2016-2020 vừa 
qua đã đạt được những kết quả tích cực như giá trị giao dịch KH&CN 
hàng năm tăng mạnh cùng với đó là sự gia tăng số lượng các sáng chế mỗi 
năm, đóng góp vào việc thực hiện mục tiêu của Kế hoạch cơ cấu lại nền 
kinh tế giai đoạn 2016-2020 tinh thần Nghị quyết 24/2016/QH14 ngày 
08/11/2016 của Quốc hội.

2. Thực trạng phát triển thị trường KH&CN giai đoạn 2016-2020

2.1. Về hoàn thiện môi trường pháp lý

Giai đoạn 2016-2020 là giai đoạn đất nước thực hiện Kế hoạch cơ 
cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, cũng là giai đoạn ngành khoa 
học thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020 (Quyết 
định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ). Do đó, 
trong giai đoạn này, việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo điều kiện 
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thuận lợi cho các chủ thể của thị trường phát triển. Thông qua đó từng 
bước tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động giao dịch công nghệ, 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ và 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Giai đoạn 2016-2020 hệ thống cơ chế, chính sách về thị trường 
KH&CN cơ bản được hoàn thiện. Nhiều chủ trương, chính sách phát 
triển thị trường KH&CN được ban hành với 14 văn kiện (Nghị quyết, 
Quyết định của Đảng, Chính phủ), 04 Luật, 06 Nghị định và 12 thông 
tư, quy định về: đánh giá, thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; phân chia lợi ích sau 
thương mại hóa, cơ chế hỗ trợ phát triển nguồn cung, nguồn cầu công 
nghệ và tổ chức trung gian. Những quy định về hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp KH&CN cũng được ban hành với các 
quy định cho phép sử dụng quỹ phát KH&CN tại doanh nghiệp để đầu tư, 
đối ứng vốn, nhận vốn đối ứng đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo; ưu đãi 
về thuế cho các tổ chức, cá nhân đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo; 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ hoạt động của trung tâm hỗ trợ khởi 
nghiệp công nghệ quốc gia…

Cùng với Luật KH&CN (sửa đổi) năm 2013 quy định chủ trương, 
chính sách của nhà nước trong việc phát triển thị trường KH&CN, trong 
đó đặc biệt khuyến khích các thành phần kinh tế, xã hội cùng tham gia 
phát triển thị trường; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật KH&CN cụ thể hóa các quy 
định liên quan đến phát triển thị trường KH&CN; Luật Chuyển giao công 
nghệ năm 2017 được Quốc hội thông qua đánh dấu bước tiến quan trọng 
trong việc hoàn thiện thể chế về phát triển thị trường KH&CN, đặc biệt 
các cơ chế, biện pháp về ứng dụng, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn 
cung - nguồn cầu công nghệ, giao quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, hỗ trợ và phát triển tổ chức trung gian; chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo; công nhận 
quyền tài sản, quyền sở hữu đối với các kết quả nghiên cứu khoa học; sử 
dụng quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp để đầu tư cho khởi nghiệp 
sáng tạo; ưu đãi, miễn giảm thuế cho khởi nghiệp sáng tạo…
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Có thể nói, vai trò của thị trường KH&CN càng ngày càng trở nên 
quan trọng khi hàng hóa Việt Nam đã gia nhập sâu vào thị trường toàn cầu 
và đặc biệt trước bối cảnh cuộc cách mạng 4.0. Các quy định pháp lý, cơ 
chế, chính sách là công cụ quan trọng để thiết kế, tạo ra môi trường pháp 
lý thuận lợi, minh bạch cho các bên tham gia vào các hoạt động giao dịch 
của thị trường trong nước cũng như hội nhập với quốc tế.

2.2. Về hình thành cơ quan đầu mối, quản lý nhà nước về thị 
trường KH&CN

Cũng tương tự như các loại hình thị trường khác, thị trường KH&CN 
trong giai đoạn đầu hình thành và phát triển thì vai trò kiến tạo của Nhà 
nước là rất quan trọng. Nhà nước vừa đóng vai trò xây dựng chính sách, 
khởi động, hướng dẫn, hỗ trợ và kiểm tra giám sát các hoạt động phát 
triển thị trường KH&CN. Đồng thời còn đóng vai trò bà đỡ cho mối quan 
hệ hợp tác, tạo sự gắn kết giữa các chủ thể tham gia thị trường. Việc thành 
lập cơ quan quản lý chuyên trách về phát triển thị trường KH&CN là bước 
đi quan trọng trong quá trình kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực quản 
lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế hoạt động KH&CN, nhằm kết nối 
nguồn cung, nguồn cầu công nghệ, gắn kết nghiên cứu với sản xuất kinh 
doanh, từng bước đưa KH&CN trỏ thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Dựa trên nhu cầu và cơ sở thực tiễn như vậy, ngày 08/6/2011, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 890/QĐ-TTg thành lập Cục 
Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN trực thuộc Bộ Khoa học 
và Công nghệ để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phát triển thị 
trường KH&CN và doanh nghiệp KH&CN. Đây là bước ngoặt đối với 
công tác phát triển thị trường KH&CN tại Việt Nam khi đã có một cơ 
quan quản lý nhà nước thực hiện đầy đủ các nội dung quản lý nhà nước 
về phát triển thị trường KH&CN.

Cùng với việc hình thành cơ quan quản lý nhà nước về phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN ở Trung ương, tại địa phương, cơ cấu 
tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Khoa học và Công nghệ 
về quản lý phát triển thị trường KH&CN cũng được triển khai và thực 
hiện theo Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV. Trong đó 
“phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ” là đơn vị cấp dưới 
trực tiếp thực hiện chức năng tham mưu Sở KH&CN về việc phát triển 
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thị trường KH&CN (hiện nay Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 
01/3/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành thay thế Thông tư 
số 29/2014/TTLT-BKH&CN-BNV).

2.3. Về phát triển các tổ chức trung gian
Các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN đã được phát triển 

cả số lượng, chất lượng và quy mô. Một số lĩnh vực công nghệ như hầm, 
cầu, điện và năng lượng, viễn thông, xây dựng... đã xuất hiện một số đơn 
vị tư vấn tổng thầu có thương hiệu và uy tín trong nước và bắt đầu vươn 
tầm quốc tế. Hoạt động của các sàn giao dịch công nghệ được tăng cường 
theo hướng liên kết các vùng, miền, kết hợp chặt chẽ với các hoạt động 
của các trung tâm ứng dụng kỹ thuật tiến bộ ở các địa phương. Năng lực 
của các tổ chức trung gian thị trường KH&CN được tăng cường thông 
qua hoạt động đào tạo cán bộ về kiến thức và kỹ năng môi giới công nghệ, 
thương mại hoá kết quả nghiên cứu, xây dựng các cơ sở dữ liệu cung-cầu 
công nghệ, các sàn giao dịch điện tử, nền tảng sở hữu trí tuệ trên mạng 
Internet, v.v…

Hiện tại cả nước có hơn 8001
ss tổ chức trung gian của thị trường 

KH&CN bao gồm: sàn giao dịch công nghệ, trung tâm xúc tiến chuyển 
giao công nghệ, trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, tổ chức cung cấp 
dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; tổ chức thẩm định, giám định công 
nghệ; cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. Trong 
đó, số lượng các sàn giao dịch công nghệ cũng đã có sự phát triển mạnh 
mẽ, nếu như trước năm 2015 chỉ có 08 sàn giao dịch công nghệ thì giai 
đoạn 2015-2020 đã hình thành được 20 sàn giao dịch công nghệ địa 
phương, 01 sàn giao dịch vùng Duyên hải Bắc bộ, 01 sàn giao dịch vùng 
đồng bằng Sông Cửu Long đang trong giai đoạn thành lập.

1. Bao gồm 20 sàn giao dịch công nghệ tại các địa phương; 63 trung tâm ứng dụng tiến 
bộ KH&CN, trung tâm thông tin KH&CN; 04 khu công nghệ cao; 08 công viên phần 
mềm; 186 tổ chức cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; 01 tổ chức giám định 
sở hữu công nghiệp; khoảng 240 tổ chức thẩm định giá, 69 cơ sở ươm tạo công nghệ; 
28 tổ chức thúc đẩy kinh doanh; 186 không gian làm việc chung, 50 trung tâm chuyển 
giao công nghệ thuộc các viện nghiên cứu, trường đại học và các loại hình tổ chức khác 
(hiệp hội, doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề liên quan đến tư vấn, môi giới chuyển 
giao công nghệ,...); 01 sàn giao dịch công nghệ Vùng Duyên hải Bắc Bộ kết nối 05 sàn 
giao dịch trong khu vực gồm Quảng Ninh, Hải phòng Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình; 
01 sàn giao dịch Vùng Đồng Bắc Sông Cửu Long dự kiến kết nối các sàn giao dịch công 
nghệ trong khu vực như Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang đang trong giai đoạn thành lập.
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Hoạt động phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN tại 
các địa phương trong giai đoạn này đã có những bước phát triển nhất 
định. Đã hình thành được hệ thống các đầu mối về trung tâm xúc tiến 
chuyển giao công nghệ, trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN, tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng tại 63 tỉnh, thành. Các sàn giao dịch công nghệ cũng 
có những bước phát triển nhất định. Hiện tại có 22 sàn giao dịch công 
nghệ tại các địa phương trên cả nước. Đa phần các sàn giao dịch công 
nghệ này đang hoạt động với tư cách là một đơn vị sự nghiệp KH&CN 
thuộc Sở KH&CN, được đảm bảo kinh phí ngân sách nhà nước để duy 
trì hoạt động thường xuyên. Tuy nhiên, hiệu quả của từng phương thức 
này thực hiện tại các sàn có sự khác biệt, các hoạt động mua bán, trao đổi 
công nghệ trên sàn ảo gặp nhiều khó khăn, số lượng truy cập vào sàn ảo 
không nhiều.

Về loại hình tổ chức trung gian: Theo báo cáo của nhóm nghiên cứu 
từ trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã xử lý thống kê từ nguồn dữ liệu 
của Tổng cục Thống kê, cùng với các nguồn thứ cấp khác và nhận diện 
được 15 loại hình tổ chức trung gian (TCTG)

Bảng 1: Các loại hình tổ chức trung gian trên thị trường KH&CN 1
ss

TT Danh sách các loại hình trung gian trên thị trường KH&CN

Các doanh nghiệp tư vấn trong lĩnh vực khoa học công nghệ 
(môi giới, tư vấn và thẩm định công nghệ)

Các tổ chức TDC (tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng)

Tổ chức sở hữu công nghiệp và hỗ trợ pháp lý

Các tổ chức đánh giá, định giá, giám định (bộ KH&CN)

Các tổ chức đánh giá, thẩm định giá của bộ tài chính

Trung tâm ứng dụng

Tổ chức KH&CN (viện, trường…)

Các doanh nghiệp KH&CN

1. Báo có điều tra khảo sát của trường Đại học Kinh tế quốc dân, 2020.
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Các tổ chức tài chính và quỹ

Trung tâm đổi mới sáng tạo

Vườn ươm, thúc đẩy rất mở

Sàn giao dịch

Các sự kiện (techmart), chợ thiết bị

Các hiệp hội ngành nghề

Tổ chức khác (cơ quan quản lý)

Các loại hình tổ chức trung gian tương đối đa dạng, ở cả khu vực 
công và tư và tập trung chủ yếu ở các tổ chức KH&CN (viện, trường, các 
đơn vị sự nghiệp thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tư vấn).

Cùng với việc phát triển các tổ chức trung gian truyền thống, các tổ 
chức kiểu mới cũng phát triển mạnh mẽ. Với 69 cơ sở ươm tạo (Business 
Incubator - BI), tăng 49 cơ sở so với năm 2016. Các tổ chức thúc đẩy kinh 
doanh (Business Accelerator - BA), đặc biệt trong khu vực tư nhân mang 
đến làn sóng mới cho cộng đồng khởi nghiệp công nghệ ở Việt Nam. Hiện 
đã có 28 chương trình thúc đẩy kinh doanh được triển khai, tăng thêm 3 
chương trình so với năm 2020 và gấp gần 6 lần số lượng chương trình 
năm 2016, đã góp phần đem đến những hỗ trợ toàn diện và tập trung hơn 
cho doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ. Cùng với mô hình tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh, loại hình không gian làm việc chung (co-working space) 
cũng có sự tăng trưởng vượt bậc với 186 khu (số liệu đến T7/2020), gấp 
hơn 2,5 lần so với con số 70 khu làm việc chung của năm 2018 và gấp 
10 lần so với khoảng 20 khu làm việc chung năm 2016; Chủ yếu ở khu 
vực tư nhân, tập trung ở các thành phố lớn gồm Hồ Chí Minh, Hà Nội, 
Đà Nẵng và Cần Thơ đã góp phần thúc đẩy hiệu quả kết nối trong cộng 
đồng khởi nghiệp. Những mô hình trên không chỉ cung cấp không gian 
làm việc cho các doanh nhân trẻ, các nhóm khởi nghiệp mà còn là một 
môi trường tích cực thúc đẩy sự hợp tác, tương tác, kết nối mạng lưới các 
thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng 
hệ sinh thái khởi nghiệp từng bước bắt kịp với sự phát triển của hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực.
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2.4. Về thực trạng nguồn cung hang hóa KH&CN

Tính đến tháng 12 năm 2020, cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN 
(http://db.vista.gov.vn/) đã đăng tải 265.515 công bố KH&CN của Việt 
Nam, cập nhật 35.101 kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ các cấp; các sàn giao dịch công nghệ trực tuyến chào bán 76.532 
công nghệ; cơ sở dữ liệu thông tin sở hữu công nghiệp công bố 365.619 
sáng chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn 
địa lý sáng chế quốc gia (trong đó tỷ trọng thông tin về SHTT trong 
nước chiếm phầm rất khiêm tốn (chỉ có 8.941 văn bằng được cấp bởi 
Cục sở hữu trí tuệ) và thông tin về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
(15.872 tài liệu).

Trong giai đoạn 2016-2020, tổng số đơn đăng ký sáng chế và giải 
pháp hữu ích là 5387 đơn trong đó có 1651 sáng chế và giải pháp hữu ích 
được cấp bằng (Bảng 2.1) gấp 2,87 lần số lượng sáng chế và giải pháp 
hữu ích được cấp bằng của giai đoạn 2011-2015 (574 sáng chế và giải 
pháp hữu ích được cấp bằng).

Bảng 2: Số lượng đơn và bằng sáng chế và giải pháp hữu ích giai 
đoạn 2016-2020 1

ss

Loại 
TSTT 2016 2017 2018 2019 2020

Đơn Bằng Đơn Bằng Đơn Bằng Đơn Bằng Đơn Bằng

Sáng chế 560 76 592 109 646 205 720 169 1020 139

GPHH 326 114 273 118 370 290 395 230 485 201

Tổng 886 190 865 227 1016 495 1115 399 1505 340

Theo số liệu thống kê từ các sàn giao công nghệ và thiết bị đang hoạt 
động tại các tỉnh/thành của Việt Nam (cập nhật đến 6/2020), nguồn cung 
công nghệ trên các sàn giao dịch như sau (Bảng 3).

1. Thống kê từ dữ liệu của Cục Sở hữu trí tuệ



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025124

Bảng 3: Số lượng cung công nghệ từ các sàn giao dịch công nghệ 
và thiết bị của Việt Nam1

ss

Đơn vị: số bản chào công nghệ

TT Tên sàn giao dịch
Số công 
nghệ/ 

Thiết bị

1
Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Việt Nam (24 Lý 
Thường Kiệt, Hà Nội)

20.142

2 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Phòng 15.279

3 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Bắc Giang 3883

4 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị An Giang 859

5 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hải Dương 2734

6 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Quảng Ninh 560

7 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Đà Nẵng 12.464

8 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hưng Yên 1472

9 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị HCM 7175

10 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Quảng Nam 10

11 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Cần Thơ 900

12 Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Hà Tĩnh 11.054

Tổng cộng: 76.532

Xét về nguồn gốc xuất xứ, công nghệ nhập từ nước ngoài chiếm 
75% nguồn cung cho thị trường (trong đó Trung Quốc chiếm 25%) nguồn 
cung công nghệ có nguồn gốc trong nước chiếm 25%2

ss.

1. Thống kê từ các các Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị năm 2020. Cục phát triển thị 
trường KH&CN.
2. Nguyễn Khắc Minh (2019), Báo cáo thục trạng giao dịch công nghệ thời kỳ 2012-2018
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Hình 1: Nguồn cung công nghệ theo quốc gia, vùng lãnh thổ.

2.5. Nhu cầu về hàng hóa KH&CN

Nhu cầu công nghệ từ các doanh nghiệp rất phong phú và không 
ngừng gia tăng phục vụ đổi mới sản phẩm, đổi mới quy trình và đổi mới 
quản lý sản xuất kinh doanh và tiếp thị sản phẩm hàng hóa và dịch vụ. 
Đặc biệt là khi có nhiều doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu.

Mặc dù có nhu cầu cao về công nghệ nhưng số lượng các doanh 
nghiệp, tổ chức đăng ký nhu cầu công nghệ trên sàn giao dịch còn hạn 
chế. Thông kê các sàn giao dịch năm 2020 cả nước chỉ có 5959 nhu cầu 
tìm kiếm công nghệ của doanh nghiệp được công bố. Kết quả khảo sát 
2.004 doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc năm 2019 về đổi mới sáng tạo 
của Cục Thông tin KH&CN Quốc gia cho thấy: Có 72,3% doanh nghiệp 
phản hồi họ không đổi mới sáng tạo về sản phẩm và về quy trình trong 
năm 2018. Còn trong 27,7% doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo về sản 
phẩm và quy trình thì có 5,2% doanh nghiệp chỉ thực hiện đổi mới sản 
phẩm, có 10,7% doanh nghiệp chỉ thực hiện đổi mới quy trình sản xuất, 
có 11,8% doanh nghiệp đã thực hiện đổi mới sáng tạo về sản phẩm và quy 
trình sản xuất kinh doanh (Hình 2).
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2018. Còn trong 27,7% doanh nghiệp có đổi mới sáng tạo về sản phẩm và quy trình thì 
có 5,2% doanh nghiệp chỉ thực hiện đổi mới sản phẩm, có 10,7% doanh nghiệp chỉ 
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5 Nguyễn Khắc Minh (2019), Báo cáo thục trạng giao dịch công nghệ thời kỳ 2012-2018 
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Hình 2: Thực trạng đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp 1
ss

Để đáp ứng nhu cầu đổi mới công nghệ, trong giai đoạn 2012-2018, 
các hình thức tiếp nhận công nghệ của các doanh nghiệp cũng đa dạng, 
tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện các hoạt động chuyển giao công nghệ theo 
các hình thức khác nhau chỉ chiếm dưới 10% (trong tổng số 37.000 doanh 
nghiêp). Trong đó, các hình thức chuyển giao từ nhà cung cấp và khách 
hàng trong nước cao hơn các hình thức chuyển giao từ nhà cung cấp và 
khách hàng nước ngoài. Các rào cản về thương mại, khó khăn trong ký kết 
hợp đồng với các nhà cung cấp nước ngoài có thể là những nguyên nhân 
dẫn đến tỷ lệ chuyển giao từ các đối tác bên ngoài Việt Nam ở mức thấp1

ss.

Hoạt động chuyển giao công nghệ với nhà cung cấp có sự khác biệt 
đáng kể giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI. Nếu như hoạt 
động chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp nội địa với nhà cung cấp 
chủ yếu được thực hiện trong cùng một tỉnh (chiếm hơn 41%) thì hoạt 
động chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp 
sử dụng máy móc tiên tiến với nhà cung cấp lại chủ yếu thực hiện ở ngoài 
Việt Nam (chiếm từ 45%-55%), hoạt động chuyển giao công nghệ giữa 
doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sử dụng máy móc tiên tiến với doanh 
nghiệp nội địa trong cùng tỉnh chỉ chiếm khoảng 15-20%. Các doanh 
nghiệp nội địa thường hợp tác và mua đầu vào của các nhà cung cấp nội 
tỉnh nhằm tận dụng lợi thế về địa lý, sản phẩm của doanh nghiệp nội địa 
chủ yếu là sản phẩm hàm lượng công nghệ thấp, chủ yếu các sản phẩm 

1. Cục Thông tin KH&CN quốc gia (2019)
2. Nguyễn Khắc Minh (2019), Báo cáo thực trạng giao dịch công nghệ thời kỳ 2012-2018
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nhà cung cấp nội tỉnh nhằm tận dụng lợi thế về địa lý, sản phẩm của doanh nghiệp nội địa 
chủ yếu là sản phẩm hàm lượng công nghệ thấp, chủ yếu các sản phẩm công nghiệp nhẹ 
như chế biến nông sản, may mặc, hàng tiêu dùng nên đòi hỏi yêu cầu đầu vào không quá 
khắt khe, cũng có thể do nguồn lực có hạn nên khó có thể đủ kinh phí và tiếp cận được với 
các nguồn nguyên liệu chất lượng cao nước ngoài. Trong khi đó, các doanh nghiệp FDI và 
doanh nghiệp sử dụng máy móc tiên tiến là những doanh nghiệp nhìn chung có trình độ 
công nghệ cao hơn, tiềm lực kinh tế lớn nên thường đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn về 
sản phẩm. Sản phẩm trong nước ít có khả năng đáp ứng do vậy nên thường phải nhập 
khẩu nguyên liệu bên ngoài có chất lượng đảm bảo hơn. Đây cũng chính là lý do hoạt 
động chuyển giao công nghệ của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sử dụng máy 
móc tiên tiến chủ yếu diễn ra với khách hàng nước ngoài nhằm tận dụng lợi thế về trình 
độ công nghệ của nước ngoài. 

                                                 
6 Cục Thông tin KH&CN quốc gia (2019) 
7 Nguyễn Khắc Minh (2019), Báo cáo thực trạng giao dịch công nghệ thời kỳ 2012-2018 
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công nghiệp nhẹ như chế biến nông sản, may mặc, hàng tiêu dùng nên đòi 
hỏi yêu cầu đầu vào không quá khắt khe, cũng có thể do nguồn lực có hạn 
nên khó có thể đủ kinh phí và tiếp cận được với các nguồn nguyên liệu 
chất lượng cao nước ngoài. Trong khi đó, các doanh nghiệp FDI và doanh 
nghiệp sử dụng máy móc tiên tiến là những doanh nghiệp nhìn chung có 
trình độ công nghệ cao hơn, tiềm lực kinh tế lớn nên thường đặt ra các 
yêu cầu khắt khe hơn về sản phẩm. Sản phẩm trong nước ít có khả năng 
đáp ứng do vậy nên thường phải nhập khẩu nguyên liệu bên ngoài có chất 
lượng đảm bảo hơn. Đây cũng chính là lý do hoạt động chuyển giao công 
nghệ của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp sử dụng máy móc tiên 
tiến chủ yếu diễn ra với khách hàng nước ngoài nhằm tận dụng lợi thế về 
trình độ công nghệ của nước ngoài.

Hình 3: Cơ cấu về hình thức chuyển giao công nghệ cho các 
doanh nghiệp ngành chế tác giai đoạn 2012-2018 1
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So sánh mức thay đổi các hình thức chuyển giao công nghệ trong 
giai đoạn từ 2016-2018 so với giai đoạn 2012-2015 cho thấy hoạt động 
chuyển giao công nghệ từ nước ngoài có sự gia tăng nhẹ (gấp 1,15 lần) 
trong khi hoạt động chuyển giao công nghệ trong nước hầu như mức độ 
tăng không đáng kể. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao công nghệ với khách 
hàng giai đoạn 2016-2018 có sự giảm sút khá mạnh so với giai đoạn 2012-

1. Nguyễn Khắc Minh (2019), Tính toán từ số liệu điều tra sử dụng công nghệ trong 
sản xuất của GSO
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Hình 3: Cơ cấu về hình thức chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp 
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So sánh mức thay đổi các hình thức chuyển giao công nghệ trong giai đoạn từ 

2016-2018 so với giai đoạn 2012-2015 cho thấy hoạt động chuyển giao công nghệ từ 
nước ngoài có sự gia tăng nhẹ (gấp 1,15 lần) trong khi hoạt động chuyển giao công 
nghệ trong nước hầu như mức độ tăng không đáng kể. Đặc biệt, hoạt động chuyển giao 
công nghệ với khách hàng giai đoạn 2016-2018 có sự giảm sút khá mạnh so với giai 
đoạn 2012-2015 (chỉ bằng 0,76 lần) trong khi hoạt động chuyển giao công nghệ với 
nhà cung cấp vẫn có sự tăng trưởng, tăng 1,14 lần (Hình 2.3). 

Dù với tư cách là khách hàng hay với tư cách là nhà cung cấp thì tỷ lệ hợp đồng 
mua bán thiết bị kèm bí quyết công nghệ của doanh nghiệp FDI đều ở mức thấp hơn các 
loại hình doanh nghiệp khác và thấp hơn so với trung bình trung toàn mẫu doanh nghiệp. 
Các doanh nghiệp FDI thường cố gắng kiểm soát sự thẩm thấu công nghệ của mình sang 
các doanh nghiệp khác thông qua giữ bí quyết công nghệ, hạn chế việc chuyển giao công 
nghệ của họ cho các nhà cung ứng Việt Nam. Điều này cho thấy chính sách phát triển 
công nghiệp phụ trợ của chúng ta rất yếu và định hướng lan tỏa công nghệ thông qua 
chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam dường như là thất bại. 
Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và lớn thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ cao nhất 
trong đó chủ yếu tập trung là các hợp đồng chuyển giao từ nhà cung cấp nước ngoài. 

2.6. Tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch của thị trường KH&CN giai đoạn 
2016-2020. 

Bài viết căn cứ vào nguồn số liệu thống kê giá trị mua bán/nâng cấp công nghệ trong 
các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo9 để phân tích và đánh 
giá thực trạng giao dịch công nghệ ở nước ta trong giai đoạn 2016-2020.  

                                                 
8 Nguyễn Khắc Minh (2019), Tính toán từ số liệu điều tra sử dụng công nghệ trong sản xuất của GSO 
9 Số liệu thống kê này là kết quả triết suất và tính toán từ phiếu điều tra chọn mẫu sử dụng công nghệ trong sản 
xuất áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến chế tạo từ 2012 đến 2018 
(37.085 quan sát) và số liệu điều tra doanh nghiệp hằng năm (Phiếu điều tra doanh nghiệp 1A) từ 2012 đến 2018 
của Tổng cục thống kê (491.645 quan sát).  
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2015 (chỉ bằng 0,76 lần) trong khi hoạt động chuyển giao công nghệ với 
nhà cung cấp vẫn có sự tăng trưởng, tăng 1,14 lần (Hình 2.3).

Dù với tư cách là khách hàng hay với tư cách là nhà cung cấp thì tỷ lệ 
hợp đồng mua bán thiết bị kèm bí quyết công nghệ của doanh nghiệp FDI 
đều ở mức thấp hơn các loại hình doanh nghiệp khác và thấp hơn so với 
trung bình trung toàn mẫu doanh nghiệp. Các doanh nghiệp FDI thường 
cố gắng kiểm soát sự thẩm thấu công nghệ của mình sang các doanh 
nghiệp khác thông qua giữ bí quyết công nghệ, hạn chế việc chuyển 
giao công nghệ của họ cho các nhà cung ứng Việt Nam. Điều này cho 
thấy chính sách phát triển công nghiệp phụ trợ của chúng ta rất yếu và 
định hướng lan tỏa công nghệ thông qua chính sách khuyến khích đầu 
tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam dường như là thất bại. Tỷ lệ doanh 
nghiệp vừa và lớn thực hiện các hợp đồng chuyển giao công nghệ cao 
nhất trong đó chủ yếu tập trung là các hợp đồng chuyển giao từ nhà cung 
cấp nước ngoài.

2.6. Tốc độ tăng trưởng giá trị giao dịch của thị trường KH& CN 
giai đoạn 2016-2020.

Bài viết căn cứ vào nguồn số liệu thống kê giá trị mua bán/nâng cấp 
công nghệ trong các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo1

ss để phân tích và đánh giá thực trạng giao dịch công nghệ ở 
nước ta trong giai đoạn 2016-2020.

Trong giai đoạn 2016-2020, giá trị giao dịch công nghệ trung bình 
của doanh nghiệp nhóm ngành chế biến chế tạo là 2.482,6 triệu đồng/
doanh nghiệp/năm với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 19% 
trong đó giá trị giao dịch công nghệ trong nước tăng 6%, giá trị giao công 
nghệ nước ngoài tăng bình quân mỗi năm 33%.

Đánh giá chi phí giao dịch công nghệ theo nhóm ngành con của ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo Việt Nam có thể thấy nhóm ngành điện, điện 
tử, máy tính là nhóm ngành có chi phí giao dịch công nghệ lớn nhất, bình 

1. Số liệu thống kê này là kết quả chiết suất và tính toán từ phiếu điều tra chọn mẫu sử 
dụng công nghệ trong sản xuất áp dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành 
công nghiệp chế biến chế tạo từ 2012 đến 2018 (37.085 quan sát) và số liệu điều tra 
doanh nghiệp hằng năm (Phiếu điều tra doanh nghiệp 1A) từ 2012 đến 2018 của Tổng 
cục thống kê (491.645 quan sát). 
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quân 3.526 triệu đồng/doanh nghiệp/năm, tiếp đến là nhóm ngành chế biến 
thực phẩm, bình quân 2.805,9 triệu đồng/doanh nghiệp/năm. Tốc độ tăng 
giá trị giao dịch công nghệ trung bình hàng năm trong giai đoạn 2016-2020 
cao nhất là nhóm ngành điện điện tử máy tính là 41%. Nhìn chung chi phí 
giao dịch công nghệ nước ngoài luôn có tốc độ tăng trưởng cao hơn đáng 
kể so với chi phí giao dịch công nghệ trong nước.

Chi tiết về giá trị giao dịch công nghệ theo các nhóm ngành cụ thể 
được trình bày trong bảng 4 dưới đây:

Bảng 4: Giá trị giao dịch công nghệ nhóm ngành công nghiệp 
chế biến chế tạo của Việt Nam giai đoạn 2016-2020 1

ss

Đơn vị: triệu VNĐ

Giá tri trung bình 
(trđ/DN)

Trung 
bình
2016-
2020

2016 2017 2018 2019 2020

Tăng 
trưởng 
2016-
2020

I. Công nghệ chế 
biến, chế tạo

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ 

trong nước
1036.4 1065.7 745.5 860.3 1174.0 1336.3 6%

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

nước ngoài
1360.1 663.3 1038.2 1369.8 1644.7 2084.4 33%

Tổng giá trị mua/
nâng cấp  
công nghệ

2406.3 1729.0 1783.7 2230.1 2855.8 3432.8 19%

1.1 Ngành chế biến 
thực phẩm

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ 

trong nước
1293.2 938.0 1788.5 909.6 1314.6 1515.2 13%

1. Tính toán từ số liệu điều tra sử dụng công nghệ trong sản xuất của Tổng cục Thống 
kê (GSO)
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Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

nước ngoài
1617.4 618.0 2251.4 929.5 1778.2 2510.1 42%

Tổng giá trị mua/
nâng cấp công nghệ

2805.9 1556.0 4039.9 1839.1 2941.6 3653.2 24%

1.2 Ngành dệt may

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ 

trong nước
610.3 837.3 441.9 286.9 642.9 842.5 0%

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

nước ngoài
679.4 167.0 862.3 772.0 738.0 857.8 51%

Tổng giá trị mua/
nâng cấp công nghệ

1357.5 1004.3 1304.3 1058.9 1531.9 1888.2 17%

1.3 Ngành chế  
biến gỗ, giấy

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

trong nước
509.1 282.3 815.2 372.8 503.1 572.1 19%

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

nước ngoài
888.2 267.4 441.1 967.2 1137.2 1628.0 57%

Tổng giá trị mua/
nâng cấp công nghệ

1364.1 549.7 1256.3 1340.0 1615.9 2058.5 39%

1.4 Ngành hóa  
chất cao su

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

trong nước
888.9 372.1 971.1 1203.0 940.1 958.2 27%

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

nước ngoài
1649.1 1115.7 1404.3 1523.1 1903.5 2298.9 20%

Tổng Giá trị mua/
nâng cấp công nghệ

2482.6 1487.8 2375.4 2726.1 2760.1 3063.4 20%
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1.5 Ngành kim loại 
và chế tạo máy

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

trong nước
1525.5 3931.6 471.2 758.1 1197.0 1269.6 -25%

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

nước ngoài
977.3 1002.8 616.5 940.6 1090.2 1236.4 5%

Tổng Giá trị mua/
nâng cấp công nghệ

2559.7 4934.4 1087.7 1698.6 2418.5 2659.3 -14%

1.6 Ngành điện 
điện tử máy tính

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

trong nước
370.4 719.6 195.0 250.1 335.9 351.2 -16%

Giá trị mua/nâng 
cấp công nghệ  

nước ngoài
3112.8 671.7 2817.0 3191.3 3747.6 5136.2 66%

Tổng Giá trị mua/
nâng cấp công nghệ

3526.0 1391.3 3012.0 3441.4 4245.3 5539.9 41%

Ngành chế biến chế tạo là ngành có mặt xuyên suốt trong các lĩnh 
vực kinh tế xã hội, do vậy giao dịch công nghệ trong lĩnh vực này cũng 
có thể đại diện cho giao dịch công nghệ của cả nước trong cùng giai 
đoạn. Như vậy tốc độ tăng giá trị giao dịch công nghệ bình quân hàng 
năm trong lĩnh vực này đạt 19% cũng có thể được xem như là tốc độ tăng 
trưởng bình quân giá trị giao dịch công nghệ của cả nước trong giai đoạn 
2016-2020.

2.7. Kết quả triển khai Chương trình phát triển thị trường KH&CN 
đến năm 2020 (Chương trình 2075)

Chương trình 2075 được thực hiện trong giai đoạn 2016-2020 đã tạo 
ra nhiều bước tiến quan trọng cả về lý luận nhận thức, về kinh nghiệm 
thực tiễn và bằng chứng điển hình về mô hình mẫu và cách làm mới, sáng 
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tạo cho các hoạt động phát triển thị trường trong thời kỳ tiếp theo. Sau 5 
năm triển khai thực hiện chương trình 2075 đã phê duyệt được 63 nhiệm 
vụ trên tổng số hơn 500 đề xuất đăng ký (trung bình mỗi năm có khoảng 
trên 100 đề xuất đăng ký tham gia Chương trình 2075).

Việc triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình đã thu hút và huy 
động sự quan tâm, hưởng ứng tham gia rộng rãi của các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp thuộc các vùng kinh tế trong cả nước. Thông qua thực hiện 
các nhiệm vụ cụ thể của Chương trình mối gắn kết giữa các Viện/Trường 
và doanh nghiệp đã được củng cố và phát huy tác dụng. Các doanh nghiệp 
đã bước đầu chủ động liên kết cùng các viện/trường trong việc tìm kiếm, 
thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ phục vụ hoạt động 
đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã tham gia tích cực 
vào việc triển khai thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ - 
nguồn lực tri thức tại các Viện trường bằng việc đối ứng nguồn vốn, nhân 
lực và các trang thiết bị sản xuất cần thiết. Tổng kinh phí được huy động 
từ các doanh nghiệp để triển khai các nhiệm vụ thương mại hóa đạt 111.3 
tỷ đồng (chiếm 62% kinh phí thực hiện). Nhiều doanh nghiệp tham gia 
triển khai nhiệm vụ của Chương trình đã có điều kiện thuận lợi trong việc 
tiếp cận, tiếp thu và làm chủ công nghệ mới góp phần nâng cao năng lực 
đổi mới sáng tạo, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường. 
Điển hình như Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa gỗ Châu Âu 
đã tham gia thực hiện dự án “Thương mại hóa công nghệ sản xuất vật liệu 
gỗ nhựa thân thiện với môi trường” với tổng kinh phí 10,9 tỷ đồng trong 
đó đối ứng từ phía công ty là 7.63 tỷ đồng (70%). Trong khuôn khổ dự án 
này một sáng chế độc quyền của viện Kỹ thuật nhiệt đới (thuộc Viện hàn 
lâm khoa học và công nghệ Việt Nam) đã được thương mại hóa và đem 
lại kết quả rất lớn: từ quy mô phòng thí nghiệm được nâng cấp chuyển 
hóa thành quy mô sản xuất công nghiệp tạo doanh thu đột biến (doanh 
thu năm 2019 đạt 300 tỷ đồng, năm 2020 đạt 500 tỷ đồng) từ việc xuất 
khẩu các sản phẩm nhựa gỗ cho thị trường Châu Âu và tiêu dùng trong 
nước. Kết quả của dự án là minh chứng cho lợi ích to lớn của việc hợp tác 
giữa Viện nghiên cứu, Trường đại học trong việc thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu, tài sản trí tuệ.
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Kết quả thực hiện mục tiêu của Chương trình phát triển thị trường 
KH&CN đến năm 2020 đề ra:

Với mục tiêu thứ nhất: Kết quả thực hiện Chương trình cho thấy tốc 
độ tăng giá trị giao dịch các hàng hoá KH&CN trên thị trường bình quân 
hàng năm đạt 22% (vượt 7% so với mục tiêu đề ra). Đối với một số lĩnh 
vực công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển tốc độ tăng trưởng giá 
trị giao dịch công nghệ trung bình là 40% (vượt 20% so với mục tiêu 
đề ra).

Với mục tiêu thứ hai: Theo số liệu tổng hợp từ Cục sở hữu trí tuệ và 
Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) giao 
dịch tài sản trí tuệ (không tính quyền tác giả, quyền liên quan và giống 
cây trồng) giai đoạn 2015-2018 đã được thực hiện thông qua 2.267 hợp 
đồng giữa các doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam và 206 hợp đồng chuyển 
nhượng giữa doanh nghiệp, cá nhân Việt Nam với nước ngoài tương ứng 
với 4026 và 792 đối tượng sở hữu công nghiệp được chuyển nhượng. 
Việc đo lường tỷ trọng mua bán tài sản trí tuệ trong tổng giá trị giao dịch 
như mục tiêu Chương trình đã đề ra còn gặp nhiều khó khăn về số liệu 
thống kê.

Với mục tiêu thứ ba: Thiết lập mạng lưới sàn giao dịch công nghệ 
kèm theo hệ thống tổ chức dịch vụ KH&CN hỗ trợ, trọng tâm là Thành 
phố Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Về cơ bản mạng lưới các sàn giao 
dịch công nghệ đã bước đầu được xây dựng và hình thành. Chương trình 
phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 đã hỗ trợ hình thành các sàn 
giao dịch công nghệ Vùng Duyên hải Bắc Bộ, kết nối được 05 sàn giao 
dịch trong khu vực (gồm Quảng Ninh, Hải phòng, Thái Bình, Nam Định, 
Ninh Bình). Hỗ trợ xây dựng và triển khai đề án hình thành sàn giao dịch 
Hà Nội và sàn Thành phố Hồ chí Minh. Hiện nay, đang hỗ trợ để hình 
thành sàn giao dịch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và dự kiến kết nối 
các sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, 
Đồng Tháp.

Ngoài ra, Chương trình phát triển thị trường KH&CN đến năm 2020 
đã hỗ trợ xây dựng và đưa vào hoạt động hơn 20 điểm kết nối cung - cầu 
công nghệ, tư vấn sở hữu trí tuệ trên nền tảng “https://ipplatform.gov.
vn” tại các địa bàn quan trọng (Hà Nội, TP HCM, Quảng Ninh, Nghệ 
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An, Thái Nguyên, Gia Lai, Đắc Lắc, Đà Nẵng, Cần thơ và Bà Rịa Vũng 
Tàu) với vai trò tích cực của các trung tâm ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ tại các địa phương trong hoạt động môi giới công nghệ, thương mại 
hoá kết quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ. Đã khảo đánh giá và nhận diện 
được khoảng 27.000 doanh nghiệp trong cơ sở dữ liệu doanh nghiệp quốc 
gia có chức năng tư vấn, môi giới chuyển giao công nghệ, định giá/thẩm 
định giá công nghệ, tài sản trí tuệ. Đây là lực lượng tiềm năng góp phần 
hình thành và phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN trong sự liên thông với các thị trường hàng hoá, thị trường tài 
chính và thị trường lao động.

3. Một số tồn tại và hạn chế.

3.1. Về hành lang pháp lý

Mặc dù hành lang pháp lý phát triển thị trường KH&CN giai đoạn 
2016-2020 đã được hoàn thiện với nhiều kết quả nổi bật, song vẫn còn một 
số tồn tại nhất định cần tiếp tục được tháo gỡ trong thời gian tới. Cụ thể:

Luật Sở hữu trí tuệ (2005) bổ sung sửa đổi năm 2009 quy định quyền 
sở hữu tài sản trí tuệ được hình thành từ ngân sách Nhà nước thuộc về 
Nhà nước. Việc quy định như vậy là đúng nhưng chưa đủ. Nếu không quy 
định rõ quyền của Nhà nước với tài sản trí tuệ được hình thành từ ngân 
sách sẽ dẫn đến không minh bạch về nguồn gốc xuất xứ của tài sản và 
tước bỏ quyền của Nhà nước được thu hồi, trưng dụng các tài sản trí tuệ 
có nguồn gốc Nhà nước trong trường hợp xuất hiện tình huống liên quan 
trực tiếp đến an ninh quốc phòng, an toàn, an sinh và lợi ích công cộng 
mà tài sản trí tuệ đó là chìa khóa để giải quyết.

Tuy nhiên, tài sản trí tuệ và kết quả nghiên cứu có tính đặc thù riêng 
biệt của hàng hóa khoa học và công nghệ nói chung là: tri thức ẩn, là bí 
quyết gắn với tổ chức, nhóm, cá nhân tạo ra nó; càng lưu chuyển, càng sử 
dụng thì giá trị gia tăng càng lớn. Chính vì vậy, trong hầu hết trường hợp, 
nếu di chuyển tài sản trí tuệ khỏi “người tạo ra nó” sẽ làm mất đi giá trị 
tiềm năng của tài sản trí tuệ. Từ đó dẫn đến lãng phí nguồn lực ngân sách 
đầu tư và công sức trí tuệ của tác giả/tổ chức đã tạo ra tài sản trí tuệ đó. 
Tài sản trí tuệ không thể và không nên đối xử như các tài sản công bình 
thương mà cần phải đối xử theo thông lệ quốc tế. Các nước nước như 
Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và hầu hết các nước phát triển đều mặc 
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định giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ 
cho cơ quan chủ trì nhiệm vụ KH&CN. Triết lý đầu tư cho KH&CN là 
đầu tư cho cho tương lai, đầu tư cho hạ tầng mềm của một Quốc gia. Kết 
quả nghiên cứu và tài sản trí tuệ được hình thành từ ngân sách nhà nước 
khi được ứng dụng vào sản xuất và đời sống sẽ tạo ra giá trị gia tăng cao 
về kinh tế, tạo ra nhiều công ăn việc làm và làm thay đổi xã hội theo chiều 
hướng tích cực hơn, nhân văn hơn.

- Luật Chuyển giao công nghệ, Nghị định số 76/2018/NĐ-CP hướng 
dẫn thi hành Luật Chuyển giao công nghệ được ban hành quy định nhiều 
chính sách mới cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công 
nghệ ở khu vực tư nhân, thiết lập những cơ chế hỗ trợ mới cho hoạt động 
giải mã, tư vấn, môi giới công nghệ, đánh giá, định giá công nghệ, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu, hỗ trợ phát triển các tổ chức trung gian của 
thị trường KH&CN, v.v.. Tuy nhiên, các nội dung hỗ trợ quy định trong 
Nghị định số 76/2018/NĐ-CP chưa được cụ thể hóa vào nội dung các 
chương trình KH&CN Quốc gia/các hoạt động hỗ trợ thị trường KH&CN 
của các bộ, ngành, địa phương nên chưa phát huy được hiệu lực, hiệu quả 
của chính sách.

- Nghị định 70/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý, sử dụng tài 
sản công quy định về xử lý tài sản là kết quả đề tài, dự án sử dụng ngân 
sách nhà nước hiện đang tồn tại một số vấn đề trái với quy luật phát 
triển khách quan của KH&CN; trái với thông lệ và thực tiễn pháp lý của 
các nước phát triển khi họ ở cùng ngưỡng trình độ công nghệ tương tự 
Việt Nam hiện nay. Theo quy định thì kết quả nghiên cứu được tạo ra từ 
ngân sách nhà nước thì thuộc sở hữu của nhà nước. Kinh phí thu được từ 
việc thương mại hóa hầu hết phải nộp lại cho nhà nước. Như vậy, không 
khuyến khích các nhà khoa học sáng tạo công nghệ và thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu. Mặt khác các khó khăn về thủ tục giao quyền sở hữu, 
quyền sử dụng kết quả nghiên cứu được hình thành từ ngân sách Nhà 
nước, phân chia lợi ích khi doanh nghiệp cùng với Viện/Trường đầu tư 
khai thác kết quả nghiên cứu; nhà khoa học không hình thành được doanh 
nghiệp từ chính kết quả nghiên cứu của mình... và quy định về định giá 
kết quả nghiên cứu còn quá phức tạp khiến doanh nghiệp không tiếp cận 
được nguồn lực tri thức công nghệ cho phát triển.
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- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Nghị định số 13/2019/NĐ-CP 
ngày 01/02/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp KH&CN có quy định 
tài sản góp vốn có thể là quyền sở hữu công nghệ. Tuy nhiên, các doanh 
nghiệp khởi nghiệp rất khó khăn khi đăng ký vốn điều lệ, tăng tài sản từ 
sở hữu trí tuệ, trong khi đó tài sản trí tuệ là tài sản lớn nhất của doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Việc chưa ghi nhận vốn góp bằng tài sản 
trí tuệ gây cản trở cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư. Các 
doanh nghiệp cũng không được ngân hàng chấp thuận khi dùng tài sản trí 
tuệ (kể cả bằng sáng chế đã được bảo hộ độc quyền) làm tài sản thế chấp 
để vay vốn ngân hàng.

Theo ý kiến chuyên gia1
ss: sự thiếu cụ thể của Luật chuyển giao công 

nghệ (2017), sự phi logic của Nghị đinh 70 (2018) hướng dẫn điều 105 
Luật quản lý sử dụng tài sản công, sự mâu thuẫn giữa Luật viên chức (sửa 
đổi bổ sung năm 20192

ss) với luật KH&CN (2013)ss

3... sự thiếu đồng bộ của 
Luật sở hữu trí tuệ, Luật doanh nghiệp và Luật đầu tư đã và đang tạo ra 
các khoảng trống pháp lý không tốt. Đây chính là rào cản chặn đứng 
dòng chảy công nghệ cao từ các nước phát triển đặc biệt là từ các chuyên 
gia Việt kiều mong muốn cùng các doanh nghiệp trong nước hợp tác đầu 
tư hình thành các dự án công nghệ cao. Đồng thời, là nguyên nhân chính 
khiến nhà khoa học chưa thực sự sống được bằng sản phẩm công nghệ 
do mình tạo ra.

3.2. Về phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN
Thị trường KH&CN còn thiếu vắng các tổ chức trung gian có uy tín, 

kinh nghiệm, đặc biệt là các tổ chức trung gian điển hình, có khả năng 
dẫn dắt thị trường.

1. Báo cáo tham vấn chuyên gia chính sách Úc, Hà Lan và Việt Nam trong chuỗi các hội 
nghị tham vấn khung chính sách phát triển thị trường KH&CN đến năm 2025, tầm nhìn 
đến năm 2030. Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN, 2021.
2. Tại Khoản 3, Điều 14, Luật Viên chức về quyền của viên chức về hoạt động kinh 
doanh và làm việc ngoài thời gian quy định: Được góp vốn nhưng không tham gia 
quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, 
hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường 
hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
3. Luật KH&CN năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành khuyến khích hình thành 
các doanh nghiệp KH&CN trực thuộc các các tổ chức khoa học để từ đó thu hút đầu từ 
và hợp tác của các doanh nghiệp sản xuất lớn trong cùng lĩnh vực thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu của Viện trường.
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Vai trò của các tổ chức trung gian, đặc biệt là các tổ chức có chức 
năng môi giới chuyển giao, định giá /thẩm định giá công nghệ còn yếu và 
mờ nhạt. Hệ thống tổ chức trung gian (môi giới, tư vấn, giám định, đánh 
giá, định giá, kiểm tra, kiểm định...) còn thiếu về số lượng, yếu về năng 
lực và chưa khẳng định được vai trò kết nối, định giá làm cơ sở thúc đẩy 
các hoạt động giao dịch. Các sàn giao dịch công nghệ và thiết bị chưa thể 
hiện được vai trò đầu tàu trong hệ thống các tổ chức trung gian.

Các tổ chức trung gian chưa đủ sức để thực hiện tốt sứ mệnh của 
mình trên thị trường; chưa chuyên nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ; 
chưa tạo được niềm tin vững chắc cho bên cung, bên cầu trong việc giảm 
bất cân xứng về thông tin, giảm chi phí giao dịch. Việc cung cấp các dịch 
vụ môi giới chuyển giao công nghệ, thẩm định, đánh giá, định giá công 
nghệ còn hạn chế; việc liên thông, liên kết của các tổ chức trung gian, đặc 
biệt là các sàn giao dịch tại miền Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà Nẵng) và 
miền Nam (TP Hồ Chí Minh) với các sàn giao dịch trong nước và quốc tế 
chưa được đẩy mạnh, nên số lượng giao dịch thông qua các sàn giao dịch 
công nghệ và các tổ chức trung gian công nghệ còn thấp (chiếm 5% tổng 
số các giao dịch công nghệ trên thị trường).

Một vấn đề nữa là do sự thiếu vắng của các tư vấn viên, các nhà môi 
giới chuyên nghiệp được đào tạo bài bản, am hiểu về chuyên môn, nghiệp 
vụ để hỗ trợ các bên giao dịch, thương thảo hợp đồng và các dịch vụ khác 
liên quan đến giao dịch công nghệ, tài sản trí tuệ. Điều này ảnh hưởng 
không nhỏ đến các hoạt động giao dịch chuyển giao công nghệ, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ.

3.3. Về phát triển thị trường KH&CN tại các địa phương

Việc phát triển thị trường KH&CN ở Việt Nam nói chung và trên địa 
bàn các tỉnh, thành nói riêng vẫn còn hạn chế. Theo số liệu báo cáo tổng 
hợp từ các địa phương. Một số điều kiện tiền đề cho thị trường KH&CN 
vận hành đã được hình thành. Tuy nhiên, những yếu tố để tạo nên một thị 
trường KH&CN sôi động vẫn chưa được hình thành đầy đủ. Thị trường 
công nghệ nước ta chủ yếu vẫn là tìm kiếm mua bán máy móc thiết bị, 
chưa có nhiều giao dịch có hàm lượng công nghệ cao như mua bán công 
nghệ, bản quyền công nghệ. Tính hiệu lực thực thi của các quy định hiện 
hành còn thiếu.
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Đồng thời, việc triển khai các cơ chế, chính sách tại các địa phương 
còn lúng túng, khó khăn do trong quá trình thực hiện thủ tục giao quyền sử 
dụng, quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, 
điều gây khó khăn lớn cho cả bên đề nghị giao quyền và bên giao quyền là 
việc định giá các kết quả đó. Các cơ quan quản lý địa phương thiếu thông 
tin về giá cả của tài sản trí tuệ tương tự trên thị trường KH&CN. Mặc dù 
đã có Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BKH&CN-BTC quy định việc 
định giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí 
tuệ sử dụng ngân sách nhà nước tại các địa phương còn rất lung túng. Bên 
cạnh đó, phần lớn các kết quả nghiên cứu có địa chỉ áp dụng là chính cơ 
quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Một số kết quả nghiên cứu do 
các tổ chức KH&CN của tỉnh, thành phố (chủ yếu là công lập) nghiên 
cứu và chuyển giao cho các đối tác do nhận thức rằng việc sớm đưa vào 
ứng dụng trong thực tiễn các kết quả nghiên cứu là cần thiết mà chưa ý 
thức đầy đủ về trách nhiệm phải thực hiện quy định về giao quyền sở hữu, 
quyền sử dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định.

Mặc dù việc phát triển thị trường KH&CN đã có trong chức năng 
của các Sở KH&CN nhưng cán bộ chuyên trách thực hiện các hoạt động 
này tương đối hạn chế, không chuyên môn hóa khi các cán bộ này còn 
đảm nhiệm nhiều mảng khác nhau như đánh giá, định giá, giám định công 
nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân … Đặc biệt, khi Quyết định 844/QĐ-TTg 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2020 được ban hành, đầu mối chuyên 
trách về hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo được tích hợp vào hoạt động của các phòng quản lý công nghệ 
và thị trường công nghệ hoặc phòng quản lý chuyên ngành…

Thông tin, thống kê dữ liệu về các giao dịch công nghệ tại các địa 
phương còn thiếu. Do quy định của Luật Chuyển giao Công nghệ (Hợp 
đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng ký, trừ Hợp đồng 
chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam). Quy định này một 
mặt tạo môi trường thực sự tự do cho các doanh nghiệp trong giao kết 
hợp đồng chuyển giao công nghệ. Tuy nhiên, mặt trái của quy định này là 
hoạt động chuyển giao công nghệ diễn ra tại các địa phương khó có thể 
nắm bắt. Theo quy định, hàng năm các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, 
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trường đại học và cao đẳng trên địa bàn phải báo cáo về các Sở KH&CN 
để Sở tổng hợp và báo cáo Bộ KH&CN. Tuy nhiên, do bất cập trong thực 
thi chế tài đối với các đơn vị không gửi báo cáo nên số liệu về hoạt động 
chuyển giao công nghệ gần như rất hạn chế.

Bên cạnh đó việc phát triển các cơ sở đào tạo doanh nghiệp (BI), cơ sở 
ươm tạo công nghệ, tổ chức thúc đẩy kinh doanh (BA) tại địa phương còn 
hạn chế, do khung pháp lý các loại hình này chưa đầy đủ, chưa hoàn thiện.

4. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

Các tồn tại và hạn chế ở trong phát triển thị trường KH&CN Việt 
Nam xuất phát từ những nguyên nhân sau:

Thứ nhất: nhận thức của các cấp, các ngành và các địa phương về vị 
trí, vai trò của thị trường KH&CN trong hệ thống đổi mới, sáng tạo quốc 
gia còn chưa đầy đủ, toàn diện. Hành lang pháp lý và cơ chế, chính sách 
còn chưa đồng bộ, chưa thực sự tạo động lực cho thị trường KH&CN 
phát triển.

Thứ hai: nguồn cung công nghệ trong nước còn hạn chế về số lượng 
và chất lượng cũng như tính sẵn sàng chuyển giao theo yêu cầu của doanh 
nghiệp. Nguồn cung công nghệ từ các trường đại học, viện nghiên cứu 
còn khiêm tốn, chỉ chiếm khoảng 20% trong tổng số giao dịch công nghệ 
có nguồn gốc trong nước (giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước 
chiếm khoảng 25%) là không phù hợp với tiềm năng sẵn có của lực lượng 
KH&CN nước nhà. Hoạt động chuyển giao công nghệ tại các tổ chức 
KH&CN nói chung và viện, trường còn hạn chế. Kết quả nghiên cứu xuất 
phát từ khu vực này nhìn chung chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội và 
doanh nghiệp. Chưa thực sự có những cơ chế, chính sách kích thích các 
nhà khoa học, nhà sáng chế chuyển giao, thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, tài sản trí tuệ. Các tổ chức KH&CN đặt quá nặng về bài báo quốc tế, 
chưa chú ý đến sáng chế, và chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu;

Thứ ba: về phía các doanh nghiệp việc tham gia vào thị trường KH& 
CN là hoạt động còn mới, có nhiều đặc thù so với các thị trường truyền 
thống khác, bên cạnh đó đầu tư vào việc tiếp thu làm chủ công nghệ hàm 
chứa nhiều rủi ro và tính bất định, đây cũng loại đầu tư trong dài hạn 
không sinh lời nhanh nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tư nhân.
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Thứ tư: các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN mới bước 
đầu được hình thành năng lực và tiềm lực còn nhiều hạn chế. Số lượng tổ 
chức trung gian nhiều nhưng năng lực tư vấn, môi giới, xúc tiến không 
đồng đều, sự kết nối chia sẻ thông tin giữa các tổ chức trung gian còn 
manh mún, hạ tầng kỹ thuật cơ sở dữ liệu cùng cầu công nghệ hạn chế, 
chưa thu hút được khu vực tư nhân tham gia đầu tư xây dựng, quản trị, 
vận hành các sàn giao dịch công nghệ, thiếu tổ chức quy mô lớn có khả 
năng dẫn dắt,...

Thứ năm: chưa liên kết, kết nối liên thông được thị trường KH&CN 
Việt Nam với thị trường quốc tế đặc biệt là các quốc gia có nguồn cung 
công nghệ chất lượng cao, dồi dào như các nước thuộc EU, Mỹ... để từ đó 
khơi thông dòng chảy công nghệ, từng bước thay đổi cơ cấu nhập khẩu 
công nghệ các quốc gia đang phát triển.

Thứ sáu: việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nền tảng thông tin về thị 
trường KH&CN còn hạn chế, thiếu khả năng liên thông và tương tác giữa 
các đối tượng có nhu cầu như: Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại 
học với nhau và với các tổ chức, cá nhân khác.

Thứ bảy: tác động của Chương trình phát triển thị trường KH&CN 
đến năm 2020 giai đoạn vừa qua còn hạn chế chưa tương xứng với kỳ 
vọng do quy mô, diện triển khai và nguồn lực các nhiệm vụ còn hạn hẹp, 
chưa tương xứng với nhu cầu đẩy mạnh giao dịch hàng hóa KH&CN trên 
thị trường. Phạm vi, đối tượng và quy mô của Chương trình phát triển thị 
trường KH&CN đến năm 2020 còn quá nhỏ bé so với nhu cầu phát triển 
thị trường KH&CN nói chung và mục tiêu, nội dung của Chương trình 
giai đoạn 2013-2020 nói riêng.

5. Những bài học kinh nghiệm

Từ việc phân tích đánh giá hiện trạng, tổng kết những hạn chế và 
nguyên nhân tồn tại trong phát triển thị trường KH&CN giai đoạn 2016-
2020 có thể rút ra một số bài học sau:

Thứ nhất: cần mở rộng phạm vi tác động và quy mô đầu tư phát 
triển thị trường KH&CN để nhanh chóng đáp ứng yêu cầu ĐMST của 
doanh nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp 4.0 và 
yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng của nền kinh tế.



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 141

Thứ hai: tổ chức lại mạng lưới các tổ chức trung gian của thị trường 
KH&CN theo hướng tăng cường chất lượng và hiệu quả dịch vụ. Từng 
bước nâng cao tỷ lệ và số lượng các tổ chức trung gian được đào tạo và 
đánh giá xếp hạng về năng lực.

Thứ ba: chuyển dịch cơ cấu nhập khẩu công nghệ theo hướng giảm 
tỷ trọng nhập khẩu công nghệ từ các nước đang phát triển, tăng tỷ trọng 
nhập khẩu các công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ xanh từ các 
nước phát triển. Cần mở rộng và phát triển linh hoạt các kênh nhập khẩu 
và chuyển giao công nghệ nhằm nhanh chóng đáp ứng nhu cầu công nghệ 
của thị trường nội địa.

Thứ tư: chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho phát triển thị trường KH&CN 
trọng tâm và trọng điểm. Thay vì ưu tiên đầu tư tạo ra tri thức thì tập trung 
dồn lực đầu tư cho việc chuyển hóa tri thức công nghệ thành giá trị kinh 
tế. Cần tăng cường thu hút các nguốn vốn xã hội hóa đóng góp, tham gia 
đầu tư vào phát triển thị trường KH&CN.

Thứ năm: cần đầu tư phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật quốc gia 
của thị trường KH&CN, bao gồm cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm, và 
các công cụ kết nối, hỗ trợ giao dịch công nghệ trên thị trường KH&CN.

Thứ sáu: việc xác lập vai trò dẫn dắt của các tập đoàn, các doanh 
nghiệp sản xuất lớn và các hiệp hội ngành nghề có ý nghĩa quyết định 
nhiệm vụ lan tỏa công nghệ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham 
gia chuỗi giá trị sản phẩm trong việc định hướng thị trường KH&CN khi 
tiến hành lựa chọn, tìm kiếm và đầu tư công nghệ phục vụ một số ngành 
hang xuất khẩu chủ lực.

Thứ bảy: sự kết nối giữa doanh nghiệp và viện trường có ý nghĩa 
quyết định trong việc khai thác có hiệu quả nguồn cung công nghệ trong 
nước. Do đó, cần nhân rộng các mô hình liên kết viện/trường - doanh 
nghiệp trong hoạt động thương mại hóa và chuyển giao kết quả nghiên 
cứu, tài sản trí tuệ trên thị trường KH&CN.

Thứ tám: việc tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý và cải cách thủ 
tục hành chính trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình 
cho phù hợp với bản chất và đặc thù của hoạt động thị trường KH&CN là 
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yếu tố then chốt giúp đẩy nhanh quá trình thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng như thúc đẩy sự phát triển của 
thị trường KH&CN.

Thứ chín: bản chất của kế hoạch cơ cấu kinh tế nói chung và tái cơ 
cấu lại thị trường KH&CN nói riêng là phân bổ lại nguồn lực, và tổ chức 
lại hoạt động phù hợp với mục tiêu, yêu cầu của giai đoạn phát triển mới. 
Bài học kinh nghiệm thực tế (Trung quốc, Hàn quốc) kế hoạch tái cơ cấu 
xác định rõ nguồn lực để thực hiện mục tiêu. Việc phân bổ nguồn lực 
không có tính pháp lệnh dẫn tới nhiều chỉ tiêu, hoạt động phát triển thị 
trường KH&CN giai đoạn 2016-2020 không được thực hiện dẫn tới hiệu 
quả tổng thể của chính sách không được như kỳ vọng.

6. Định hướng phát triển thị trường KH&CN giai đoạn 2021-
2025 và tầm nhìn đến năm 2030

6.1. Bối cảnh trong nước và quốc tế

a) Bối cảnh quốc tế

Thế giới đang phải đối mặt với những thách thức từ đại dịch covid-19, 
điều này dự báo giai đoạn 2021-2025 sẽ rất khó khăn, buộc các quốc gia 
trong đó có Việt Nam phải có những biện pháp tái cấu trúc nền kinh tế, 
thúc đẩy đẩy nền kinh tế hồi phục sau đại dịch. Bên cạnh đó là sự xuống 
cấp của hệ sinh thái và biến đổi khí hậu mà các biểu hiện cụ thể là hệ sinh 
thái đại dương, hệ sinh thái thủy sinh đang bị phá hủy nghiêm trọng do 
khai thác tài nguyên quá mức, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu 
toàn cầu. Bên cạnh những thách thức trong giai đoạn tới cũng có nhiều 
cơ hội từ bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, xu hướng toàn 
cầu hóa.

- Cuộc cách mạng công nghiệp lần thức tư với sự hiện diện của các 
loại công nghệ mới (trí tuệ nhân tạo, blockchain, dữ liệu lớn - big data, 
kết nối vạn vật - IoT…) đặt ra cơ hội nhưng cũng nhiều thách thức đối 
với Việt Nam trong khai thác các thành tựu KH&CN phục vụ phát triển 
kinh tế xã hội. Thực tế cho thấy, các công nghệ mới theo làn sóng Cách 
mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa khắp thế giới đã phát huy ảnh hưởng tại 
Việt Nam và bước đầu có đóng góp theo chiều hướng tích cực trong phát 
triển kinh tế - xã hội.
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- Xu hướng toàn cầu hóa đã làm tăng tính cạnh tranh quốc tế, khuyến 
khích đổi mới và áp dụng các công nghệ nước ngoài. Tác động của toàn 
cầu hòa đến đổi mới thông qua làm thay đổi cạnh tranh toàn cầu diễn ra 
theo hai cơ chế trái ngược nhau. Một mặt, toàn cầu hóa dẫn đến mức độ 
cạnh tranh cao hơn, làm giảm mức độ tập trung của thị trường có thể làm 
yếu động lực đổi mới của công ty đổi mới do thu nhập từ đổi mới bị giảm 
xuống. Mặt khác, cạnh tranh nhiều hơn và tập trung thấp hơn có thể thúc 
đẩy đổi mới để thoát khỏi cạnh tranh và bảo đảm thu nhập ngay từ đầu.

b) Bối cảnh trong nước

Cùng với bối cảnh quốc tế đối mặt với đại dịch Covid-19, ô nhiễm 
môi trường và biến đổi khí hậu Việt Nam cũng đang đứng trước những 
thách thức trong phát triển kinh tế xã hội nói chung và phát triển thị 
trường KH&CN nói riêng đòi hỏi cần nhanh chóng có những giải pháp 
phục hồi và phát triển nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên 
nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Những thách thức 
chính trong phát triển thị trường KH&CN cụ thể là:

- Năng lực nghiên cứu còn hạn chế so với tình hình chung trên thế 
giới và đang phụ thuộc nhiều vào các tổ chức nghiên cứu công lập. Phần 
lớn các cán bộ nghiên cứu làm việc ở các trường đại học (51%), viện 
nghiên cứu (19%), chỉ có 17% cán bộ nghiên cứu làm việc ở các doanh 
nghiệp. Việc mở rộng nguồn cung công nghệ trong nước sẽ phụ thuộc rất 
lớn vào khả năng cung cấp của các trường đại học và viện nghiên cứu 
trong nước do phần lớn các nhà khoa học làm việc ở đây. Cấu trúc nguồn 
tài chính ở các tổ chức KH&CN cho thấy chưa có sự tham gia đáng kể 
của các doanh nghiệp vào hoạt động R&D ở các tổ chức KH&CN. Điều 
này gợi ý rằng, tăng cường hợp tác R&D giữa các tổ chức nghiên cứu và 
các doanh nghiệp có thể là một kênh quan trọng để phát triển thị trường 
KH&CN.

- Mặc dù xếp hạng chung về năng lực đổi mới sáng tạo chúng ta đứng 
số 42/131 quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng chất lượng của các trường đại 
học thấp, hợp tác đại học và doanh nghiệp về R&D yếu (65/131), kết quả 
nghiên cứu mang tính hàn lâm nên tính sẵn sàng ứng dụng chuyển giao 
không cao, số lượng sáng chế được đăng ký trên một triệu dân là khá thấp 
(Schwab, 2019).
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- Thị trường KH&CN chưa phát triển do hình thành sau các loại thị 
trường khác (hàng hóa, tài chính, lao động, bất động sản), chưa có chính 
sách đủ mạnh và chưa liên thông được với thị trường quốc tế là một trở 
ngại lớn, ảnh hưởng đến tốc độ phát triển thị trường về quy mô, sự lớn 
mạnh của các chủ thể tham gia thị trường, hạn chế dòng chảy hàng hóa 
từ bên cung công nghệ (cả trong và ngoài nước) sang phía cầu công nghệ 
và cuối cùng ảnh hưởng đến hoạt động ĐMST và hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp.

- Số đông các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa thành thạo trong việc 
tìm kiếm, lựa chọn và đàm phát công nghệ với các tổ chức KH&CN, các 
đơn vị môi giới tư vấn; Phía cung công nghệ chưa được định hướng rõ để 
tạo ra các sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu thị trường. Thêm vào đó, các 
tổ chức trung gian, môi giới chưa đủ chuyên nghiệp để tạo ra một môi 
trường giao dịch minh bạch với chi phí giao dịch hợp lý thì sự can thiệp 
của các cơ quan quản lý nhà nước là vô cùng cần thiết. Nhà nước vừa có 
vai trò “bà đỡ” kiến tạo thị trường, vừa điều tiết và kích thích sự phát triển 
của thị trường KH&CN nhằm hóa giải các khiếm khuyết thị trường và 
khiếm khuyến hệ thống.

Bên cạnh những thách thức, Việt Nam cũng có những cơ hội 
trong phát triển thị trường khoa học và công nghệ:

- Việc nước ta chủ động hội nhập quốc tế, tham gia đàm phán ký kết 
các hiệp định thương mại tự do như hiệp định Hiệp định Đối tác Toàn 
diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP), hiệp định FTA Việt 
Nam-EU, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), … đặt ra 
nhiều cam kết buộc chúng ta phải có nghĩa vụ rà soát, sửa đổi nhiều văn 
bản quy phạm pháp luật hiện hành, trong đó có Luật Sở hữu trí tuệ, chính 
sách nhập khẩu và chuyển giao công nghệ, các quy định về rào cản kỹ 
thuật trong thương mại (TBT), v.v...

- Cải thiện về Trình độ phát triển của kinh doanh: Theo đánh giá 
của WIPO, năm 2020 hệ thống ĐMST của Việt Nam có kết quả nổi bật về 
Trình độ phát triển của thị trường, xếp hạng 39, tăng 30 bậc từ vị trí 69 năm 
2019. Năng lực Hấp thụ tri thức tăng 13 bậc so với năm 2019, xếp hạng 10 
- là thế mạnh của Việt Nam nhờ sự dẫn đầu về Nhập khẩu công nghệ cao 
(hạng 4) và Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) (hạng 19).
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- Cải thiện về Cơ sở hạ tầng chung: Năm 2020, Cơ sở hạ tầng tiếp 
tục có sự cải thiện tích cực, tăng 9 bậc so với năm 2019. Trong đó, đáng 
kể nhất là nhóm chỉ số về Hạ tầng ICT - tăng 6 bậc so với 2019 với tiến 
bộ rõ rệt về Tiếp cận ICT (tăng 4 bậc từ vị trí 90 lên 86) và Sử dụng ICT 
(tăng 27 bậc, từ vị trí 92 lên 65). Các chỉ số liên quan tới năng lượng trong 
GII 2020 cũng có sự cải thiện tích cực. Chỉ số Sản lượng điện theo đầu 
người tiếp tục cải thiện so với 2019, tăng 5 bậc, từ vị trí 81 lên 76. Chỉ số 
GDP/đơn vị năng lượng sử dụng tăng 7 bậc từ vị trí 92 lên 85.

- Cải thiện về đầu ra ĐMST: Về đầu ra ĐMST, nhóm chỉ số Sáng 
tạo tri thức và Lan truyền tri thức có cải thiện tích cực so với 2019, trong 
đó, nhóm chỉ số Lan truyền tri thức xếp hạng 14 được coi là thế mạnh 
của Việt Nam, nhờ sự dẫn đầu về Xuất khẩu công nghệ cao (hạng 2). Đặc 
biệt, chỉ số Số công bố bài báo khoa học và kỹ thuật đã tăng 13 bậc so với 
2019, từ vị trí 74 lên 61. Trụ cột Sản phẩm sáng tạo tăng 9 bậc so với năm 
2019, xếp hạng 38. Có sáu chỉ số ở trụ cột này cải thiện so với 2019 và có 
thứ hạng cao như Số lượng ứng dụng phần mềm được sản xuất (hạng 10, 
tăng 3 bậc); chỉ số Đăng ký nhãn hiệu theo xuất xứ (hạng 20, tăng 4 bậc). 
Chỉ số Sản lượng ngành công nghệ cao và công nghệ trung bình cao tăng 
4 bậc, từ 27 lên 23. Đặc biệt, với 33 thương hiệu nằm trong top 5.000, dẫn 
đầu là công ty viễn thông Viettel Telecom, Việt Nam xếp hạng thứ 19 ở 
chỉ số mới được đưa vào sử dụng lần đầu tiên trong GII 2020 - chỉ số Giá 
trị thương hiệu toàn cầu.

6.2. Quan điểm và mục tiêu phát triển thị trường KH&CN

a) Quan điểm

Bối cảnh mới và yêu cầu phát triển thị trường KH&CN giai đoạn tới 
đặt ra những quan điểm phát triển chủ yếu sau:

Thứ nhất, thị trường KH&CN là một bộ phận cấu thành của thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, có vai trò then chốt trong 
việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế;

Thứ hai, phát triển thị trường KH&CN lấy doanh nghiệp làm trung 
tâm, phù hợp với bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và 
hội nhập quốc tế, huy động tối đa nguồn lực từ khu vực tư nhân và quốc 
tế giúp đẩy nhanh tốc độ đổi mới sản phẩm và dịch vụ có độ tích hợp cao 
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về công nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhanh chóng 
gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu và chiếm lĩnh thị trường trong nước và 
quốc tế;

Thứ ba, phát triển của thị trường KH&CN đòi hỏi sự sẵn sàng của 
nguồn cung và nguồn cầu công nghệ, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ 
cùng năng lực của các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN. Nhà 
nước có vai trò kiến tạo và hỗ trợ thị trường KH&CN phát triển, bảo đảm 
quyền, lợi ích hợp pháp về sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân tham 
gia thị trường;

Thứ tư, phát triển thị trường KH&CN cần được đặt trong mối quan 
hệ liên thông với thị trường hàng hóa, lao động và tài chính; gắn kết sự 
phát triển của thị trường KH&CN trong nước với thị trường toàn cầu và 
khu vực, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam và thông lệ chung 
của quốc tế.

b) Mục tiêu

Trên cơ sở phát huy các kết quả đã đạt được giai đoạn 2016 - 2020, 
thị trường KH&CN hướng đến mục tiêu cho giai đoạn 2021 - 2025 và tầm 
nhìn đến năm 2030 như sau:

1. Mục tiêu tổng quát:

Nhằm hướng đến phát triển mạnh thị trường KH&CN nhằm đáp ứng 
yêu cầu đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở nâng cao vai trò của Nhà nước và 
các chủ thể thị trường KH&CN.

2. Mục tiêu cụ thể:

- Đến năm 2025:

+ Đến năm 2025, giá trị giao dịch hàng hoá KH&CN hàng năm tăng 
bình quân đạt 25%, trên 30% đối với một số lĩnh vực, ngành hàng xuất 
khẩu chủ lực. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ đạt trên 15%, tỷ trọng giao 
dịch các công nghệ nhập khẩu từ các nước phát triển đạt 30%. Tỷ trọng 
giao dịch công nghệ từ các viện nghiên cứu, trường đại học Việt Nam đạt 
trên 35% trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.

+ Hỗ trợ hình thành và phát triển 80 tổ chức trung gian thị trường 
KH&CN, bao gồm các tổ chức thuộc viện nghiên cứu, trường đại học và 
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tổ chức thuộc các doanh nghiệp và các tổ chức tại các đại học quốc gia, 
đại học vùng, cơ sở giáo dục-đào tạo, tổ chức KH&CN lớn, liên hoặc đa 
ngành về kỹ thuật và công nghệ và tại các hiệp hội ngành hàng; hỗ trợ 
nâng cao năng lực hoạt động cho các tổ chức trung gian hiện có.

+ Hình thành và phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian thị 
trường KH&CN trên cơ sở kết nối sàn giao dịch công nghệ quốc gia, 
các sàn giao dịch công nghệ tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà 
Nẵng, tại các vùng. Phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian chuyên 
sâu cho 03 ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

+ Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường 
KH&CN bao gồm: sàn giao dịch công nghệ quốc gia, cơ sở dữ liệu tích 
hợp, cổng thông tin về thị trường KH&CN và ứng dụng các công cụ phân 
tích, thống kê, xử lý dữ liệu giao dịch công nghệ, quản trị và kết nối cơ sở 
dữ liệu dùng chung, số hoá và tích hợp dữ liệu nhằm hỗ trợ các bên cung, 
cầu, tổ chức trung gian, cơ quan quản lý nhà nước về thị trường KH&CN.

+ Xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu, mạng lưới kết nối 
nhân tài người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt 
động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN Việt Nam.

- Đến năm 2030:

+ Tăng giá trị giao dịch hàng hóa KH&CN trên thị trường hàng năm 
bình quân đạt không dưới 30%, không dưới 35% đối với một số lĩnh vực, 
ngành hàng thâm dụng công nghệ cao. Tỷ trọng giao dịch tài sản trí tuệ 
đạt không dưới 20%, tỷ trọng giao dịch các công nghệ nhập khẩu từ các 
nước phát triển đạt 35%. Tăng đáng kể tỷ trọng giao dịch công nghệ từ 
các viện nghiên cứu, trường đại học của Việt Nam đạt không dưới 40% 
trong tổng giao dịch công nghệ có nguồn gốc trong nước.

+ Tiếp tục hỗ trợ hình thành và phát triển 240 tổ chức trung gian của 
thị trường KH&CN, bao gồm 180 tổ chức thuộc các viện nghiên cứu, 
trường đại học và 60 tổ chức thuộc các doanh nghiệp, trong đó có 10 - 12 
tổ chức tại các đại học quốc gia, đại học vùng, cơ sở giáo dục-đào tạo, tổ 
chức KH&CN lớn, liên hoặc đa ngành về kỹ thuật và công nghệ và tại 
các hiệp hội ngành hàng; hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động cho 600 tổ 
chức trung gian hiện có. Hình thành hiệp hội tư vấn, xúc tiến thị trường 
KH&CN của Việt Nam và tham gia trở thành thành viên của 03 hiệp hội 
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tư vấn xúc tiến thị trường KH&CN quốc tế. Mở rộng mạng lưới các tổ 
chức trung gian chuyên sâu cho 6 ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

+ Số hoá các kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có tiềm năng thương 
mại hóa trên thị trường KH&CN. Hiện đại hóa hệ thống hạ tầng quốc gia 
của thị trường KH&CN, kết nối hiệu quả với mạng lưới trung gian của thị 
trường KH&CN khu vực và toàn cầu. Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu 
quả sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu, mạng lưới kết nối nhân tài người 
nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động đổi mới 
sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN Việt Nam.

6.3. Nhiệm vụ và giải pháp

Để đạt được các mục tiêu đặt ra trong phát triển thị trường KH&CN 
giai đoạn 2021 - 2025 cần thực hiện các giải pháp sau:

a) Thứ nhất về hoàn thiện môi trường pháp lý, đẩy mạnh nghiên cứu 
cơ sở khoa học và thực tiễn cho phát triển thị trường KH&CN.

• Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí, 
chế độ báo cáo thống kê về thị trường KH&CN.

• Nghiên cứu, xây dựng báo cáo phân tích thị trường KH&CN cho 
một số ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

• Nghiên cứu, thiết kế các công cụ phân tích, xử lý dữ liệu giao dịch 
công nghệ, nghiên cứu, thiết kế phần mềm, công cụ quản trị và kết nối 
cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm hỗ trợ các bên cung cầu và tổ chức 
trung gian.

• Nghiên cứu và đề xuất cơ chế, chính sách liên thông thị trường 
KH&CN với các thị trường hàng hóa, thị trường tài chính, thị trường lao 
động; cơ chế tạo động lực thúc đẩy thương mại hoá kết quả nghiên cứu, 
tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước, đối tác công tư, liên kết 
viện nghiên cứu, trường đại học với doanh nghiệp; chính sách thu hút 
và phát huy có hiệu quả nhân tài người nước ngoài và người Việt Nam ở 
nước ngoài tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường 
KH&CN của Việt Nam;

• Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thị trường 
KH&CN; xây dựng tiêu chí đánh giá, định giá tài sản trí tuệ; cơ chế 
chuyển nhượng, góp vốn vào doanh nghiệp bằng tài sản trí tuệ; tiêu chí và 



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 149

quy trình nghiệp vụ xác định, định danh sản phẩm KH&CN tham gia thị 
trường KH&CN; quy định và hướng dẫn hoạt động của các tổ chức trung 
gian. Hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước về 
thị trường KH&CN.

• Nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế hoàn trả giá trị tài sản là kết quả 
nhiệm vụ KH&CN được nhà nước giao quyền sở hữu khi tham gia thị 
trường KH&CN; cơ chế giao quyền sử dụng tài sản là kết quả nghiên cứu; 
cơ chế và tỷ lệ phân chia lợi nhuận giữa tổ chức, cá nhân, nhà nước trong 
thương mại hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ có nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nước.

b) Thứ hai, phát triển các tổ chức trung gian của thị trường KH&CN.

• Phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian trên cơ sở kết nối sàn 
giao dịch công nghệ quốc gia, các sàn giao dịch công nghệ tại các thành 
phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tại các vùng, các tổ chức trung gian 
của các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và liên thông 
với mạng lưới các tổ chức trung gian khu vực và quốc tế. Kết nối mạng 
lưới các tổ chức trung gian với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao 
tiến bộ KH&CN ở các địa phương tạo thành mạng lưới thống nhất, toàn 
diện để hỗ trợ tốt nhất cho hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

• Hình thành và phát triển một số tổ chức trung gian có vai trò đầu 
mối, cung cấp các dịch vụ công có tính hệ thống.

• Hỗ trợ các tổ chức trung gian hiện có thông qua các hoạt động 
tư vấn nghiệp vụ, thiết kế và triển khai thí điểm dịch vụ, xây dựng, khai 
thác cơ sở dữ liệu, tổ chức hoặc tham gia các sự kiện xúc tiến thị trường 
KH&CN.

• Hình thành và phát triển mạng lưới các tổ chức trung gian đối với 
06 ngành hàng xuất khẩu chủ lực, phát huy vai trò của các hiệp hội ngành 
hàng và nhà đầu tư trong việc tìm kiếm, lựa chọn, giao dịch và ký kết hợp 
đồng mua bán hàng hóa KH&CN.

• Xây dựng, duy trì, cập nhật và phát triển cơ sở dữ liệu, cổng thông 
tin, trang thông tin điện tử về thị trường KH&CN.
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c) Thứ ba, thúc đẩy phát triển nguồn cầu của thị trường KH& 
CN, nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp.

• Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc điều tra, thống kê, đánh giá 
nhu cầu công nghệ, khả năng cung ứng, khai thác nguồn tài sản trí tuệ, và 
xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn cầu công nghệ, chuyên gia tư vấn hỗ trợ 
doanh nghiệp. Thực hiện các báo cáo phân tích, tổng quan về thị trường 
KH&CN.

• Hỗ trợ các hoạt động triển khai dịch vụ khai thác, cung cấp thông 
tin công nghệ, đánh giá, định giá, thẩm định giá công nghệ, kết quả nghiên 
cứu, tài sản trí tuệ cho các bên cung, cầu.

• Hỗ trợ các doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm, lựa chọn, thương 
thảo, thực hiện giao dịch và tiếp nhận công nghệ, tiếp cận thông tin 
công nghệ, quản trị và phát triển tài sản trí tuệ, thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, liên kết, hợp tác trao đổi 
và phát triển nhân lực KH&CN giữa doanh nghiệp với cơ sở nghiên cứu 
và đạo tạo.

• Khuyến khích các doanh nghiệp Việt Nam chủ động liên kết với 
các doanh nghiệp nước ngoài để tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Hỗ 
trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc ngành công nghiệp phụ trợ nhập 
khẩu li xăng và bí quyết công nghệ.

• Tạo áp lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh để thúc đẩy 
doanh nghiệp sử dụng công nghệ, tăng năng suất lao động. Mở rộng và 
nâng cao hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hài hoà với tiêu chuẩn quốc tế.

d) Thứ tư, thúc đẩy phát triển nguồn cung của thị trường KH&CN.

• Đẩy mạnh hợp tác viện, trường - doanh nghiệp. Hỗ trợ thương mại 
hoá kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ từ các viện nghiên cứu, trường đại 
học đáp ứng yêu cầu thị trường; Hỗ trợ nghiên cứu, phân tích thị trường, 
nâng cấp và hoàn thiện công nghệ theo quy mô công nghiệp, sản xuất 
thử nghiệm, mô hình trình diễn công nghệ, hiệu chuẩn và hợp chuẩn, 
hợp quy sản phẩm, chứng nhận và công bố chất lượng sản phẩm, đăng 
ký bảo hộ hữu trí tuệ, xây dựng phương án thương mại hóa và chuyển 
giao công nghệ.
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• Hình thành các kênh nhập khẩu công nghệ tiên tiến, ưu tiên công 
nghệ từ các nước phát triển, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và đổi 
mới sáng tạo của các doanh nghiệp trong nước, trước hết là đối với một 
số lĩnh vực công nghiệp/ngành hàng xuất khẩu chủ lực.

• Hỗ trợ nhập khẩu, giải mã các công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, 
công nghệ sạch. Ưu tiên hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, tài 
sản trí tuệ đáp ứng nhu cầu cơ giới hoá, chế biến sâu trong nông nghiệp, 
phục vụ yêu cầu phát triển vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

• Triển khai thực hiện các dự án cụ thể nhằm thu hút và phát huy 
có hiệu quả nhân tài người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài 
tham gia hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN 
Việt Nam. Xây dựng và đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu, mạng lưới kết 
nối nhân tài người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia 
hoạt động đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN Việt Nam.

• Cơ cấu lại các chương trình, nhiệm vụ KH&CN, gắn với nhu cầu 
xã hội, chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá trị gia tăng nhằm nâng cao chất 
lượng và số lượng nguồn cung hàng hóa KH&CN.

e) Thứ năm, tăng cường hoạt động xúc tiến thị trường KH&CN.

- Đẩy mạnh tổ chức các sự kiện xúc tiến thị trường KH&CN quốc 
gia, quốc tế: chợ công nghệ và thiết bị, hội chợ công nghệ, triển lãm công 
nghệ, kết nối cung - cầu công nghệ theo vùng, địa phương. Khơi thông 
kênh xúc tiến thị trường KH&CN tại các thị trường quốc tế có nguồn 
cung công nghệ cao, tiên tiến và thân thiện môi trường. Mở rộng hoạt 
động xúc tiến, liên kết với các đối tác công nghệ quốc tế ở những địa bàn 
có đại diện KH&CN của Việt Nam và các thị trường tiềm năng mà Việt 
Nam có lợi thế thông qua các hiệp định thương mại tự do.

• Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến công nghệ, kết nối chuyển giao 
công nghệ trong nước và quốc tế. Lồng ghép, phối hợp tổ chức sự kiện 
trình diễn, xúc tiến công nghệ trong khuôn khổ các sự kiện xúc tiến 
thương mại và đầu tư trong nước và quốc tế. Phối hợp với các bộ, ngành, 
địa phương, các hiệp hội ngành hàng và đối tác quốc tế tổ chức hàng năm 
từ 3 -5 sự kiện tích hợp kết nối chuyển giao công nghệ, xúc tiến thương 
mại và đầu tư.
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• Xây dựng và triển khai chương trình, dự án hợp tác xúc tiến công 
nghệ và chia sẻ chuyên gia giữa Việt Nam với các hiệp hội, đối tác công 
nghệ quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

• Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có công nghệ mới được tạo 
ra trong nước công bố, trình diễn, giới thiệu công nghệ, tham gia chợ, hội 
chợ công nghệ trong nước, ngoài nước.

f) Thứ sáu, liên thông, tiến tới đồng bộ hóa thị trường KH&CN với 
các thị trường hàng hóa, dịch vụ, lao động và tài chính.

• Hỗ trợ các doanh nghiệp kịp thời nắm vững các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật cần thiết phục vụ cho các hoạt động thương thảo, giao 
dịch, mua bán hàng hóa KH&CN.

• Hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ kiểm chuẩn, chứng 
nhận chất lượng sản phẩm có liên quan tới hoạt động thương thảo, giao 
dịch, mua bán hàng hóa KH&CN.

• Hỗ trợ các hoạt động cung cấp thông tin cần thiết giúp doanh 
nghiệp nắm bắt và vượt qua các rào cản kỹ thuật trong thương mại, các 
chính sách, công cụ bảo hộ, phòng vệ thương mại khi thực hiện các giao 
dịch mua bán công nghệ để việc thâm nhập thị trường, mở rộng thị phần 
cho sản phẩm, dịch vụ tại các thị trường liên quan được thuận lợi.

• Cung cấp cho doanh nghiệp thông tin về các điều ước và thỏa 
thuận quốc tế về sở hữu trí tuệ trong thực thi các hiệp định thương mại 
Việt Nam đã ký kết khi tiến hành các giao dịch mua bán công nghệ.

• Thực hiện minh bạch hóa mua sắm công, nhất là đối với các hàng 
hóa có hàm lượng công nghệ cao, phải nhập khẩu từ nước ngoài. Thực thi 
thống kê, kiểm soát giao dịch công nghệ thông qua hải quan để nâng cao 
trình độ công nghệ nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu các công nghệ lạc hậu, 
gây ô nhiễm môi trường.

• Xây dựng và triển khai cơ sở dữ liệu chuyên gia hỗ trợ hoạt động 
phát triển thị trường KH&CN, bao gồm các chuyên gia giỏi từ các viện 
nghiên cứu, trường đại học, các kỹ sư giầu kinh nghiệm, kỹ thuật viên, 
nghệ nhân có tay nghề cao, các chuyên gia tư vấn về chuyển giao công 
nghệ, v.v.
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• Xây dựng và thực thi các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp huy động 
nguồn tài chính, tín dụng từ thị trường chứng khoán, ngân hàng thương 
mại để triển khai các dự án thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ, giải mã công nghệ có quy mô lớn thuộc phạm vi của 
Chương trình.

g) Thứ bảy, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, 
truyền thông và hội nhập quốc tế về thị trường KH&CN.

• Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về 
thị trường KH&CN cho các tổ chức trung gian và đội ngũ cán bộ quản lý 
nhà nước; hỗ trợ đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề cho tổ chức, cá nhân 
về trung gian, môi giới thị trường KH&CN.

• Thực hiện các chương trình truyền thông về thị trường KH&CN. 
Khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
hoạt động phát triển thị trường KH&CN. Biên soạn và xuất bản các tài 
liệu về phát triển thị trường KH&CN.

• Thúc đẩy đầu tư và phát triển thị trường KH&CN trong sự kết nối 
với thị trường toàn cầu và khu vực. Gia nhập và trở thành thành viên tích 
cực của các hiệp hội tư vấn xúc tiến thị trường KH&CN quốc tế, trước hết 
là đối với khu vực châu Âu, Bắc Mỹ và Đông Bắc Á và một số thị trường 
khác như Singapore, Ấn Độ, Úc, Israel, Nam Phi ….

h) Thứ tám, phát triển hạ tầng quốc gia của thị trường KH&CN.

• Phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng quốc gia của thị trường 
KH&CN, bao gồm: sàn giao dịch công nghệ quốc gia, cơ sở dữ liệu tích 
hợp, cổng thông tin về thị trường KH&CN và ứng dụng các công cụ phân 
tích, thống kê, xử lý dữ liệu giao dịch công nghệ, quản trị và kết nối cơ sở 
dữ liệu dùng chung, số hoá và tích hợp dữ liệu nhằm hỗ trợ các bên cung, 
cầu, tổ chức trung gian, cơ quan quản lý nhà nước về thị trường KH&CN.

• Đầu tư, nâng cấp và phát triển sàn giao dịch công nghệ quốc gia, 
sàn giao dịch công nghệ tại các thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng 
và một số sàn giao dịch công nghệ cấp vùng và chuyên ngành có vai trò 
đầu mối mạng lưới, cung cấp các dịch vụ công có tính hệ thống, hỗ trợ 
hiệu quả cho các tổ chức trung gian khác thực hiện các dịch vụ tư vấn, 
môi giới về thị trường KH&CN.
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• Đầu tư xây dựng Cơ sở dữ liệu dùng chung và cổng thông tin về 
thị trường KH&CN, tích hợp, chia sẻ dữ liệu, kết nối với các cơ sở dữ liệu 
về thị trường KH&CN của các bộ, ngành và địa phương.

• Đầu tư phát triển và ứng dụng các công cụ phân tích, thống kê, 
xử lý dữ liệu giao dịch công nghệ, quản trị và kết nối cơ sở dữ liệu dùng 
chung, số hoá và tích hợp dữ liệu nhằm hỗ trợ các bên cung, cầu, tổ chức 
trung gian, cơ quan quản lý nhà nước về thị trường KH&CN.

• Thiết lập mạng lưới kết nối và đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu nhân 
tài người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hoạt động 
đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường KH&CN Việt Nam.

7. Kết luận

Thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020, 
hoạt động cơ cấu lại thị trường khoa học và công nghệ được thực hiện 
trong giai đoạn này đã đạt được những kết quả như sau:

Thể chế và chính sách phát triển thị trường đã dần được hoàn thiện. 
Giai đoạn 2016 - 2020 đã ban hành 14 văn kiện (Nghị quyết, Quyết định), 
04 luật, 06 Nghị định và Thông tư quy định về tài chính, thủ tục liên quan 
tạo môi trường pháp lý thuận lợi và minh bạch cho các hoạt động phát 
triển thị trường khoa học và công nghệ.

Gia tăng về số lượng và chất lượng của các tổ chức trung gian thông 
qua các hoạt động hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ 
của các tổ chức trung gian về kỹ năng môi giới, tư vấn, giám định, thẩm 
định và định giá, … Nhiều tài liệu nghiệp vụ và giáo trình được biên soạn 
và ban hành góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của các sàn giao dịch 
công nghệ.

Giá trị giao dịch hàng hóa khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-
2020 tăng trưởng cao, trung bình tăng 19% năm. Đối với một với một 
số ngành công nghệ cao, được ưu tiên đầu tư phát triển như nhóm ngành 
Điện, điện tử, máy tính có mức tăng trưởng đạt hơn 40%/năm.

Đẩy mạnh hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng phát triển công 
nghệ. Nhiều kết quả nghiên cứu hình thành từ các nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ của các Viện, Trường được thương mại hóa và chuyển giao 
cho các doanh nghiệp theo nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp.
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Hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia: Phát triển đồng bộ các thành tố cấu thành hệ sinh thái khởi 
nghiệp: từ vườn ươm, các không gian làm việc chung, các chương trình 
huấn luyện khởi nghiệp, mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần đến cải thiện 
môi trường pháp lý…

Hiệu quả ứng dụng các nghiên cứu khoa học của các Viện, trường 
được gia tăng mang lại giá trị kinh tế cho các Viện, Trường. Trên 50% 
các Viện nghiên cứu, Trường đã ban hành quy chế quản lý kết quả nghiên 
cứu, tài sản trí tuệ. Công tác thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học 
của các Viện/Trường được đẩy mạnh với sự hỗ trợ của Nhà nước thu hút 
được sự quan tâm của doanh nghiệp các doanh nghiệp. Việc thí điểm hỗ 
trợ thành công hơn 20 dự án “Thương mại hóa kết quả nghiên cứu được 
hình thành từ ngân sách Nhà nước” đã mở ra tư duy mới, cách làm mơi 
để kết quả nghiên cứu không phải “cất tủ” mà đem lại giá trị kinh tế cho 
nhà khoa học và doanh nghiệp.

Mối liên kết giữa nghiên cứu và đào tạo, giữa nghiên cứu với thị 
trường và doanh nghiệp được cải thiện. Bước đầu hình thành được các 
mô hình mới về hợp tác doanh nghiệp và Viện/Trường với nhiều dự án 
KH&CN được triển khai thành công. Điển hình là Đại học Công nghiệp 
Hà Nội, Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học Viện Nông nghiệp Việt Nam.

Số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ giai đoạn 2016 - 2020 cao gấp 
2.8 lần so với giai đoạn 2011-2015. Góp phần gia tăng nguồn cung công 
nghệ trên thị trường.
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GÓP Ý KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN 
KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021-2025

TS. Đặng Kim Sơn
Viện Nghiên cứu Thị trường và Thể chế nông nghiệp

Học viện Nông nghiệp

1. Nhiệm vụ đặt ra.

Đánh giá lại công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016 - 2020 và đề ra kế 
hoạch cho giai đoạn 2021-2025 trước mắt đóng góp cho định hướng cần 
thiết cho phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid 19 và giúp hoàn tất quy 
hoạch quốc gia, vùng và địa phương. Tuy nhiên về dài hạn, đây là giải 
pháp quyết định để có thể đạt được mục tiêu mà Đại hội XIII đề ra là đưa 
Việt Nam lên mức thu nhập trung bình cao năm 2030, mức quốc gia thu 
nhập cao vào năm 2045, hoàn thành nhiệm vụ công nghiệp hóa đất nước.

Nhìn chung với những nỗ lực to lớn của toàn dân, công tác đổi mới 
mô hình tăng trưởng thời gian quá đã có bước tiến tốt làm tăng hiệu quả 
nền kinh tế và cải thiện chất lượng tăng trưởng, hiệu quả sử dụng vốn đầu 
tư (hệ số ICOR) giảm hơn, tỷ lệ đóng góp của của GDP/vốn đầu tư cải 
thiện, tỷ trọng TFP (năng xuất nhân tố tổng hợp) tăng, năng suất lao động 
tiến bộ… đóng góp của các thành phần kinh tế ngoài nhà nước trong nước 
tăng cả về tạo việc làm và đóng góp cho tăng trưởng), nhờ đó các cân đối 
vĩ mô cân đối hơn, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội được bảo đảm hơn.

Vấn đề chính còn tồn tại là tốc độ tăng trưởng tiếp tục giảm. Vẫn có 
thể nhắc lại đánh giá của Nghị quyết 05 tại Hội nghị Trung ương 4 năm 
2016 chuyên đề về đổi mới mô hình tăng trưởng: “mô hình tăng trưởng 
về cơ bản vẫn theo mô hình cũ, chậm được đổi mới”. Trong 5 nhóm 
nhiệm vụ chính Nghị quyết 24 của quốc hội đề ra tháng 11 năm 2016: (1) 
cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; 
(2) cơ cấu lại ngân sách nhà nước và khu vực công; (3) phát triển mạnh 
khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hợp lý đầu tư trực tiếp nước 
ngoài; (4) hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế; 
(5) hình thành đồng bộ, phát triển các loại thị trường nguồn lực tài chính, 
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đất, lao động, khoa học công nghệ. Thì 2 nhiệm vụ đầu có nhiều tiến bộ, 
3 nhóm cuối chưa hoàn thành như mong đợi.

Về kế hoạch của Chính phủ cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 
2025, phần đánh giá thực hiện kế hoạch giai đoạn 2016-2020, có những 
vấn đề đã tồn đọng từ giai đoạn trước, đề ra từ Đại hội XI đến nay vẫn 
chưa có chuyển biến quan trọng như: kinh tế hộ nông nghiệp nhỏ lẻ, 
manh mún, liên kết kém; ít doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Điều 
phối phát triển vùng thiếu liên kết; chưa phát huy lợi thế cạnh tranh địa 
phương và vùng; một số vùng kinh tế trọng điểm chưa đầu tư đúng mức, 
chưa phát huy vai trò đầu tàu kinh tế vùng. Có những vấn đề nhiệm vụ cụ 
thể đề ra trong Nghị quyết 24 của Quốc hội năm 2016 như xử lý dứt điểm 
các đơn vị, bộ máy hoạt động kém hiệu quả, cải cách hành chính gắn với 
cải cách tiền lương, đổi mới căn bản cách thức quản lý và thái độ làm việc 
của cán bộ, tổ chức lại đơn vị hoạt động công lập, hạch toán, giải thể các 
đơn vị kém hiệu quả, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia cung 
cấp dịch vụ công, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, nâng cao sức cạnh 
tranh với doanh nghiệp nước ngoài,… Ngoài ra, đã xuất hiện thêm những 
vấn đề mới xuất hiện mà nền kinh tế phải có thay đổi đáng kể để đối phó 
như dịch bệnh Covid trên toàn cầu, dịch tả lợn châu Phi tấn công bất ngờ 
gây thiệt hại lớn cho kinh tế; tình hình căng thẳng thương mại Mỹ Trung 
đang nhanh chóng lan ra thành mâu thuẫn đa diện trên toàn cầu mới,…

Kết quả cuối cùng là tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại. Sau cả 3 
kỳ kế hoạch từ 2001 đều không đạt mục tiêu, giai đoạn 2016-2020 Việt 
Nam lại tăng trưởng 5,8%/năm thấp xa so với mục tiêu 7%/năm. Đại hội 
XIII đề ra tốc độ tăng GDP bình quân 5 năm tới 6,5 - 7%/năm nhưng bối 
cảnh kinh tế toàn thế giới suy giảm vì dịch Covid-19 thì không đổi mới 
mô hình kinh tế, không thể đạt tăng trưởng mong muốn. Trong tương lai, 
nếu vẫn giữ mức 6%/năm, cả 2 mục tiêu của Đại hội XIII đề ra sẽ không 
đạt; tăng 7%/năm, Việt Nam lên mức thu nhập trung bình cao sớm hơn 
năm 2030 nhưng 2045 vẫn chưa đạt mức thu nhập cao; nếu tăng 8%/năm, 
sẽ về sớm hơn cả 2 mục tiêu của Đại hội Đảng XIII 3-4 năm. Trong hoàn 
cảnh bị chậm lại vì dịch bệnh, hình thành mô hình kinh tế mới là nhiệm 
vụ dài hạn, và đột phá từ nhiệm kỳ 5 năm này.
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2. Cản trở của mô hình cũ.

Sản xuất và kinh tế nhỏ: doanh nghiệp là chủ công của nền kinh 
tế công nghiệp hóa nhưng giai đoạn 2016-2018, doanh nghiệp siêu nhỏ 
và nhỏ chiếm 93,5% tổng số. Yếu về vốn, công nghệ, nhân lực, hết năm 
2018 7,7% doanh nghiệp trong nước hòa vốn, 48,6% lỗ, chỉ đóng góp 
được 10% GDP nhưng tạo ra 35% việc làm. Kinh tế hộ là mảng chính, 
góp hơn 30% GDP, tạo 40 - 45% việc làm lại càng nhỏ lẻ, manh mún, 
yếu ớt. Vấn đề là, doanh nghiệp trong nước, trước kia bị doanh nghiệp 
nhà nước đè thì nay đang bị doanh nghiệp nước ngoài lấn. Kinh tế hộ khó 
khởi nghiệp thành doanh nghiệp và quá chậm gắn kết trong hợp tác xã.

Tài nguyên huy động hết: Rừng tự nhiên, nguồn hải sản, khoáng 
sản, nước ngầm cạn dần. Trong mô hình phân tích tăng trưởng, đất không 
thể hiện vai trò (theo Tổng cục Thống kê, thị trường bất động sản đóng 
góp 4,51%, Hiệp hội Bất động sản cho là tới 7,62% GDP 2019). Lao 
động đóng góp còn 6,4%. Năng suất yếu tố tổng hợp chiếm hơn 40% là 
nhưng phần KHCN thực sự chỉ gần 1/3 trong đó. Chỉ còn vốn là nguồn 
lực chính đóng góp 55% cho tăng trưởng. Tuy nhiên, tỷ lệ tiết kiệm của 
Việt Nam 2018 ở mức 22,6%, dưới trung bình khu vực và thế giới. Chỉ 
số ICOR cải thiện (6,14 giai đoạn 2016-2019), nhưng vẫn cao so với các 
nước đang phát triển (khoảng 3,0 - Ngân hàng thế giới) và các nước trong 
vùng, cùng giai đoạn.

Quỹ thời gian bị lãng phí: phát triển kinh tế tư nhân chậm, đúng 
vào lúc mở cửa hội nhập, Việt Nam phải chịu sức ép cam kết cao, không 
có điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp non trẻ. Tích lũy chậm, kết cấu dân số 
chuyển sang già khi chưa giàu tạo nguy cơ đổ vỡ quỹ phúc lợi xã hội và 
dự trữ bảo hiểm các gia đình. Toàn dụng lao động chậm, đào tạo nhân lực 
kém, lao động không kịp chuyển thành nhân lực trí tuệ khi cách mạng 
công nghệ 4.0 có thể đẩy 40 - 70% lao động thủ công khỏi công xưởng. 
Phát triển chuỗi giá trị chậm trong quá trình toàn cầu hóa sâu rộng đã đặt 
các địa phương công nghiệp hóa cao ở Việt Nam vào bẫy “công nghiệp 
gia công”, làm nhiều, chịu nhiều tác động xã hội, môi trường mà thu 
chẳng bao nhiêu và không lâu bền, mô hình “nông nghiệp gia công” đã 
hiện hữu khi các tập đoàn đa quốc gia tiến vào.
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Mô hình kinh tế thời gian qua đã huy động các nguồn tài nguyên để 
tăng trưởng với một thể chế tổ chức và hệ thống công nghệ chậm đổi mới, 
khi đạt tới giới hạn nhất định, hiệu quả khai thác của tài nguyên giảm 
dần và tăng trưởng kinh tế cũng chậm dần. Tuy nhiên, Việt Nam lại chưa 
chuẩn bị đủ về tài nguyên con người và tích lũy đủ tư bản để phát triển 
một nền kinh tế tri thức như kế hoạch đề ra năm 2006 hay đón đầu một 
nền kinh tế đổi mới sáng tạo hôm nay. Không thể trông cậy vào thành tựu 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hay sức mạnh của một nhà nước sáng tạo 
phát triển không phải cây đũa thần để đi tắt, đón đầu mà là công cụ phải 
tích lũy để có sau một giai đoạn phát triển nhanh và đủ dài. Israel là quốc 
gia đi đầu về khởi nghiệp sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng… nhưng chưa 
đề xuất một chiến lược khoa học công nghệ gắn với mô hình tăng trưởng. 
Hàn Quốc sau 5 thập kỷ phát triển thịnh vượng mới đề xuất chiến lược 
“Nền kinh tế sáng tạo” vào năm 2013. Trung Quốc đến năm 2006 vượt 
Pháp và Anh thành nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới mới tuyên bố áp dụng 
mô hình tăng trưởng “đổi mới nội sinh” dựa trên KHCN.

3. Nội dung của mô hình tăng trưởng mới.

Thứ nhất: cần thay đổi mô hình phát triển với 2 vùng trọng điểm 
kinh tế là Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam Bộ dựa vào 2 thành phố 
chính là Hà Nội và Hồ Chí Minh để thu hút phần lớn đầu tư xã hội, đóng 
góp chính cho ngân sách và tăng trưởng kinh tế đồng thời chịu sức ép quá 
tải do di cư và mật độ phát triển, thiếu gắn kết, lan tỏa, cân bằng với các 
địa bàn và vùng nông thôn. Mô hình thay thế là phát triển cơ sở hạ tầng, 
dịch vụ, giảm tải cho 2 thành phố chính bằng phát triển đô thị vệ tinh, 
hình thành cụm đô thị lân cận, đưa cư dân và hoạt động kinh tế ra khỏi 
trung tâm lõi. Để 2 đô thị lớn tập trung vào các chức năng quan trọng 
nhất, phân cấp vai trò đầu tầu sản xuất, dịch vụ, nhất là trung tâm công 
nghệ, nhân lực và hậu cần cho 6-7 thành phố trung tâm các vùng kinh tế 
xã hội chính. Gắn phát triển nông thôn với đô thị hóa.

Thứ hai: thay đổi mô hình cơ cấu kinh tế ngành dập khuôn, đơn 
điệu ở các tỉnh, các vùng hiện nay đang cạnh tranh ngang, đều ưu tiên 
phát triển công nghiệp, nhất là chế biến chế tạo, phát triển du lịch và các 
ngành dịch vụ phục vụ đời sống, xây dựng kết cấu hạ tầng tương tự nhau, 
sang tạo động lực chủ động, sáng tạo. Phát huy lợi thế của từng địa bàn, 
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hình thành các vùng kinh tế có sức cạnh tranh riêng, dựa trên điều kiện 
đa dạng. Ví dụ Miền núi phía Bắc tập trung phát triển rừng, thủy điện, 
làm dịch vụ công bảo vệ biên giới môi trường; Đồng bằng Sông Hồng và 
Duyên hải Bắc Trung Bộ ưu tiên phát triển dịch vụ đa dạng; Đồng bằng 
Sông Cửu Long, Tây Nguyên hướng vào nông nghiệp tổng hợp; Trung du 
phía Bắc và Đông Nam Bộ phát triển công nghiệp có giá trị cao; Duyên 
hải Nam Trung Bộ phát triển kinh tế biển tổng hợp. Tại mỗi vùng lấy 
ngành lợi thế nhất làm trục, các ngành khác phối hợp, liên kết cả vùng 
cùng phát triển.

Thứ ba: phải chấm dứt chậm chễ trong sắp xếp, đổi mới hoạt động 
doanh nghiệp nhà nước và thiếu quyết liệt trong lựa chọn, thanh lọc doanh 
nghiệp FDI kém hiệu quả. Chuyển sang xây dựng nội lực kinh tế đất nước 
cơ bản và lâu dài trong đội hình phối hợp và tiếp nối. Cần có chính sách 
để doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nước ngoài đóng vai trò mở 
đường, kết nối và vực dậy doanh nghiệp trong nước chiếm lĩnh thị trường 
cả trong rồi ngoài nước. Cần có lộ trình thoát ra khỏi bẫy “sản xuất gia 
công”. Đã đến lúc đột phá đưa kinh tế hộ (nhất là nông dân) vào đội hình 
kinh tế hợp tác, để chiếm lĩnh nông nghiệp và kinh tế nông thôn. Tạo điều 
kiện để kinh tế hợp tác mở đường, dẫn dắt kinh tế hộ phát triển thành 
kinh tế doanh nghiệp và tách ra lực lượng lao động phi nông nghiệp. Hình 
thành các hệ sinh thái: tập đoàn kinh tế mạnh dẫn dắt doanh nghiệp địa 
phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ; cơ quan khoa học công nghệ 
- doanh nghiệp; hợp tác xã - doanh nghiệp,…

Thứ tư: tháo gỡ nốt các điểm nghẽn trong sử dụng cơ chế thị trường 
vào phân bổ, sử dụng nguồn lực: đảm bảo các điều kiện cơ bản để cơ chế 
thị trường vận hành hiệu quả trong quá trình giao dịch nguồn lực như: 
tính chính danh về quyền sở hữu/sử dụng (đất, lao động, trí tuệ,…) chứng 
nhận pháp lý giấy/số (giá trị, tài sản, tiêu chuẩn,…), thị trường chính thức 
(sàn giao dịch, giá cạnh tranh, giao dịch giản tiện,…)… phát triển cơ sở 
hạ tầng đồng bộ, nhất là hệ thống giao thông và thông tin đảm bảo tính 
bao trùm (liên kết mọi vùng miền, cho mọi đối tượng hưởng lợi). Chủ 
động định hướng và hỗ trợ chuyển đổi nguồn lực: chuyển từ lao động phi 
chính thức sang chính thức, lao động thủ công sang lao động có kỹ năng 
và lao động trí óc. Chuyển từ giá trị sử dụng của đất đai sang giá trị vốn 
hóa trong đầu tư. Thị trường hóa tài nguyên nước,…
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Thứ năm: chấm dứt tình trạng bị động, khó lường trong một thế 
giới thường xuyên bất ổn biến đổi nhanh trong tương lai: củng cố xây 
dựng các cơ quan tham mưu, nghiên cứu chiến lược, xây dựng cơ quan 
chuyên trách, chính sách có kỹ năng cao, sử dụng đội ngũ cán bộ nghiên 
cứu có năng lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến, xây dựng hệ thống thu 
thập thông tin, giám sát tình hình, phân tích số liệu, đủ sức dự báo đánh 
giá kịp thời tình hình, chuẩn bị trước các kịch bản xuất hiện, tính toán sẵn 
các giải pháp ứng phó, cân nhắc sẵn các can thiệp cần thiết một cách hiệu 
quả về kinh tế và kỹ thuật. Chuẩn bị sẵn lực lượng, tồn trữ vật tư, chuẩn 
bị phương tiện để đối phó với mọi biến động có thể xảy ra về an ninh 
truyền thống, phi truyền thống, tuyệt đối không để đất nước bị bất ngờ. 
Có phương án để khôi phục tình hình, ổn định đời sống và nhanh chóng 
rút kinh nghiệm hành động.

4. Tạo nền tảng, cơ hội thực hiện khát vọng phát triển.

Xây dựng nhà nước kiến tạo phát triển: lấy lợi ích quốc gia, dân tộc 
làm đầu, học tập từ các nước tiên tiến, đưa ra mục tiêu phát triển và các 
cơ chế động viên, định hướng nguồn lực. Trước mắt, lấy mục tiêu phát 
triển kinh tế đưa đất nước lên thu nhập cao làm trọng tâm. Có chính sách 
lựa chọn người có đạo đức, năng lực theo kết quả công việc làm cán bộ, 
có cơ chế loại bỏ, đề bạt, lương thưởng đảm bảo sự liêm chính, tinh thần 
trách nhiệm và sáng tạo của cán bộ. Hình thành cơ chế tham vấn chính 
thức và thường xuyên ở cấp chính phủ, bộ ngành và địa phương giữa đại 
diện các thành phần kinh tế chính và cơ quan nhà nước trong hoạch định 
chiến lược, chính sách. Hình thành cơ chế giám sát, đánh giá khách quan, 
minh bạch trong phân bổ, sử dụng tài nguyên, thi hành và kết quả thực 
hiện kế hoạch.

Tập trung phát triển tài nguyên con người. Đổi mới các tổ chức xã 
hội của lao động thành hệ thống bảo vệ, nâng cấp, phục vụ quyền lợi của 
người lao động, thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy lợi thế 
con người của đất nước, đảm bảo người lao động, nhân dân là chủ thể của 
quá trình phát triển. Đổi mới mô hình đào tạo, hướng vào đào tạo nghề, 
phát triển kinh tế dịch vụ, nhanh chóng toàn dụng lực lượng lao động với 
năng suất cao và thu nhập thỏa đáng để trước khi của số vàng kết cấu tuổi 
dân số đóng lại. Chuyển nhanh lao động phi chính thức thành chính thức. 
Mở rộng cơ hội phát triển để mọi người dân thuộc mọi giai tầng, dân tộc 
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có cơ hội tích lũy kiến thức, tài sản làm chủ quá trình chuyển đổi sinh kế, 
cư trú từ đánh bắt, khai thác rừng, hải sản, khoáng sản sang nuôi trồng, 
chế biến, kinh doanh; từ sản xuất nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từ 
nông thôn sang đô thị.

Mục tiêu “thoát bẫy thu nhập trung bình” là rất khó khăn. Năm 2019, 
Ngân hàng Thế giới chia hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ theo 4 mức 
thu nhập: 29 nước nhóm nghèo, 83 nước thu nhập cao, ở giữa là 106 nước 
thu nhập trung bình. Ngày nay mọi đất nước, không phân biệt chế độ chính 
trị, văn hóa dân tộc đều cùng thi đua trở thành giàu mạnh. Cuộc đua công 
nghiệp hóa cho các nước nghèo bắt đầu sau năm 1945 nhưng sau 75 năm, 
mới xuất hiện được vài nền kinh tế công nghiệp mới như Israel, Hàn Quốc, 
Đài Loan, Singapore, Hồng Kông… Các nền kinh tế Châu Á đã vượt khỏi 
bẫy thu nhập trung bình phải nâng tốc độ tăng trưởng GDP lên 8,2 - 10,5%/
năm trong 5 - 9 năm liên tục. Cuộc đua của Việt Nam rất khó khăn vì tốc 
độ tăng trưởng thấp hơn hẳn. Đỉnh cao đổi mới kinh tế cũng chỉ có 19 năm 
tăng trưởng trên 7%/năm (1989-2007), rồi sau khi lên mức thu nhập trung 
bình thấp năm 2010 đã tăng chậm lại dần. Rõ ràng, mô hình tăng trưởng cũ 
kéo dài đến hiện nay không cho phép kinh tế Việt Nam bứt phá cần thiết để 
vượt qua bẫy thu nhập trung bình.

Mục tiêu “tránh nguy cơ bị tụt hậu” còn khó hơn nhiều. Đầu thế kỷ 
19, trước khi Pháp xâm lược, kinh tế Việt Nam lớn thứ nhì Đông Nam 
Á (sau Indonesia), đến thập kỷ 1950 - 1960 thì ngang ngửa nhiều nước 
trong vùng về GDP/người, kể cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Sau đó, chiến 
tranh, kinh tế kế hoạch và dân số tăng nhanh sau đổi mới đã giữ GDP/
người của Việt Nam ngày càng tụt hậu. Tính toán mô phỏng cho thấy, 
với mức tăng trưởng GDP/người bình quân từ 7% trở lên thì Việt Nam 
có thể đuổi kịp các nước trung bình ở Đông Nam Á như Thái Lan hay 
Malaysia. Còn muốn bắt kịp Trung Quốc thì Việt Nam phải tăng trưởng 
ở mức 10,48% và muốn sánh ngang với Hàn Quốc thì phải đạt tốc độ 
11,08% trong 30 năm tới. Những điều thần kỳ gần như thế đã từng được 
các nước công nghiệp hóa thành công thực hiện. Hàn Quốc đã tăng tốc 
kinh tế 9,3%/năm liên tục 38 năm (1960 - 1997); Trung Quốc đã tăng 
trưởng 9,8%/năm suốt 37 năm (1978 - 2014), trong đó có 15 năm liên tục 
đạt mức trên 10%/năm. Israel đã tăng trưởng trên 10%/năm trong 22 năm 
liên tiếp (1950 - 1972). Khát vọng phải biến thành quyết tâm đổi mới mô 
hình kinh tế.
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG  
ĐỂ CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

TS. Bùi Sỹ Lợi
Phó Chủ nhiệm Ủy ban xã hội khóa XIV

Tái cơ cấu nền kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng, để cơ cấu lại 
nền kinh tế điều quan trọng cần thiết, cấp bách là phải thúc đẩy phát 
triển thị trường lao động; đặc biệt, trong xu hướng hội nhập quốc tế với 
việc tham gia các FTA, trong đó có Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến 
bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do 
giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Việt Nam cần tiếp tục phát 
triển thị trường lao động theo hướng hiện đại để nắm bắt các cơ hội mới. 
Muốn vậy, Việt Nam cần sớm hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế và 
chính sách thị trường lao động dựa trên các nguyên tắc công bằng, bình 
đẳng, minh bạch; quan tâm tạo việc làm, đào tạo nghề, nâng cao khả 
năng thương lượng về việc làm của người lao động và tổ chức đại diện 
của họ với người sử dụng lao động, kết nối cung - cầu để tối ưu hóa sử 
dụng nguồn lực lao động. Đặc biệt, vai trò kiến tạo của Nhà nước là hết 
sức quan trọng để thị trường lao động mới được định hình và phát triển 
trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Vấn đề then chốt liên quan tới phát triển thị trường lao động để cơ 
cấu lại nền kinh tế tại Việt Nam là làm thế nào cân bằng giữa tính linh hoạt 
của thị trường lao động và duy trì tăng trưởng năng suất bền vững thông 
qua các chính sách và thể chế quản lý rủi ro xã hội trong một nền kinh tế 
định hướng thị trường. Trong bài viết này, bài viết đề cập 2 vấn đề sau: (1) 
đánh giá thực trạng cơ cấu thị trường lao động hiện nay, (2) Những định 
hướng phát triển thị trường lao động để cơ cấu lại nền kinh tế.

I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CƠ CẤU THỊ TRƯỜNG LAO 
ĐỘNG HIỆN NAY

Trên cơ sở các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp... được nêu 
trong Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. Nghị quyết số 27/NQ-
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CP ngày 21/2/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội 
nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ 
trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 
cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền 
kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội. 
Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh 
tranh giai đoạn 2013 - 2020. Với mục tiêu cơ bản là: Hình thành đồng 
bộ và phát triển các loại thị trường, trong đó có thị trường lao động. Đến 
năm 2020, có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp; 15.000 hợp tác xã và liên hiệp 
hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; tỉ trọng lao động qua đào 
tạo từ 3 tháng trở lên có bằng cấp đạt khoảng 25%; tỉ trọng lao động nông 
nghiệp giảm xuống dưới 40%. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực phù 
hợp với yêu cầu tái cơ cấu. Bảo đảm tốc độ tăng năng suất lao động bình 
quân hàng năm trên 5,5%.

Có thể khẳng định, thị trường lao động Việt Nam giai đoạn 2016-
2020 đã có sự chuyển dịch mạnh mẽ ngày càng phát triển gắn với hoạt 
động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Cơ cấu lao động của Việt Nam đã thay 
đổi đáng kể. Tính theo khu vực địa bàn, tỷ trọng lao động thành thị đã có 
sự tăng lên từ 30% năm 2014 lên 33,1 % năm 2020. Tính theo khu vực 
kinh tế, lực lượng lao động trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 
giảm từ 47,1% năm 2014 còn 33.1% năm 2020 và tăng lên ở cả hai khu 
vực còn lại. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được 
nhu cầu của thị trường, chưa gắn bó hữu cơ với nhu cầu nhân lực của từng 
ngành, từng địa phương; chưa đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất 
lượng cao cho sản xuất và thị trường lao động; mối quan hệ thị trường và 
doanh nghiệp còn lỏng lẻo, tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên 
có văn bằng chứng chỉ mới đạt 24,5% năm 2020.

1. Tổng quan thị trường lao động Việt Nam 2010-2020

Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng số dân 
của Việt Nam là 96.208.984 người; chiếm 1,27% dân số thế giới; đứng 
thứ 14 trên thế giới và đứng thứ 3 trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam 
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Á (ASEAN) sau Indonesia và Philippines. Việt Nam là một trong những 
quốc gia đông dân trên thế giới và có nguồn lao động khá dồi dào.

Hình 2: Tỷ lệ tham gia LLLĐ và quy mô LLLĐ cả nước, 2009-2020

Nguồn: TCTK, Điều tra Lao động - Việc làm qua các năm 2009-2020

Việt Nam vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng (với số người 
trong độ tuổi lao động nhiều gấp 2 lần số người ngoài tuổi lao động) 
nhưng xu hướng già hóa dân số cũng đồng thời diễn ra nhanh. Năm 
2010, dân số từ 0-14 tuổi chiếm 24,7%, giảm còn 23,8% vào năm 2018; 
dân số từ 15-64 tuổi từ chiếm 68,5% dân số, giảm còn 67,4%; ngược lại, 
dân số từ 65 tuổi trở lên từ chiếm 6,8% dân số, đã tăng lên 8,8% trong 
cùng thời kỳ.

Qui mô lực lượng lao động (LLLĐ) tăng từ 51,72 triệu người năm 
2011 lên 54,45 triệu người năm 2016 và đạt 54,84 triệu năm 2020. Qui 
mô LLLĐ tăng nhưng tốc độ tăng giảm dần, chủ yếu do tác động của già 
hóa dân số. Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng bình quân hàng năm của 
LLLĐ là 1,07%; giai đoạn 2016-2020 giảm còn 0,8%. Kết quả là giai 
đoạn 2011-2015, bình quân mỗi năm qui mô LLLĐ tăng trên 560 nghìn 
người; giai đoạn từ 2015 trở lại đây, bình quân mỗi năm tăng chưa đến 
400 nghìn người.

Già hóa dân số cũng tác động mạnh đến tăng nhanh tuổi bình quân 
và tuổi trung vị của LLLĐ. Tuổi bình quân của LLLĐ đã tăng từ 37,8 tuổi 
năm 2010 lên 40,5 tuổi năm 2018; tuổi trung vị cũng tăng từ 37 tuổi lên 
40 tuổi trong cùng thời kỳ. Như vậy, LLLĐ Việt Nam cũng đang già hóa 
nhanh. Tỷ lệ tham gia LLLĐ rất cao những bắt đầu có xu hướng giảm 
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trong 3 năm trở lại đây. Năm 2011, tỷ lệ tham gia LLLĐ là 77,07%, tăng 
lên 77,41% và năm 2015, sau đó giảm dần còn 77,27% vào năm 2016 
và còn 74,4% năm 2020. Những đặc điểm này của LLLĐ đặt ra thách 
thức cho phát triển kinh tế-xã hội trong thời kỳ tới, đặc biệt là việc nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực để góp phần tăng năng suất lao động và 
giải quyết việc làm phù hợp cũng như đảm bảo an sinh xã hội cho người 
cao tuổi.

2. Việc làm giai đoạn 2010-2020

- Việc làm theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và nghề nghiệp của 
lao động

Tuy chất lượng lao động nói chung và giáo dục nghề nghiệp nói 
riêng được cải thiện nhưng vẫn còn chậm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo giai 
đoạn 2011-2015 bình quân đạt 51,6%, tăng lên 58,6% năm 2018; dự tính 
đạt 60-63% vào năm 2019 và 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng 
trở lên có bằng cấp/chứng chỉ tăng từ 15,58% năm 2011 lên 20,3% năm 
2015 và đạt 20,90% năm 2016; và 24,5% năm 2020 (không đạt mục tiêu 
Chiến lược 2011-2020).

Quy mô và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp/chứng chỉ theo 
trình độ chuyên môn kỹ thuật, chuyển dịch theo xu hướng tích cực giảm 
lao động qua đào tao sơ cấp nghề và trung cấp; tăng lao động qua đào tao 
cao đẳng và đại học.

Bảng 1: Quy mô và tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp/chứng 
chỉ theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, 2009-2020

2015 2017 2018 2019 2020

1. Quy mô (triệu người) 10.96 11.91 12.04 12.7 13.2

2. Tỷ lệ so với tổng LLLĐ (%) 20.29 21.73 22.22 22.8 24.0

2.1. Sơ cấp nghề 3.27 3.48 3.49 3.7 4.7

2.2. Trung cấp 5.39 5.33 5.29 4.7 4.4

2.3. Cao đẳng 3.01 3.29 3.49 3.8 3.8

2.4. Đại học, trên đại học 8.62 9.63 9.58 10.6 11.1

Nguồn: TCTK, Điều tra Lao động-Việc làm qua các năm 2009-2020

- Quy mô và cơ cấu lao động có việc làm phân theo ngành kinh tế
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Cùng với chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động cũng được dịch 
chuyển theo hướng giảm tỷ trọng lao động trong nông nghiệp, từ 44,02% 
năm 2015; 38,21% năm 2018; và 33,1% năm 2020 (đạt mục tiêu 30-35% 
vào năm 2020). Tỷ lệ lao động khu vực có quan hệ lao động tăng, từ 39,3% 
năm 2015; 43,8% năm 2018; 44,7% năm 2019 và 45,7% năm 2020.

Bảng 2. Quy mô và cơ cấu lao động có việc làm phân theo ngành 
kinh tế, 2009-2020

Năm 2015 2017 2018 2019 2020

1. Quy mô (Tr.người) 52.84 53.70 54.02 54.66 53.61

Nông nghiệp 23.26 21.56 20.64 18.86 17.74
Công nghiệp 11.90 13.84 14.38 16.45 16.51
Dịch vụ 17.68 18.3 19 19.35 19.35
2. Cơ cấu (%) 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Nông nghiệp 44.02 40.16 38.21 34.5 33.1

Công nghiệp 22.52 25.78 26.62 30.1 30.8

Dịch vụ 33.46 34.07 35.17 35.4 36.1

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm 2009-2020

- Thu nhập của lao động làm công ăn lương

Tiền lương danh nghĩa bình quân tháng của lao động khu vực nông - 
lâm - thủy sản thấp nhất sau đó đến lao động khu vực công nghiệp - xây 
dựng và lao động khu vực dịch vụ có thu nhập cao nhất, điều đó phản 
ánh đúng thực trạng tình hình việc làm và hiệu quả của các ngành kinh tế.

Bảng 3. Tiền lương danh nghĩa bình quân tháng, 2011-2018

Đơn vị: nghìn đồng/lao động/tháng

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nông-Lâm-
Thủy sản

2.259 2.538 2.611 2.791 3.004 3.166 3.465 3.689

Công nghiệp 
và xây dựng

3.047 3.629 3.884 4.280 4.535 4.884 5.280 5.535

Dịch vụ 3.445 4.210 4.705 5.051 5.146 5.507 5.932 6.198

Nguồn: ILSSA tính từ số liệu Điều tra Lao động-Việc làm của TCTK qua các 
năm 2011-2020
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3. Thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp chung luôn dao động ở mức dưới 3,0% trong thời 
kỳ 2011-2020. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị có xu hướng giảm, từ 3,6% 
năm 2011 còn 3,37% năm 2015; 3,09% năm 2018; nhưng tăng lên trong 
các năm sau 3,1% năm 2019 và 3,89 năm 2020 (đạt mục tiêu dưới 4% 
trong cả thời kỳ 2011-2020).

Hình 3. Số lượng và tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam, 2009-2020

Nguồn: TCTK, Điều tra lao động việc làm 2009-2020

4. Thiếu việc làm
Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động có xu hướng 

giảm dần là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự biến động của quá trình phát 
triển kinh tế đang đi lên. Năm 2016, Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động 
trong độ tuổi lao động là 2,30%, giảm xuống 2,24% năm 2017, 2,19% 
năm 2018, 2,1% năm 2019 và 2,26% năm 2020.

Hình 4: Tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi lao động

Nguồn: Điều tra lao động việc làm, tổng cục Thống kê
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Nguồn: Điều tra lao động việc làm, tổng cục Thống kê 

          Tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị và nông thôn đều giàm, đặc biệt khu 
vực thành thị có xu hướng giảm nhanh hơn khu vự nông thôn  

Bảng 4: Tỷ lệ thiếu việc làm theo khu vực thành thị - nông thôn giai đoạn 
2016-2020 

Đơn vị tính: % 
Năm  Chung Thành thị Nông thôn 
2016 1,66 0,73 2,12 
2017 1,62 0,82 2,03 
2018 1,46 0,69 1,85 
2019 1,27 0,67 1,57 
2020 2,52 1,69 2,94 

Nguồn: Điều tra lao động việc làm, tổng cục Thống kê 

          (5) Năng suất lao động Việt Nam 

          NSLĐ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả sử dụng LĐ với các yếu tố khác là 
máy móc, công nghệ. NSLĐ phản ánh cơ cấu kinh tế của quốc gia, đóng vai trò 
quan trọng đối với tăng lương thực tế, cải thiện mức sống người lao động trong dài 
hạn. 

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế 
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Tỷ lệ thiếu việc làm khu vực thành thị và nông thôn đều giàm, đặc 
biệt khu vực thành thị có xu hướng giảm nhanh hơn khu vự nông thôn

Bảng 4: Tỷ lệ thiếu việc làm theo khu vực thành thị - nông thôn 
giai đoạn 2016-2020

Đơn vị tính: %

Năm Chung Thành thị Nông thôn

2016 1,66 0,73 2,12

2017 1,62 0,82 2,03

2018 1,46 0,69 1,85

2019 1,27 0,67 1,57

2020 2,52 1,69 2,94

Nguồn: Điều tra lao động việc làm, tổng cục Thống kê

5. Năng suất lao động Việt Nam

NSLĐ phụ thuộc vào mức độ hiệu quả sử dụng LĐ với các yếu tố 
khác là máy móc, công nghệ. NSLĐ phản ánh cơ cấu kinh tế của quốc 
gia, đóng vai trò quan trọng đối với tăng lương thực tế, cải thiện mức 
sống người lao động trong dài hạn.

Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng 
kinh tế giai đoạn 2016-2020 đạt 45,4%, tăng đáng kể so với mức 33,6% 
của giai đoạn 2011-2015, vượt xa mục tiêu đặt ra là đóng góp của TFP 
vào tăng trưởng 5 năm giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 30-35%)1

ss. NSLĐ 
có sự cải thiện đáng kể theo hướng tăng đều qua các năm. Tăng NSLĐ 
giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 5,8%/năm, cao hơn so với mức tăng bình 
quân 4,3%/năm của giai đoạn 2011-2015.

Đánh giá chung về phát triển thị trường lao động giai đoạn 
2016-2020:

Chuyển dịch cơ cấu lao động trên thị trường còn chậm, không theo 
kịp chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Năm 2020, lao động 15 tuổi trở lên đang 

1. Trong đó, năm 2016 đạt 40,68%, năm 2017 đạt 45,1%, năm 2018 đạt 45,2%, năm 2019 
đạt 46,11% (theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý IV 2019, Tổng cục Thống kê).
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làm việc là 53,61 triệu người, bao gồm 17,74 triệu người đang làm việc 
ở khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, chiếm 33,1% tổng lao động 15 
tuổi trở lên đang làm việc; khu vực công nghiệp và xây dựng 16,51 triệu 
người, chiếm 30,80% tổng lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc; khu 
vực dịch vụ 19,35 triệu người, chiếm 36,10% tổng lao động 15 tuổi trở 
lên đang làm việc. Trong khi cơ cấu nền kinh tế năm 2020, khu vực nông, 
lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 14,85%; khu vực công nghiệp và 
xây dựng chiếm 33,72%; khu vực dịch vụ chiếm 41,63%; thuế sản phẩm 
trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,8%

Vẫn còn tình trạng mất cân đối cung cầu lao động cục bộ giữa các 
vùng, các khu vực, ngành nghề kinh tế. Hiện nay, lực lượng lao động vẫn 
tập trung đông nhất ở khu vực Đồng bằng sông Hồng (chiếm trên 22%), 
tiếp đến là khu vực Bắc trung bộ, Duyên hải miền Trung (trên 21%) và 
Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là các khu vực có diện tích đất rộng, tập 
trung nhiều thành phố lớn, khu đô thị và nhiều khu công nghiệp, thuận lợi 
cho việc sản xuất kinh doanh nên thu hút đông đảo lao động tập trung ở 
những khu vực này. Những khu vực chiếm tỷ lệ thấp, là những khu vực 
có diện tích đất hẹp, nhiều đồi núi, ít khu đô thị và khu công nghiệp nên 
không thu hút nhiều lao động đến đây. Cơ cấu lực lượng lao động phân 
theo 2 khu vực thành thị và nông thôn cũng có sự chênh lệch lớn. Nhìn 
chung, lực lượng lao động ở nước ta chủ yếu tập trung ở khu vực nông 
thôn, chiếm khoảng gần 70%. Con số này có xu hướng giảm qua các năm 
nhưng vẫn ở mức cao.

Quy mô, cơ cấu và chất lượng nhân lực có kỹ năng chưa đáp ứng 
được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội1

ss. Lao động qua đào tạo không đạt 
mục tiêu giai đoạn 2016-2020. Lưu ý hiện tỷ lệ lao động qua đào tạo có 
bằng, chứng chỉ là rất quan trọng, thể hiện năng lực, trình độ tay nghề, sự 
bài bản và đây là nguồn lao động có chất lượng và rất quan trọng, nhất là 

1. Trình độ và kỹ năng của người lao động mặc dù có cải thiện song vẫn là những chỉ 
số mà Việt Nam có thứ hạng thấp nhất trong một số bộ chỉ số xếp hạng toàn cầu. Ví dụ, 
theo xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt 
Nam xếp thứ 115/140 quốc gia năm 2018; 102/141 quốc gia năm 2019 về chỉ số Chất 
lượng đào tạo nghề, xếp thứ 128/140 quốc gia năm 2018 và 116/141 quốc gia năm 2019 
về chỉ số Kỹ năng của sinh viên; theo xếp hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 
2019 của Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới, Việt Nam đứng vị trí 102/216 về chỉ số lao 
động có chuyên môn. 
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trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và trong bối cảnh 
nước ta sẽ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa một cách toàn diện, 
đồng bộ giai đoạn 2021-2026 và đây cũng là thách thức lớn của Việt Nam

Chính sách phát triển thị trường lao động thiếu đồng bộ, chưa thống 
nhất giữa các chính sách tăng trưởng kinh tế và việc làm, thị trường lao 
động; chưa kịp thời có giải pháp ứng phó với những thay đổi trên thị 
trường lao động (khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, thiếu hụt lao động,…). 
Mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn còn chồng chéo, phân tán, 
trùng lắp ngành, nghề đào tạo; chưa có cơ chế bảo đảm hiệu quả hoạt 
động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

II. NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
LAO ĐỘNG ĐỂ CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ

Nhiều chính sách có thể ảnh hưởng tới thị trường lao động. Tuy 
nhiên, có 3 lĩnh vực lớn tác động đến thị trường lao động, bao gồm: (1) 
các nền tảng cơ bản bao hàm sự ổn định kinh tế vĩ mô, môi trường kinh 
doanh thuận lợi, tích tụ nguồn nhân lực và nhà nước pháp quyền; (2) các 
chính sách liên quan tới lao động bao gồm cơ chế quản lý và các mối quan 
hệ lao động; (3) các ưu tiên đề cập tới các sáng kiến nhằm khuyến khích 
tạo công ăn việc làm cụ thể. Trong đó, định hướng về các nền tảng cơ bản 
là yếu tố quan trọng nhất để phát triển thị trường lao động, tạo nhiều công 
ăn việc làm; hai lĩnh vực còn lại sẽ là các yếu tố bổ sung. Muốn hiện thực 
hóa việc phát triển thị trường lao động để cơ cấu lại nền kinh tế cần quan 
tâm các định hướng chính sách sau:

Thứ nhất: Lương tối thiểu sẽ hiệu quả nhất nếu được quyết định chủ 
yếu dựa trên các yếu tố về năng suất lao động và năng lực cạnh tranh. 
Đến nay, Việt Nam đã áp dụng phương pháp “lương sinh hoạt tối thiểu” 
để xác định mức lương tối thiểu, trong đó tập trung chính vào chi phí sinh 
hoạt. Khi Việt Nam phát triển nền kinh tế thị trường và chuyển sang áp 
dụng phương pháp “mức lương sàn” với trọng tâm chính vào năng suất 
lao động và năng lực cạnh tranh, hai yếu tố cần cân nhắc khi điều chỉnh 
lương tối thiểu. Ngoài ra, có thể cân nhắc các yếu tố khác như tăng giá và 
thu nhập tương đối. Tuy nhiên, năng suất lao động vẫn sẽ là yếu tố quan 
trọng hơn khi quyết định mức lương tối thiểu. Để đạt được sự chuyển 
đổi về phương pháp tiếp cận này, trong ngắn hạn, khu vực tư nhân của 
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Việt Nam sẽ hưởng lợi từ việc điều hòa tốc độ điều chỉnh lương tối thiểu. 
Trong trung hạn, cần đưa ra các kế hoạch hiện có gắn điều chỉnh lương 
tối thiểu với tăng năng suất lao động thực tế.

Thứ hai: Người lao động có cơ hội bình đẳng tham gia thị trường 
và cạnh tranh việc làm phải dựa trên các nguyên tắc công bằng và minh 
bạch. Một thị trường lao động hiệu quả thì ở đó người lao động có thể 
tìm kiếm việc làm dựa trên kinh nghiệm, trình độ chuyên môn và kỹ năng 
làm việc, từ đó, nguồn nhân lực được tuyển dụng phát huy tối ưu hiệu 
suất công việc.

Tuyển dụng không công bằng và minh bạch làm cho thị trường lao 
động không vận hành theo nguyên tắc thị trường. Việc không công bố 
rộng rãi thông tin và thiếu tiếp cận thông tin có thể dẫn tới một bộ phận 
những người có chuyên môn và năng lực phù hợp không tiếp cận được 
công việc phù hợp và phải chấp nhận làm các công việc trái với chuyên 
môn và trình độ, từ đó, không phát huy tối ưu hiệu quả nguồn nhân lực. 
Việc tuyển dụng không công bằng và minh bạch tạo điều kiện cho sự chi 
phối quyền lực ở một dạng thức nào đó, ví dụ bằng tiền, cấp bậc, mối 
quan hệ, “con ông cháu cha”, sự ban phát,... và ngược lại, sự chi phối 
quyền lực trong tuyển dụng sẽ dẫn tới việc tuyển dụng không công bằng 
và minh bạch, từ đó, làm méo mó thị trường lao động.

Thứ ba: Mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm thất nghiệp và chương 
trình thị trường lao động chủ động. Để đảm bảo gia tăng tính linh hoạt 
trên thị trường lao động được điều tiết gắn với đảm bảo việc làm hợp 
lý cho người lao động vấn đề Bảo hiểm thất nghiệp và chương trình thị 
trường lao động chủ động phải được xây dựng và triển khai tốt, chẳng hạn 
như dịch vụ việc làm công, giúp tăng hiệu suất của thị trường lao động và 
phúc lợi cho người lao động.

Thứ tư: Cần có sự kết nối giữa khu vực nhà nước và tư nhân. Làm 
việc lâu ở một vị trí sẽ mất dần đi động lực tìm tòi, khám phá và sáng tạo. 
Người lao động sẽ không được khuyến khích chuyển đổi việc làm và tìm 
kiếm việc làm phù hợp với năng lực, chuyên môn và sở thích nếu không 
có sự kết nối giữa khu vực nhà nước và tư nhân. Các chính sách lao động 
không đồng bộ sẽ không khuyến khích sự linh hoạt trên thị trường lao 
động để phát huy tính toàn dụng về lực lượng lao động dựa trên năng lực, 
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sự say mê và yêu thích công việc. Thực tiễn này sẽ cản trở việc phát huy 
tối ưu hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực.

Thứ năm: Cung - cầu lao động gặp nhau. Cung - cầu lao động gặp 
nhau là yếu tố then chốt của một thị trường lao động cạnh tranh hoàn 
hảo. Người lao động thiếu thông tin về thị trường lao động, người tìm 
việc không biết nơi cần người và nơi cần người không tìm đúng người có 
chuyên môn nghĩa là thị trường lao động không hoạt động hiệu quả. Kết 
nối cung - cầu lao động chính là giúp cho thị trường lao động vận hành 
và hỗ trợ cho chính sách đào tạo và kích thích nhu cầu học nghề và học 
chuyên môn phù hợp với yêu cầu của thị trường.

Thứ sáu: Phát triển thị trường lao động lành mạnh, đồng bộ, hiện 
đại và hội nhập. Phát triển việc làm thỏa đáng, quan tâm giải quyết việc 
làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động yếu thế, lao động nữ. 
Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực có kĩ năng, chất lượng cao; quan tâm 
công tác đào tạo và đào tạo lại lao động; nâng cao vai trò, trách nhiệm của 
doanh nghiệp trong đào tạo. Tăng cường xây dựng quan hệ lao động hài 
hòa, ổn định và tiến bộ.

Thứ bảy: Các chủ thể quan hệ lao động phải độc lập để thực hiện 
đối thoại, thương lượng thực chất. Đối thoại và thương lượng chính là 
công cụ để thị trường lao động phát triển và cạnh tranh hoàn hảo. Muốn 
đối thoại và thương lượng thì các bên quan hệ lao động phải bình đẳng 
và độc lập với nhau. Với tư cách cá nhân, người lao động luôn ở thế yếu 
so với nhà tuyển dụng, nên muốn có vị thế bình đẳng, họ phải có tổ chức 
đại diện cho mình để tư vấn, giúp đỡ và hỗ trợ cả về mặt kỹ thuật và pháp 
lý trong quá trình đối thoại và thương lượng với nhà tuyển dụng. Nếu tổ 
chức đại diện cho người lao động không độc lập với nhà tuyển dụng; bị 
chi phối, điều khiển và kiểm soát bởi nhà tuyển dụng thì hoạt động đối 
thoại và thương lượng sẽ không có nhiều ý nghĩa cho sự cạnh tranh bình 
đẳng trên thị trường lao động.

Thứ tám: Nhà nước có vai trò hết sức quan trọng trong sự vận hành 
của thị trường lao động. Dựa trên các yếu tố của thị trường lao động cạnh 
tranh hoàn hảo, bằng các chính sách thị trường lao động, nhà nước kết nối 
cung - cầu trên thị trường lao động, khuyến khích tạo việc làm trong cả 
khu vực công và khu vực tư, kích thích người lao động tìm kiếm việc làm 
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và chuyển đổi việc làm phù hợp với năng lực và sở trường,... Ví dụ chính 
sách về tiền lương, điều kiện làm việc tạo ra sự hấp dẫn trên thị trường lao 
động, từ đó giúp tăng năng suất lao động cá nhân; chính sách an toàn, vệ 
sinh lao động giúp giảm nguy cơ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, 
từ đó, tiết kiệm chi phí khắc phục hậu quả và tối ưu hóa nguồn lực; chính 
sách đào tạo nghề giúp kết nối cung - cầu lao động, giúp người lao động 
chuyển đổi tay nghề và thích ứng với sự thay đổi việc làm trong môi 
trường mới; chính sách trợ cấp thất nghiệp và bảo vệ việc làm giúp người 
lao động sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất việc để tìm kiếm việc làm mới 
dựa trên sự đam mê, đổi mới và sáng tạo, từ đó, tạo điều kiện cho người 
lao động làm đúng ngành, nghề để phát huy tối đa khả năng lao động;... 
Đồng thời, nhà nước có vai trò ngăn chặn các hành vi lợi dụng kẽ hở pháp 
luật để kinh doanh phi đạo đức, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, 
như trốn tránh nghĩa vụ trong quan hệ lao động, chẳng hạn trốn đóng bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động,... bảo đảm đền bù cho 
người lao động trong trường hợp tai nạn lao động phù hợp với quy định 
của pháp luật, bảo đảm các chính sách lao động và an sinh xã hội để thị 
trường lao động vận hành linh hoạt.

Trong xu hướng hội nhập quốc tế với việc tham gia các FTA, trong 
đó có Hiệp định Đối tác tiến bộ và toàn diện xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu 
Âu (EVFTA), Việt Nam cần tiếp tục phát triển thị trường lao động theo 
hướng hiện đại để nắm bắt các cơ hội mới. Muốn vậy, Việt Nam cần sớm 
hoàn thiện khuôn khổ pháp luật, thể chế và chính sách thị trường lao động 
dựa trên các nguyên tắc công bằng, bình đẳng, minh bạch; quan tâm tạo 
việc làm, đào tạo nghề, nâng cao khả năng thương lượng về việc làm của 
người lao động và tổ chức đại diện của họ với người sử dụng lao động, 
kết nối cung - cầu để tối ưu hóa sử dụng nguồn lực lao động. Đặc biệt, 
vai trò kiến tạo của Nhà nước là hết sức quan trọng để thị trường lao động 
mới được định hình và phát triển trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư./.
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ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU THEO HƯỚNG
ĐỔI MỚI MÔ HÌNH VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

TĂNG TRƯỞNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
Ở VIỆT NAM

PGS.TS. Nguyễn Đình Thọ
Viện trưởng Viện Chiến lược -  

Chính sách Tài nguyên và Môi trường

Nguyễn Thị Thanh Phương
Trường Đại học Ngoại Thương

1. Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo 
hướng phát triển bền vững

Điều chỉnh cơ cấu kinh tế là trọng tâm chính sách của Quỹ tiền tệ 
quốc tế (IMF) và Ngân hàng thế giới (World Bank) để chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng tiếp cận thị trường được thống nhất trong “Đồng 
thuận Washington”1

ss. Đồng thuận Washington chủ trương sử dụng một số 
công cụ chính sách để đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế thông 
qua các chương trình ổn định hoá cân đối vĩ mô và điều chỉnh cơ cấu kinh 
tế theo thể chế thị trường nhằm khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân và 
thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua tư nhân hoá, tự do hoá thương 
mại, duy trì tỷ lệ lạm phát thấp, giảm thiểu mất cân đối vĩ mô, mất cân 
đối giữa tiết kiệm và đầu tư, mất cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, mất 
cân đối cán cân thanh toán quốc tế, hạn chế thâm hụt ngân sách, và thâm 
hụt cán cân thương mại.

Các nhà kinh tế ủng hộ “Đồng thuận Washington” nhấn mạnh vai trò 
của tăng trưởng trong phát triển kinh tế, nhưng chưa chú ý đầy đủ tới các 
yếu tố phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm công bằng và an sinh xã hội để 
đạt được mục tiêu phát triển bao trùm, không ai bị bỏ lại phía sau và chưa 
chú ý tới vấn đề bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh 
thái, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai để đạt được mục 

1. Washington Consensus.
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tiêu phát triển bền vững. Đồng thuận Washington yêu cầu chính phủ thi 
hành chính sách tài chính và tiền tệ thắt chặt, thực hiện chính sách khắc 
khổ để đảm bảo cân đối vĩ mô, đặc biệt là các chỉ tiêu về lạm phát và thâm 
hụt ngân sách do Quỹ tiền tệ quốc tế đặt ra. Chính sách này đã không giải 
quyết được các khiếm khuyết thị trường làm cho nguồn nhân lực và tài 
nguyên thiên nhiên của nhiều nước bị suy thoái nghiêm trọng cộng với 
bất bình đẳng trong xã hội gia tăng, mất cân đối giữa bảo tồn và phát triển 
do tốc độ tư nhân hoá và tự do hoá thương mại diễn ra quá nhanh.

Để khắc phục những khiếm khuyết của “Đồng thuận Washington”, 
các nhà kinh tế và chính phủ trên thế giới đã đi tới một thống nhất mới, 
được biết tới với tên gọi là “Đồng thuận hậu Washington”. Theo “Đồng 
thuận hậu Washington” khái niệm phát triển kinh tế đã được xác định 
rộng hơn không chỉ bao gồm tăng trưởng ngắn hạn mà bao gồm cả phát 
triển lâu dài, ổn định, bền vững, công bằng và dân chủ. Nhà nước không 
chỉ giới hạn tới các mục tiêu tăng trưởng ngắn hạn mà còn mong muốn 
duy trì phát triển lâu dài, ổn định và bền vững thông qua nâng cao chất 
lượng cuộc sống về sức khoẻ và giáo dục, bảo vệ môi trường, tài nguyên, 
thiên nhiên, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái, ứng phó biến đổi khí 
hậu, phòng chống thiên tai chứ không chỉ tăng trưởng GDP. Đồng thời 
Đồng thuận hậu Washington ủng hộ phát triển bao trùm, nghĩa là đảm bảo 
tất cả mọi chủ thể tham gia vào nền kinh tế đều được hưởng thành quả của 
sự phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau. Và cuối cùng, Đồng thuận hậu 
Washington ủng hộ quá trình phát triển là một quá trình dân chủ, nghĩa 
là tạo điều kiện để tất cả mọi người có thể tham gia vào quá trình ra các 
quyết định có ảnh hưởng tới cuộc sống của họ bằng nhiều con đường 
khác nhau1

ss.

Sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, hàng loạt các lý thuyết về tăng 
trưởng và phát triển đã ra đời. Mô hình tăng trưởng cân đối ổn định 
(steady state balanced growth) của Harrod-Domar đã chỉ ra con đường 
phát triển mà tất cả các nước phải trải qua. Tăng trưởng trong mô hình của 
Harrod-Domar được đo bằng tỷ lệ đảm bảo tăng trưởng (warranted rate 

1. Stiglitz, Joseph E. More Instrument and Broader Goals: Moving toward the Post- 
Washington Consensus. Viện nghiên cứu kinh tế phát triển thế giới, bài phát biểu hàng 
năm: 1998
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of growth), (s/v)1
ss. Tỷ lệ này được đo bởi tỷ số giữa mức tiết kiệm (saving 

rate-S/Y), s, và tỷ lệ không đổi giữa vốn và sản lượng (constant capital-
output-ratio-I/Y), v. Mô hình tiết kiệm Kaldor (Kaldor saving model) cho 
rằng cơ cấu phân bổ thu nhập ảnh hưởng đến tỷ lệ tiết kiệm trong nước, 
và vì thế ảnh hưởng tới tỷ lệ đầu tư và tăng trưởng kinh tế2

ss. “Một cú hích 
mạnh” (A “big push”) của Rosenstein hoặc “Nỗ lực tối thiểu tới hạn” 
(Critical Minimum Effort) của Leibenstein được coi là điều kiện cần thiết 
để vượt ra khỏi “cái bẫy cân bằng ở mức thấp”3

ss (low level equilibrium 
trap). Robert Solow đưa ra mô hình tăng trưởng nội sinh tân cổ điển có 
thể giải thích tác động của việc tích luỹ vốn, tăng dân số, tiến bộ kỹ thuật, 
và tỷ lệ tiết kiệm trong tăng trưởng kinh tế4

ss.

Theo hàm sản xuất Cobb-Douglas, tổng sản lượng Y phụ thuộc vào 
3 yếu tố đầu vào quan trọng của sản xuất, đất đai La, vốn K, lao động L, 
trong đó A đo lường tiến bộ khoa học công nghệ:

Y=AKαLβLa1-α-β

Tiến bộ khoa học công nghệ quyết định bởi năng lực chuyển đổi số 
và ứng dụng công nghệ 4.0, cách thức kết hợp yếu tố đầu vào thông qua 
cải cách thể chế, mô hình tổ chức kinh tế, hội nhập, mở cửa thu hút đầu tư, 
thuận lợi hóa thương mại và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu trong một 
nền kinh tế tuần hoàn để cải thiện hiệu quả và năng suất sử dụng nguồn 
lực khan hiếm, đạt hiệu suất sử dụng yếu tố đầu vào tối đa. Cùng với thể 
chế thị trường, nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc khuyến khích 
tăng trưởng kinh tế và phát triển bao trùm và bền vững thông qua việc ổn 
định vĩ mô, bảo đảm cân đối lớn của nền kinh tế, cung cấp các hàng hoá 
công cộng, khắc phục các khiếm khuyết của thị trường, khuyến khích tiết 
kiệm và đầu tư, nâng cao mức sống, giảm bớt bất công bằng xã hội và 
bảo vệ môi trường.

1. Branson, William H, Macroeconomic Theory and Policy (Lý thuyết và chính sách 
kinh tế vĩ mô). Harper International Edition. Haper & Row Publishers. Second Edition: 
1979, trang 499-501.
2. Branson, William H, Macroeconomic Theory and Policy, đã dẫn, trang 499-501.
3. Meier, Gerald M. Leading Issues in Economic Development. New York-Oxford: 
Oxford University Press. Fifth Edition: 1989, trang 82-87.
4. Mankiw, N. Gregory. Macroeconomics. Worth Publisher: 1992, trang 77-117.



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 179

Mô hình tăng trưởng cân đối ổn định (steady state balanced growth) 
của Harrod-Domar đã chỉ ra con đường phát triển mà tất cả các nước phải 
trải qua. Tăng trưởng trong mô hình của Harrod-Domar được đảm bảo 
bởi tỷ lệ tỷ lệ đảm bảo tăng trưởng (warranted rate of growth), (s/v)1

ss. Tỷ 
lệ này được đo bằng tỷ số giữa mức tiết kiệm (saving rate-S/Y), s, và tỷ 
lệ không đổi giữa vốn và sản lượng (constant capital-output-ratio-I/Y), v. 
Mô hình tiết kiệm Kaldor (Kaldor saving model) cho rằng cơ cấu phân bổ 
thu nhập ảnh hưởng đến tỷ lệ tiết kiệm trong nước, và vì thế ảnh hưởng 
tới tỷ lệ đầu tư và tăng trưởng kinh tế2

ss. “Một cú hích mạnh” (A “big 
push”) của Rosenstein hoặc “Nỗ lực tối thiểu tới hạn” (Critical Minimum 
Effort) của Leibenstein được coi là điều kiện cần thiết để vượt ra khỏi “cái 
bẫy cân bằng ở mức thấp”3

ss (low level equilibrium trap). Robert Solow 
đưa ra mô hình tăng trưởng nội sinh tân cổ điển có thể giải thích tác động 
của việc tích luỹ vốn, tăng dân số, tiến bộ khoa học, công nghệ, và tỷ lệ 
tiết kiệm trong tăng trưởng kinh tế4

ss. Mô hình tăng trưởng của Solow là 
nền tảng cho việc cải thiện năng suất các nhân tố tổng hợp TFP tập trung 
vào tiến bộ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Cộng đồng thế giới bắt đầu quan tâm tới vấn đề suy giảm chất lượng 
môi trường từ hơn 30 năm trước và đã cùng nhau thỏa thuận tại Stockholm 
về sự cần thiết phải đối phó với sự suy giảm chất lượng môi trường năm 
19725

ss. Năm 1992, Hội nghị Thượng đỉnh về Trái đất tại Rio de Janeiro đã 
thông qua Chương trình Nghị sự 21 và ra Tuyên bố Rio về Môi trường và 
Phát triển. Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi trường và Phát triển tại Rio 
de Janeiro năm 1992 là nền tảng đánh dấu nỗ lực của toàn thể nhân loại 
vì một thế giới phát triển bền vững. Mười năm sau đó, cộng đồng thế giới 

1. Branson, William H, Macroeconomic Theory and Policy (Lý thuyết và chính sách 
kinh tế vĩ mô). Harper International Edition. Haper & Row Publishers. Second Edition: 
1979, trang 499-501.
2. Branson, William H, Macroeconomic Theory and Policy (Lý thuyết và chính sách 
kinh tế vĩ mô), Harper International Edition, Haper & Row Publishers, Second Edition: 
1979, trang 499-501.
3. Meier, Gerald M. Leading Issues in Economic Development. New York-Oxford: 
Oxford University Press. Fifth Edition: 1989, trang 82-87.
4. Mankiw, N. Gregory. Macroeconomics. Worth Publisher: 1992, trang 77-117.
5. Báo cáo của Hội nghị Liên hiệp quốc về Môi trường Con người, 5-16/06/1972, 
Chương 1.
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lại nhóm họp một lần nữa tại Johannesburg, Nam Phi để khẳng định quyết 
tâm của mình vì một thế giới phát triển bền vững. Hội nghị Thượng đỉnh 
về Phát triển Bền vững tại Johannesburg năm 2002 là nỗ lực của cộng 
đồng thế giới nhằm tìm ra những giải pháp để gỡ bỏ những trở ngại ngăn 
cản việc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc thực thi 
Chương trình Nghị sự 21.

Việc lồng ghép vấn đề môi trường vào khái niệm phát triển truyền 
thống không làm thay đổi bản chất của sự phát triển đó là lấy con người 
làm trung tâm và là mục tiêu của phát triển. Nguyên tắc thứ nhất của 
Tuyên bố Rio khẳng định “Con người là trung tâm của các vấn đề liên 
quan tới phát triển bền vững. Con người có quyền sống một cuộc sống 
lành mạnh và hữu ích trong mối quan hệ hài hòa với tự nhiên”.

Với ý nghĩa đó, phát triển bền vững bao gồm ba bộ phận chính: phát 
triển kinh tế, phát triển xã hội, và bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế 
bao hàm việc sử dụng một cách tối ưu và hiệu quả các tài nguyên thiên 
nhiên để có thể làm giàu tối đa cho xã hội đồng thời xóa nghèo trên phạm 
vi toàn thế giới. Phát triển xã hội đòi hỏi giảm bất bình đẳng, nâng cao 
phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng y tế và giáo dục cho cộng đồng, đảm 
bảo an ninh cho cộng đồng, tôn trọng quyền con người của mỗi cá nhân, 
đồng thời phát triển các nền văn hóa đa dạng và lấy dân chủ tại gốc làm 
cơ sở cho các quyết định ảnh hưởng tới cuộc sống của nhân dân. Bảo vệ 
môi trường đòi hỏi phải quan tâm tới việc gìn giữ và làm giàu các cơ sở 
tài nguyên thiên nhiên và hệ sinh thái.

2. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở 
Việt Nam

Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 được xây dựng 
dựa trên Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 135/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của 
Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; 
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ; Báo cáo số 531/
BC-CP ngày 16/10/2020 của Chính phủ. Mục tiêu chính của cơ cấu lại 
nền kinh tế cần tập trung vào 3 trụ cột:

Thứ nhất: đảm bảo các nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô và các cân 
đối lớn của nền kinh tế, đặc biệt là Thâm hụt NSNN, Cân đối giữa đầu tư 
công và chi thường xuyên, Thâm hụt tiết kiệm-đầu tư, Thâm hụt cán cân 
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thanh toán, vãng lai (CA), cán cân xuất nhập khẩu, cán cân vốn (đầu tư 
nước ngoài) và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch 
vụ, cơ giới hóa nông nghiệp, công nghiệp hóa và đô thị hóa nông thôn.

Thứ hai: đảm bảo cải cách thể chế kinh tế thị trường theo hướng 
i) cải cách khu vực kinh tế, tài chính trong nước thông qua thiết lập hệ 
thống giá cả tuân thủ quy luật kinh tế thị trường, nâng cao hiệu quả đầu 
tư công, đẩy mạnh cổ phần hoá, cải cách hệ thống ngân hàng, tín dụng; 
ii) mở cửa khu vực kinh tế, tài chính đối với nước ngoài cho phép hàng 
hóa, dịch vụ, vốn, công nghệ di chuyển tự do thông qua các hiệp định đa 
phương và các FTA.

Thứ ba: đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, bao 
trùm và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, đảm bảo cân đối vùng 
miền, nâng cao giá trị sản phẩm sản xuất trong nước trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu thông qua ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 và chuyển đổi số.

Theo Mô hình hai lỗ hổng của Keynes S - I + T - G = X - M, các cân 
đối lớn của nền kinh tế là: Thâm hụt NSNN T-G: Thu (Thuế, T) - Chi (Chi 
tiêu chính phủ, G); Thâm hụt tiết kiệm-đầu tư S-I: Tiết kiệm (S) - Đầu 
tư (I); Thâm hụt cán cân vãng lai (CA) tương đương thâm hụt Xuất nhập 
khẩu X-M: Xuất khẩu (X) - Nhập khẩu (M); Thâm hụt đầu tư nước ngoài 
(KA): Đầu tư nước ngoài vào trong nước - Đầu tư trong nước ra nước 
ngoài; Thâm hụt cán cân thanh toán: CA + KA = BP = -OFB (Trong đó, 
CA là cán cân vãng lai, KA là cán cân vốn, BP là cán cân thanh toán tổng 
thể, OFB là phần bù đắp chính thức.). Cán cân thanh toán sau khi được 
bù đắp chính thức luôn luôn ở vị trí cân bằng.

Trong mô hình tổng cầu của Keynes cho một nền kinh tế mở, tổng 
sản lượng của một nền kinh tế, Y, được xác định trên cơ sở lấy tổng tiêu 
dùng tư nhân trong nước, C, cộng với chi đầu tư, I, cộng chi tiêu của 
chính phủ, G, cộng xuất khẩu ròng, được đo bằng xuất khẩu, X, trừ đi 
nhập khẩu, M, chúng ta có: Y = C + I + G + X - M. Bên cạnh đó, tổng sản 
lượng của một nền kinh tế, Y, sau khi được trừ đi thuế, T, sẽ được phân 
bổ giữa tiết kiệm, S, và tiêu dùng, C, của khu vực tư nhân: Y - T = C + S 
hay Y = C + S + T. Biến đổi công thức tổng cầu ta có: C + S + T = C + I + 
G + X - M hay S - I + T - G = X - M. Như vậy, chúng ta có tổng thặng dư 
giữa tiết kiệm và đầu tư và thặng dư giữa thu và chi của chính phủ luôn 
cân bằng với thặng dư giữa xuất khẩu và nhập khẩu. Hoặc ngược lại, tổng 
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thâm hụt giữa tiết kiệm và đầu tư và thâm hụt giữa thu và chi của chính 
phủ luôn cân bằng với thâm hụt thương mại. Nói một cách khác, thặng dư 
tiết kiệm trong nước bao gồm cả tiết kiệm của chính phủ sẽ được đo bằng 
xuất khẩu ròng, là phần dự trữ của một nước để tiêu dùng trong tương lai 
hoặc để thanh toán nợ trong quá khứ. Thâm hụt giữa tiết kiệm và đầu tư, 
và thâm hụt ngân sách chính phủ dẫn đến thâm hụt thương mại, là khoản 
một nước chi dùng trước của cải do nước khác tạo ra. Khoản này sẽ được 
thanh toán bằng số tiền tiết kiệm trong quá khứ hay sẽ phải sản xuất nhiều 
hơn để trả nợ trong tương lai.

Bảng 1: Nguồn thu từ đất giai đoạn 2014-2020

Các khoản thu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Thu tiền sử 
dụng đất 44.198 67.825 99.618 125.409 147.730 153.632 172.700

Tiền cho thuê 
mặt nước 9.421 15.447 23.352 29.786 32.276 35.875 39.309

Thuế sử dụng 
đất nông nghiệp 61 57 60 39 28 20 6

Thuế sử dụng 
đất phi nông 

nghiệp
1.428 1.459 1.397 1.663 1.874 2.040 2.067

Thuế trước Bạ 
nhà đất 2.132 2.793 3.095 4.594 5.464 5.838 6.403

Tiền bán và 
thanh lý nhà 

SHNN
1.680 1.746 1.762 1.799 2.115 940 1.086

Thuế thu nhập 
từ chuyển 
nhượng

5.832 5.879 8.046 11.850 15.251 19.934 17.077

Thuế TNCN từ 
chuyển nhượng 4.828 6.839 8.471 10.817 12.961 14.410 16.206

69.580 102.045 145.801 185.957 217.699 232.689 254.854

Nguồn: Bộ Tài chính
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3

2

4

Đối với NSNN, cần lưu ý Giai đoạn 2016-2020, quy mô thu NSNN 
bình quân đạt 25,2% GDP (giai đoạn 2011-2015 là 23,6% GDP). Trong 
đó, thu từ đất tăng từ 145.801 tỷ đồng lên 254.854 tỷ đồng, chiếm 17% 
tổng thu ngân sách nhà nước, chiếm 4,25% GDP. Ngân sách nhiều đề 
phương có tỷ trọng lớn là nguồn thu từ đất đai. Trong giai đoạn tới, bền 
vững NSNN cần dựa trên khai thác, phát huy nguồn lực đất đai thay vì 
bán tài sản công, bán đất thuộc sở hữu nhà nước. Lộ trình xây dựng thể 
chế thị trường và hội nhập kinh tế theo các bước từ 1 tới 4 cần được thực 
hiện theo bảng dưới đây:

Bảng 2: Lộ trình điều chỉnh cơ cấu kinh tế theo hướng thị trường

Trong nước Đối ngoại

Sản xuất 
vật chất

- Xây dựng thể chế thị trường, 
thành lập thị trường hàng hóa, 
dịch vụ và thị trường các yếu 
tố sản xuất, thiết lập hệ thống 
giá cả tuân thủ quy luật kinh tế 
thị trường.

- Hạn chế các loại thuế bóp 
méo thị trường và hạn chế trợ 
cấp (ẩn hoặc hiện) đối với các 
doanh nghiệp

- Cổ phần hoá doanh nghiệp

- Thuận lợi hóa thương mại, mở cửa 
thị trường hàng hóa và dịch vụ và thị 
trường các yếu tố sản xuất.

- Tham gia vào các thỏa thuận khu 
vực thương mại tự do FTA, các FTA 
thế hệ mới với yêu cầu phát triển bao 
trùm và bền vững

- Cho phép các chủ thể nước ngoài 
tham gia vào các thị trường trong nước.

Tài chính

- Cải cách hệ thống ngân hàng 
trong nước.

- Tăng cường kiểm soát nợ xấu 
theo chuẩn mực quốc tế.

- Tự do hóa lãi suất, bỏ quản lý 
hành chính, tự do hóa thị trường 
tài chính trong nước

Cho phép nội tệ tự do chuyển đổi, 
giảm dần quản lý ngoại hối để đáp 
ứng tiêu chuẩn thị trường,

Từng bước cho phép vốn ngắn hạn di 
chuyển tự do giữa các nước.

Nguồn: Gibson và Tsakalotos (1994), tr. 592

Để đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền 
vững, bao trùm và nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế, đề nghị bổ 
sung các nội dung sau đây:
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- Tăng cường liên kết và phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng 
điểm, các đô thị lớn trong thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ 
sở quản lý quy hoạch tích hợp 1

ss sử dụng đất 2
ss theo phương pháp tiếp 

cận cảnh quan, dựa vào hệ sinh thái 3
ss;

Nhà nước quản lý bằng quy hoạch. Phương pháp tiếp cận cảnh 
quan phát huy vai trò của các bên liên quan, nhà nước, người dân, doanh 
nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội, đặc biệt là nhóm yếu thế, dân tộc và 
phụ nữ vào lồng ghép quy hoạch tích hợp sử dụng đất đa chức năng nhằm 
quản lý cảnh quan nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải thiện sinh 
kế, phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh lương thực, an 
ninh nguồn nước, kết hợp bảo vệ, bảo tồn rừng, đa dạng sinh học, phòng 
ngừa, kiểm soát, ngăn chặn ô nhiễm môi trường, bảo vệ môi trường sinh 
thái, ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống các mối đe dọa an ninh phi 
truyền thống và bảo đảm an ninh, quốc phòng vì mục tiêu hợp tác, phát 
triển, hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

- Nâng cấp chuỗi giá trị các ngành theo hướng kinh tế tuần hoàn4
ss, 

hạch toán đầy đủ vốn tự nhiên, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái5
ss, 

1. Quy hoạch sử dụng đất tích hợp là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai đô thị theo 
không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 
bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở khai thác tiềm năng đất đai và 
nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với khu vực đô thị, được thể hiện dưới 
dạng dữ liệu không gian địa lý, theo hệ tọa độ quốc gia, hệ độ cao quốc gia, hệ trọng lực 
quốc gia trên dữ liệu nền địa lý trong cơ sở dữ liệu địa lý quốc gia.
2. Huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất 
đai là một trong 3 đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua.
3. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo vệ, cải thiện môi 
trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên 
tai khắc nghiệt. (Một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua)
4. Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên 
tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững tài 
nguyên đất đai; lấy bảo vệ môi trường sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng 
đầu; kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi 
trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh 
tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. (một trong 11 định hướng phát triển đất nước 
giai đoạn 2021-2030 được Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua)
5. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã yêu cầu “Hoàn chỉnh công tác điều tra cơ bản, 
đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất, nước, rừng, biển, khoáng sản và đa 
dạng sinh học”
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ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển 
đổi số.

Kinh tế tuần hoàn đã được thể chế hóa trong Luật Bảo vệ môi trường, 
là phương pháp tiếp cận xanh để nâng cao giá trị tăng thêm trong chuỗi 
giá trị toàn cầu trên toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm từ thiết kế, khai 
thác, chế biến, sản xuất, phân phối, tiêu dùng, thu gom, phân loại, xử lý 
chất thải, và khai thác lại chất thải. Các nước châu Âu đã đặt kinh tế tuần 
hoàn1

ss lên ưu tiên số một để hướng tới một nền kinh tế không rác thải vào 
20502

ss. Sức ép phát triển đô thị trong 30 năm qua đòi hỏi Việt Nam cần đặt 
tầm nhìn trong 30 năm tới hướng tới trời xanh, đất xanh, nước xanh, biển 
xanh, rừng xanh, công nghiệp xanh và đô thị xanh, đảm bảo phát triển bền 
vững, tuần hoàn 70% nguyên liệu, con người được bảo vệ an toàn, được 
sống trong môi trường trong lành, hài hòa với thiên nhiên.

1. Kinh tế tuần hoàn dựa trên 3 trụ cột về thiết kế, kéo dài vòng đời vật liệu và giảm rác 
thải, phát thải, khôi phục hệ sinh thái: i) Thứ nhất, là tập trung vào thiết kế sản phẩm 
và quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm nhằm hạn chế tối đa khai thác nguyên liệu thô, 
á kim, phi kim, năng lượng, nhiên liệu hóa thạch, sinh khối, đồng thời loại bỏ chất thải 
và chất ô nhiễm trong toàn bộ chuỗi cung ứng sản phẩm từ thiết kế, khai thác, chế biến, 
sản xuất, phân phối, tiêu dùng, thu gom, phân loại, xử lý chất thải, và khai thác lại chất 
thải. Thiết kế được các nhà khoa học trên thế giới đánh giá quyết định 80% chất thải 
tạo ra trong nền kinh tế, nên Việt Nam cho rằng đây là khâu đột phá quyết định; ii) Thứ 
hai, giữ cho các sản phẩm và vật liệu được lưu dùng tối đa trong nền kinh tế thông qua 
chiên lược 9R (Từ chối, Tiết giảm, Tái phân phối/tái sử dụng, Tu sửa, Tân trang, Tái 
sản xuất, Thay đổi mục đích, Tái chế, Thu hồi năng lượng, và Tái khai thác rác thải-
Refuse, Reduce, Resell/reuse, Repair, Refurbish, Re-manufacture, Repurpose, Recycle, 
Recover Energy, Remine); iii) Thứ ba, không gây tác động xấu tới môi trường, thúc đẩy 
tái tạo và khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên. Khi thực hiện kinh tế tuần hoàn, Việt Nam 
không chỉ hướng tới mục tiêu giảm thiểu khai thác nguyên liệu thô, nhiên liệu hóa thạch, 
rừng nguyên sinh, nguồn nước tự nhiên, và giảm thiểu rác thải, phát thải khí nhà kinh, 
giảm thiểu chôn rác và đốt rác không thu hồi năng lượng, mà còn đặt mục tiêu tái tạo hệ 
sinh thái tự nhiên, bảo vệ, bảo tồn và phát triển vốn tự nhiên đất, nước, rừng, biển, và đa 
dạng sinh học, bảo vệ sinh vật sống trên cạn, dưới nước. Đây cũng là mục tiêu của Liên 
hợp quốc và Chương trình Môi trường Liên hợp quốc thực hiện một Thập kỷ Phục hồi 
Hệ sinh thái từ 2021 tới 2030.
2. Chuyển dịch kinh tế theo hướng kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế phát thải các-
bon thấp là xu thế tất yếu của thời đại, được đồng thuận toàn cầu và được các nước trên 
thế giới coi là cuộc cách mạng công nghiệp xanh của thế kỷ 21, là cơ hội để cộng đồng 
toàn cầu thực hiện nguyên tắc 5P của SDGs, chung tay thực hiện cam kết quốc tế trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu nhằm mục tiêu phát triển bền vững 
vì hợp tác, phát triển, hòa bình, thịnh vượng, hạnh phúc và sức khỏe của người dân, môi 
trường thiên nhiên và Trái đất của chúng ta.
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Để nâng cao chuỗi giá trị vốn tự nhiên, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ 
sinh thái cần ứng dụng Hệ thống hạch toán kinh tế môi trường (System 
of Environmental-Economic Accounting, SEEA) vào đo đạc, kiểm đếm, 
điều tra, đánh giá, thống kê, kiểm kê, hạch toán, kiểm toán đất trên ba 
phương diện: i) diện tích, số lượng, chất lượng đất, tiềm năng đất đai, thổ 
nhưỡng, địa chất; ii) giá trị kinh tế, tiền tệ; iii) vị trí theo dữ liệu không 
gian địa lý. Trên cơ sở số liệu hạch toán vốn tự nhiên, Việt Nam có thể 
khai thác các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, hấp thụ các bon, đa dạng sinh 
học theo các công ước quốc tế và các FTA thế hệ mới (nhấn mạnh mục 
tiêu công bằng xã hội và môi trường) trong thời gian tới.

Ứng dụng chuyển đổi số để lưu trữ thông tin theo các trường thông 
tin lưu trữ dữ liệu thuộc tính trong mỗi lớp thông tin theo định dạng tương 
ứng với phân cấp bản đồ chuyên đề trên cơ sở công nghệ dữ liệu lớn (big 
data), kết nối vạn vật (IoT) để lưu trữ số liệu theo nhiều lớp dữ liệu độc 
lập do các bộ quản lý lĩnh vực, cơ quan quản lý chuyên ngành và địa 
phương quản lý khu vực thực hiện. Ứng dụng thông minh nhân tạo (AI) 
để khai thác thông tin quy hoạch sử dụng đất tích hợp và lựa chọn ưu tiên 
đầu tư trên cơ sở bài toán tối ưu theo phương pháp cảnh quan. Ứng dụng 
công nghệ chuỗi khối (blockchain) để lưu trữ số liệu theo thời gian, và 
ghi dấu các điều chỉnh trên hệ thống thông tin đất đai, đảm bảo an ninh 
cho các giao dịch điện tử giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Ứng 
dụng công nghệ đám mây để nhà quản lý, người dân, doanh nghiệp, cộng 
đồng và toàn xã hội có thể tham vấn, truy cập mọi lúc mọi nơi.

3. Phát triển thị trường quyền sử dụng đất để điều chỉnh cơ cấu 
kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

Đất đai không giống như các loại hàng hóa khác có thể được mua và 
bán trên thị trường khác ở chỗ đất đai là bất động sản. Các công trình xây 
dựng trên đất có thể được tháo dỡ và di chuyển đi nơi khác nhưng đất đai 
thì không thể di chuyển. Chỉ có quyền sử dụng các đất có thể được mua 
và bán trên thị trường. Thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản trên 
đất, vì vậy, là một loại hàng hóa đặc biệt, cần phải có cơ chế, chính sách 
phát triển phù hợp với đặc thù của từng quốc gia, gắn liền với lịch sử quá 
trình sử dụng đất và quy định chế độ sử dụng đất trong từng thời kỳ phát 
triển của mỗi quốc gia.
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Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII đã yêu cầu “Hoàn chỉnh công tác 
điều tra cơ bản, đánh giá, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên đất, nước, 
rừng, biển, khoáng sản và đa dạng sinh học”. Cụ thể:

1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng 
phát triển đất nước là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại 
diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Huy động, quản lý và sử dụng có 
hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, nhất là đất đai, tài chính, hợp tác 
công - tư; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền hợp lý, hiệu quả, đồng thời 
tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp 
luật. (Đây là là một trong 3 đột phá chiến lược được Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua)

2. Lấy cải cách, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, hội nhập và thực thi 
pháp luật hiệu lực, hiệu quả là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển 
đất nước. Thị trường đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ và sử 
dụng hiệu quả các nguồn lực sản xuất, nhất là đất đai. (Chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030)

3. Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử, tiến tới chính phủ số, trong 
đó tập trung phát triển hạ tầng số phục vụ các cơ quan nhà nước một cách 
tập trung, thông suốt; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ 
thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn, nhất là dữ liệu 
về đất đai, nhà ở, phục vụ kịp thời, hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống nhân dân. (Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 
2021-2030)

4. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, tài nguyên; bảo 
vệ, cải thiện môi trường; chủ động, tích cực triển khai các giải pháp thích 
ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt. (Đây là là một trong 6 
nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII được Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua)

5. Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng chống 
và giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết 
kiệm, hiệu quả và bền vững tài nguyên đất đai; lấy bảo vệ môi trường 
sống và sức khoẻ nhân dân làm mục tiêu hàng đầu; kiên quyết loại bỏ 
những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường 
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sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; xây dựng nền kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường. (Đây là là một trong 11 định 
hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 được Nghị quyết Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII thông qua)

Các nước phát triển trên thế giới đều quản lý tài nguyên từ tâm trái 
đất tới hết tầng khí quyển. Quản lý tài nguyên quốc gia dựa trên dữ liệu 
không gian (spatial data) dựa trên nền địa lý quốc gia, hạ tầng dữ liệu 
không gian quốc gia NSDI (National Spatial Data Infrastructure) và nền 
địa chính quốc gia NDCD (National Digital Cadatral Database). Quyền 
đối với mọi nguồn tài nguyên quốc gia đều được lưu trữ đặc tính theo cơ 
sở dữ liệu thuộc tính truyền thống và tọa độ theo cơ sở dữ liệu không gian 
GIS (Global Information System)

Về phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở 
hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai cần làm rõ chế độ 
quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối 
với đất đai theo không gian sử dụng bao gồm quyền bề mặt quy định tại 
Điều 267 Bộ luật Dân sự đối với mặt đất, mặt nước, thềm lục địa, khoảng 
không gian trên mặt đất, mặt nước và lòng đất thuộc chủ quyền lãnh thổ 
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có đối tượng điều chỉnh 
là các công trình, tài nguyên trong phạm vi không gian đã được Luật Đất 
đai và pháp luật khác có liên quan xác định.

Cần rà soát thẩm quyền, phân cấp, phân quyền, quyền hạn, trách 
nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa phương trong 
công tác quy hoạch, kế hoạch, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu 
hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 
quyết định giá đất, chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất để 
điều chỉnh cho phù hợp với năng lực thực hiện của đối tượng được phân 
cấp đáp ứng yêu cầu quản lý thống nhất của nhà nước về quyền đối với 
đất đai và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó 
biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh, quốc phòng của đất nước.

Tăng cường đầu tư nguồn lực để đo đạc, lập bản đồ, hồ sơ địa chính, 
xây dựng cơ sở dữ liệu, cải cách thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ cấp 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 
gắn liền với đất, quyền sử dụng đối với đất có chế độ sử dụng đất hỗn hợp 



  TÀI LIỆU THAM KHẢO
VỀ KẾ HOẠCH CƠ CẤU LẠI NỀN KINH TẾ GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 189

đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất, thiết lập khung khổ pháp lý cho 
các quyền đối với đất đai chưa được quy định. Xây dựng hệ thống đăng 
ký giao dịch quyền đối với đất đai, bất động sản, đăng ký tài sản thế chấp, 
đăng ký giá giao dịch, đăng ký quyền sử dụng hạn chế như khu vực bãi 
bồi, khu vực đất ngập nước theo mùa thuộc công trình thủy lợi, thủy điện; 
hạ tầng công trình ngầm, cáp điện, khu vực hành lang an toàn đi qua đất 
giao tổ chức, cá nhân; công trình ngầm hoặc trên không của tổ chức, cá 
nhân trong phạm vi đất công cộng.

Áp dụng quy hoạch sử dụng đất tích hợp theo phương pháp tiếp cận 
cảnh quan để đảm bảo quy hoạch sử dụng đất phải tổng hợp, cân đối, 
phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả quyền đối với đất đai cho các ngành, 
lĩnh vực, vùng lãnh thổ và đơn vị hành chính, phân bổ và khoanh vùng 
đất đai theo không gian sử dụng được thể hiện thể hiện thông tin theo tọa 
độ, không gian, và thời gian bằng bản đồ chuyên đề tách lớp cho tất cả 
các loại quy hoạch theo quy định của luật quy hoạch, bao gồm quy hoạch 
tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử 
dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 
tỉnh, quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, quy hoạch đô thị, quy 
hoạch nông thôn trên cả nước. Các loại quyền đối với đất đai phải được 
đăng ký và bảo hộ.

Việc giao đất, cho thuê đất, sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc 
sở hữu nhà nước, đất nông, lâm trường cần được thực hiện chủ yếu thông 
qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất và các 
quyền đối với đất đai khác theo quy định của pháp luật. Hình thành quỹ 
phát triển đất theo mô hình ngân hàng đất đai, kiểm soát hạn mức nhận 
chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp, theo hướng bảo vệ đất canh tác 
cho người dân, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tập trung 
đất đai, từng bước hình thành những vùng sản xuất hàng hoá lớn trong 
nông nghiệp. Sớm có giải pháp đáp ứng nhu cầu đất sản xuất và việc làm 
cho bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đang không có đất sản xuất. Cần 
có chính sách thuế, phí, xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường 
hợp sử dụng đất lãng phí, không đúng mục đích, đầu cơ đất, bỏ hoang, 
chậm đưa đất vào sử dụng.

Đổi mới cơ chế điều tiết giá trị tăng thêm từ đất bằng cách lập bản đồ 
giá đất trước khi lập quy hoạch, sau khi lập quy hoạch, sau khi xây dựng 
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công trình kết cấu hạ tầng giao thông, kinh tế, xã hội, chỉnh trang đô thị, 
thực hiện thu hồi đất vùng phụ cận, điều chỉnh đất đai, dồn điền, đổi thửa 
tại đô thị để tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời ưu tiên cho người 
bị thu hồi đất ở được giao đất hoặc mua nhà trên diện tích đất đã thu hồi.

Hoàn thiện cơ chế tạo quỹ đất, thông qua mô hình ngân hàng đất đai, 
huy động các nguồn vốn xây dựng các khu dân cư có hạ tầng kỹ thuật, hạ 
tầng xã hội đồng bộ để bố trí chỗ ở mới cho người có đất bị thu hồi trước 
khi bồi thường, giải tỏa, đảm bảo phương thức chi trả tiền bồi thường, hỗ 
trợ để bảo đảm ổn định đời sống lâu dài cho người có đất bị thu hồi. Cá 
nhân đang sử dụng được chuyển nhượng, cho thuê, góp vốn bằng quyền 
sử dụng đất với nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Ứng dụng công nghệ vào xác định giá đất, tới từng thửa đất, thực 
hiện đăng ký giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất, khung giá đất, 
bảng giá đất, giá đất đấu giá, giá đất đấu thầu, giá đất bồi thường, giá đất 
tái định cư, giá đất cụ thể, giá đất giao dịch thực tế, và giá đất đăng ký 
làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về giá đất, từng bước đổi mới 
phương pháp xây dựng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh theo phương 
pháp thị trường.

Đất đai là một nguồn tài nguyên quan trọng và có giới hạn. Việc 
quản lý và khai thác hiệu quả tài nguyên đất đai sẽ đem tới những lợi thế 
cạnh tranh và tạo ra một xã hội ổn định và thịnh vượng. Khoảng 80% 
quyết định về các lĩnh vực kinh tế, chính trị hay xã hội của các cơ quan 
quản lý nhà nước đều cần tới những thông tin có yếu tố vị trí địa lý hay 
thông tin về không gian. Khi công nghệ thông tin chưa phát triển, việc 
cung cấp đầy đủ, kịp thời và chính xác những thông tin này phục vụ quá 
trình ra quyết định là một thách thức lớn đối với các cơ quan quản lý về 
đất đai. Nguyên nhân chính gây ra hạn chế về năng lực thực thi ở các cơ 
quan quản lý đất đai là do các cơ quan này chưa có đủ năng lực và các 
công cụ cần thiết để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, đặc 
biệt là năng lực và các công cụ để vận hành hệ thống quản lý đất đai dựa 
trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại. Hạ tầng thông tin đất đai và 
cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia là yếu tố cốt lõi để hỗ trợ vận hành công tác 
chuyên môn, cải cách thủ tục hành chính cũng như phục vụ cho việc phối, 
kết hợp với các bên có liên quan.
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Mô hình tổ chức bộ máy quản lý đất đai ở Việt Nam trong thời gian 
tới cần được tổ chức theo mô hình quản lý thống nhất từ trung ương tới 
địa phương, dựa trên ứng dụng chuyển đổi số vào xây dựng hệ thống 
thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thống nhất theo ba nội dung 
chính của công tác quản lý nhà nước về đất đai là quản lý cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quản lý giá đất, và quản lý quy hoạch sử dụng 
đất. Ứng dụng công nghệ GPS, cơ sở dữ liệu lớn bản đồ chuyên đề nhiều 
lớp, công nghệ trí tuệ nhân tạo, đám mây, chuỗi khối để: i) thiết lập hệ 
thống đăng ký và số hóa đất đai; ii) kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng 
sử dụng đất; iii) lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện và kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất; iv) xây dựng bản đồ tích hợp 
quy hoạch sử dụng đất với hệ thống quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội, 
bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và đảm bảo an ninh, quốc 
phòng; v) sử dụng các công cụ kinh tế, tài chính đất đai để khai thác hiệu 
quả nguồn lực đất đai.

Hình 1: Hệ thống quản lý đất đai tích hợp chuyển đổi số

Nguồn: Tác giả tự tổng hợp, xây dựng

Hệ thống thông tin đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai là công cụ giúp 
Chính phủ kiểm soát tốt nhất tài nguyên đất, cung cấp dịch vụ công tốt 
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nhất cho người dân, mở rộng khả năng tiếp cận đất đai cho người dân và 
doanh nghiệp, góp phần giảm đói nghèo, giúp tăng GDP theo đầu người 
và GDP cho cả nước. Hệ thống thông tin đất đai giúp hoàn thiện được 
cơ chế công khai, chia sẻ thông tin về tình trạng pháp lý của thửa đất, 
tình trạng giao dịch, giá, quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất và bất động 
sản trên đất giúp xây dựng Chính phủ liêm chính theo định hướng của 
Đảng và Nhà nước, từng bước xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội 
chủ nghĩa, đem lại các hiệu quả kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, tăng 
nguồn thu ngân sách quốc gia, giảm chi phí, cải cách thủ tục hành chính, 
tạo thuận lợi và thúc đẩy thực hiện các giao dịch về đất đai, cải thiện lòng 
tin của người dân đối với chính quyền, sự tín nhiệm, quyết định đầu tư 
của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đảm bảo công bằng xã hội cho 
mọi người dân, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, dân tộc 
thiểu số, người khuyết tật, người nghèo.

Hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia được quản lý thống nhất, tập 
trung đảm bảo đồng bộ, thống nhất, chính xác, tin cậy, bảo mật thông tin 
để có thể chia sẻ sử dụng cho nhiều đối tượng khác nhau, bao gồm các cơ 
quan chính phủ, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, và người nước ngoài 
để cùng khai thác và sử dụng. Hệ thống thông tin đất đai của các nước 
phát triển như Thụy Điển, Niu Di-Lân, Ôxtrâylia, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
v.v. được chia sẻ và sử dụng cho hoạt động quản lý điều hành đất nước và 
của doanh nghiệp trong nhiều ngành, lĩnh vực.
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