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LỜI GIỚI THIỆU

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20/10/2020 
đến ngày 17/11/2020. Theo dự kiến chương trình làm việc, bên cạnh việc 
cho ý kiến, xem xét, thông qua 11 dự án luật, 03 dự thảo nghị quyết, thực 
hiện quyền giám sát tối cao, Quốc hội sẽ dành thời gian tập trung thảo 
luận, quyết định nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhằm phục vụ thiết thực Quý vị đại biểu Quốc hội thảo luận, cho ý 
kiến, xem xét, quyết định những vấn đề về kinh tế - xã hội, trong thời gian 
qua, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội đã phối 
hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hoà 
Liên bang Đức) triển khai các hoạt động nghiên cứu, tạo diễn đàn khoa 
học để đánh giá sâu sắc hơn về một số vấn để nổi bật của Việt Nam trong 
9 tháng đầu năm 2020; nhận diện cơ hội, thách thức; dự báo triển vọng 
phát triển và khuyến nghị các giải pháp về chính sách để phát triển kinh 
tế - xã hội trong thời gian tới.

Từ các kết quả đạt được, Viện Nghiên cứu lập pháp tổng hợp, biên 
tập và phát hành cuốn Tài liệu tham khảo “Một số vấn đề nổi bật của Việt 
Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách”. Tài liệu gồm 2 
phần chính: (i) Báo cáo nghiên cứu tổng hợp về “Một số vấn đề nổi bật 
của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách” phân 
tích, đánh giá những thành tựu nổi bật, khó khăn, hạn chế, dự báo bối 
cảnh trong nước và quốc tế, gợi mở các chính sách, giải pháp để phục 
hồi, triển khai có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối 
cảnh hiện nay; (ii) Các bài viết chuyên đề cung cấp thông tin, phân tích 
chuyên sâu về tình hình kinh tế - xã hội của các chuyên gia, nhà khoa 
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học, những người làm công tác quản lý trong một số ngành, lĩnh vực của 
đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.

Viện Nghiên cứu lập pháp hy vọng cuốn Tài liệu tham khảo sẽ cung 
cấp thêm những thông tin hữu ích từ góc nhìn nghiên cứu khoa học, phục 
vụ thiết thực cho các vị đại biểu Quốc hội trong quá trình thảo luận, xem 
xét về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2020, quyết định những mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Trân trọng giới thiệu và kính gửi tới Quý vị đại biểu Quốc hội!

VIỆN NGHIÊN CỨU LẬP PHÁP
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Báo cáo nghiên cứu:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM 9 THÁNG 

 ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Viện Nghiên cứu lập pháp  
thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội

Phần 1: 
BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC  

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020

Bối cảnh thế giới năm 2020 có những diễn biến nhanh, phức tạp, khó 
lường. Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã đẩy nền kinh tế rơi vào tình 
trạng suy thoái, đứt gãy chuỗi sản xuất, thương mại trầm trọng nhất kể từ 
Đại suy thoái 1929-1933. Dự báo kinh tế thế giới và đa số các nền kinh 
tế sẽ có mức tăng trưởng âm trong năm 20201. Các đối tác chiến lược, 
các thị trường quan trọng của nước ta bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chiến 
tranh thương mại, xu thế bảo hộ thương mại, cạnh tranh chiến lược căng 
thẳng giữa các quốc gia, nền kinh tế lớn; xung đột vũ trang, tôn giáo, sắc 
tộc leo thang, diễn ra ở nhiều khu vực trên thế giới.

Ở trong nước, dịch Covid-19 đã tác động mạnh mẽ, tiêu cực đến 
nhiều mặt của đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội. Sản xuất, kinh doanh bị 
đình trệ, nhất là trong một số lĩnh vực như dịch vụ du lịch, nhà hàng, lưu 
trú, vận tải… Hàng triệu lao động bị thiếu hoặc mất việc làm, thu nhập bị 
giảm sâu, đời sống người dân bị ảnh hưởng tiêu cực. Dịch bệnh, thiên tai, 
hạn hán, lũ lụt, giông lốc, biến đổi khí hậu tác động tiêu cực đến sản xuất 
và đời sống người dân ở nhiều địa phương. Đặc biệt là tình hình bão lũ 

1. Tháng 6/2020, Ngân hàng thế giới (WB) dự báo tăng trưởng toàn cầu -5,2%; Quỹ tiền 
tệ quốc tế (IMF) dự báo - 4,9%; Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) dự báo từ 
-6% đến - 7,6% theo 2 kịch bản; Liên hợp quốc (UN) dự báo - 4,9%. 
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lịch sử ở Miền Trung trong tháng 10 gây thiệt hại nghiêm trọng về người 
và tài sản. Tình hình Biển Đông tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp.

Tình hình, bối cảnh quốc tế và trong nước đã tác động sâu sắc đến 
quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Tuy vậy, bên cạnh những khó 
khăn, thách thức, đất nước cũng có những thuận lợi nhất định, xuất hiện 
những cơ hội mới để vượt qua khó khăn, phát triển đất nước.

Phần 2:  
KẾT QUẢ NỔI BẬT TRÊN CÁC LĨNH VỰC  

TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ  
MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Trong bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước diễn biến phức tạp, 
với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và 
người dân, Việt Nam vẫn đạt được những kết quả nổi bật trên các lĩnh 
vực. Tuy nhiên, kinh tế -xã hội đất nước cũng bộc lộ rõ nét những khó 
khăn, hạn chế.

I. KẾT QUẢ NỔI BẬT TRÊN CÁC LĨNH VỰC 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1.1. Chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành ứng phó, vượt 
qua khủng hoảng, thực hiện có kết quả mục tiêu kép “vừa quyết liệt 
phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển 
kinh - tế xã hội”

- Xác định đúng, phù hợp phương châm vừa phòng, chống dịch bệnh, 
vừa tập trung phát triển kinh tế. Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ 
ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời ban hành các 
nghị quyết, nghị định, quyết định, chỉ thị phòng chống dịch Covid-19 với 
phương châm “chống dịch như chống giặc”, quyết tâm thực hiện “mục 
tiêu kép”: Vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục 
hồi phát triển kinh tế - xã hội. Thành công trong việc thực hiện mục tiêu 
kép thể hiện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt 
trong quản lý kinh tế - xã hội trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, 
phù hợp với đặc điểm tình hình, khả năng, tiềm lực kinh tế của đất nước.
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- Chủ động dự báo, ban hành và triển khai các chính sách, giải 
pháp ứng phó phù hợp, kịp thời, linh hoạt, có tính toàn diện để hỗ trợ 
người dân ổn định cuộc sống, giảm thiểu thiệt hại, khôi phục sản xất 
kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội. Quốc hội, Chính phủ, các cấp, các 
ngành đã chủ động ban hành và triển khai các cơ chế, chính sách, giải 
pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tập trung vào 4 nhóm: Chính sách 
tài khóa; tiền tệ - tín dụng; an sinh xã hội; và nhóm giải pháp khác (giảm 
giá điện, dịch vụ viễn thông) để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp ổn định 
đời sống, khắc phục thiệt hại, hồi phục sản xuất kinh doanh1... Đây là các 
giải pháp có tính toàn diện, đặc biệt và chưa có tiền lệ cả về qui mô, diện 
bao phủ, biện pháp và trao quyền. Kết quả triển khai các gói hỗ trợ bước 
đầu đã góp phần nhất định ổn định cuộc sống người dân, khôi phục sản 
xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh khủng hoảng, 
suy thoái toàn cầu.

- Thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả góp 
phần ổn định kinh tế vĩ mô, khôi phục, phát triển kinh tế. Điều chỉnh 
giảm đồng bộ lãi suất điều hành (1,5-2%), tạo điều kiện để hạ lãi suất 
cho vay nhằm tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn phục hồi sản xuất, hỗ trợ 
tăng trưởng kinh tế. Việt Nam được đánh giá là có phản ứng chính sách 
tiền tệ nhanh nhạy, điều chỉnh cắt giảm lãi suất điều hành mạnh nhất 
so với các nước trong khu vực2, lãi suất cho vay ở mức trung bình so 
với các nước có điều kiện tương đồng3. Tăng trưởng tín dụng được điều 
hành linh hoạt, thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định, tính thanh khoản 
được bảo đảm trong toàn hệ thống. Tính đến hết Quý III, tín dụng tăng 
6,09% so với cuối năm 2019, trong đó, tín dụng VND tăng 6,5% và tín 
dụng ngoại tệ giảm 0,52%4.

1. Tính đến hết tháng 8/2020, đã hỗ trợ tín dụng đối với khoản dư nợ vay trên 3 triệu tỷ 
đồng; gia hạn nộp hơn 66 nghìn tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất; giảm giá tiền điện 9,2 
nghìn tỷ đồng; hỗ trợ 12,4 nghìn tỷ đồng cho gần 12,5 triệu người dân và doanh nghiệp 
(Báo cáo số 6219/BC-BKHĐT ngày 22/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
2. Philippines: -1,75%; Thái Lan: -0,5%; Malaysia: -0,5%; Indonesia: -0,75%; Ấn Độ: 
-1,15%; Trung Quốc: -0,3%.
3. Ngân hàng Nhà nước (2020), Chuyên đề “Lãi suất cho vay của Việt Nam ở mức trung 
bình so với các nước có điều kiện tương đồng”.
4. Ngân hàng Nhà nước (2020), Chuyên đề “Bức tranh hoạt động ngân hàng 9 tháng đầu 
năm 2020 và một số khuyến nghị chính sách”.
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- Kiểm soát tốt dịch Covid-19 tạo ra tiền đề, điều kiện để phục hồi, 
phát triển kinh tế trong bối cảnh đại dịch diễn biến phức tạp trên quy mô 
toàn cầu. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết 
liệt, ở mức cao và sớm hơn so với các khuyến cáo của WHO; với những 
biện pháp kịp thời, linh hoạt, hiệu quả, chi phí thấp; lấy mục tiêu bảo vệ 
sức khỏe nhân dân, ổn định xã hội làm ưu tiên hàng đầu. Đến nay, dịch 
Covid-19 đang được kiểm soát tốt, xã hội ở vào “trạng thái bình thường 
mới”, tạo được lòng tin trong nhân dân, được cộng đồng quốc tế đánh giá 
cao trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp1. Kết 
quả này đã tạo tiền đề, điều kiện để ổn định đời sống nhân dân, hồi phục 
sản xuất trong những tháng cuối năm 2020 và mở ra cơ hội đi trước so với 
các nước để phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021.

1.2. Nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng dương trong bối cảnh 
kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng, kinh tế vĩ mô ổn định, nhiều 
chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 được dự báo đạt và vượt kế hoạch 
đề ra

- Nền kinh tế duy trì được đà tăng trưởng dương trong bối cảnh kinh 
tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng. Theo báo cáo, tốc độ tăng trưởng 
GDP 9 tháng đầu năm đạt 2,12%2, dự kiến cả năm ước đạt trên 2%, phấn 
đấu 3%3. Mặc dù thấp hơn đáng kể so chỉ tiêu đề ra là 6,8% nhưng trong 
điều kiện bị tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, 
nền kinh tế toàn cầu dự báo suy giảm trên dưới -5%, hầu kết các nền kinh 
tế lớn đều rơi vào tăng trưởng âm4 thì kết quả tăng trưởng GDP của Việt 
Nam là tín hiệu rất tích cực. Việt Nam là nước có mức tăng trưởng dương 
cao nhất so với 5 nền kinh tế lớn khu vực Đông Nam Á, là một trong 16 
nền kinh tế mới nổi thành công nhất thế giới5.

1. Tính đến ngày 06/10/2020, đại dịch Covid-19 đã lan rộng ở 126 quốc gia, vùng lãnh 
thổ, gần 36 triệu người mắc và hơn 1 triệu người tử vong (Theo Bản tin cập nhật dịch 
bệnh Covid-19 ngày 06/10/2020 của Cục y tế dự phòng - Bộ Y tế).
2. Chuyên đề “Đánh giá tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm và những khuyến nghị chính 
sách” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Báo cáo số 6219/BC-BKHĐT ngày 22/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
4. Tháng 6/2020, IMF dự báo kinh tế toàn cầu -4,9%; Hoa Kỳ - 8%; Khu vực Euro - 
10,2%; Nhật Bản - 5,8%; ASEAN -2%; Trung Quốc tăng +1%. 
5. Báo cáo số 6219/BC-BKHĐT ngày 22/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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- Sản xuất công nghiệp vẫn giữ được mức tăng trưởng dương, nông 
nghiệp khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong bối cảnh khó 
khăn. Năm 2020, tăng trưởng sản xuất công nghiệp ước đạt 2,5%, thấp 
hơn nhiều so với mức tăng của năm 2019 (8,86%) nhưng vẫn duy trì 
được mức tăng trưởng dương. Trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát 
tốt, nền kinh tế đang bước vào trạng thái bình thường mới, sản xuất công 
nghiệp tháng 9/2020 đã có sự khởi sắc, mở ra hy vọng sẽ sớm phục hồi 
và tăng trưởng trở lại trong những tháng cuối năm. Nông, lâm nghiệp 
và thủy sản cả năm ước tăng 2,59%, cao hơn mức tăng của năm 2019 
(2,01%). Một số mặt hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản có tỷ trọng xuất 
khẩu tăng trưởng ở những thị trường mới. Đến nay, khu vực nông nghiệp 
tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm nguồn cung 
lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu và là cơ sở quan trọng để thực 
hiện mục tiêu an sinh, an dân, an ninh lương thực quốc gia.

- Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo 
đảm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát trong điều kiện khó khăn 
do những tác động của dịch Covid-19 và thực hiện các gói hỗ trợ. Đây 
là điểm nổi bật về quản lý kinh tế vĩ mô trong bối cảnh khủng khoảng so 
với năm 2008-2009. Thị trường tài chính, tiền tệ ổn định; xuất khẩu thặng 
dư; cân đối ngân sách trong tầm kiểm soát. Bình quân chỉ số giá tiêu dùng 
cả năm dự kiến 3,5 - 3,9% đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là dưới 4%. Theo 
Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI bình quân 9 tháng năm 2020 tăng 3,85% 
so với cùng kỳ năm 20191.

- Thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục, xuất khẩu trở thành động lực 
tăng trưởng, tỷ trọng xuất khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng 
lên mạnh mẽ. Tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan của Hiệp định EVFTA 
để tạo thêm dư địa cho hoạt động xuất, nhập khẩu; duy trì được đà tăng 
trưởng xuất khẩu vào hai thị trường lớn là Trung Quốc và Mỹ. Tính đến 
tháng 9/2020, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 388,73 tỷ 
USD, tăng 1,8%. Trong đó, xuất khẩu đạt 202,86 tỷ USD, tăng 4,2%. 
Xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 71,83 tỷ USD, tăng mạnh 
20,2%, chiếm 35,4% tổng kim ngạch xuất khẩu. Cán cân thương mại 9 

1. Tổng cục Thống kê (2020), “Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020”, 
https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19766.
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tháng tiếp tục xuất siêu, đạt mức kỷ lục là 16,99 tỷ USD1 (cùng kỳ năm 
trước là 7,27 tỷ USD).

- Tỷ lệ huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước cả năm 33,6% 
GDP, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra là 33-34%2, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư 
công đạt cao là động lực thúc đẩy quá trình hồi phục và duy trì đà tăng 
trưởng của nền kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát. 
Trong 9 tháng năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.445,4 nghìn tỷ 
đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ và bằng 34,7% GDP. Trong đó, vốn đầu 
tư công là 484,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng vốn và tăng 13,4% so 
với cùng kỳ, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2016- 2020. Vốn đầu 
tư ngoài nhà nước đạt 641,5 nghìn tỷ đồng, bằng 44,4% và tăng 2,8%3. 
Trong bối cảnh khó khăn, vốn đầu tư khu vực ngoài nhà nước vẫn có sự 
tăng trưởng là điểm tích cực. Vốn đầu tư công tăng mạnh, tập trung vào 
các dự án lớn, trọng điểm có tác động lan tỏa lớn, trở thành động lực quan 
trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

1.3. Các lĩnh vực xã hội, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, 
tài nguyên - môi trường đạt được những kết quả tích cực

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về 
giảm nghèo bền vững. Việc triển khai các gói hỗ trợ góp phần ổn định 
cuộc sống, khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh, vươn lên thoát 
nghèo cho các hộ nghèo và đối tượng chính sách. Tỷ lệ hộ nghèo năm 
2020 ước còn dưới 3%, giảm 1-1,5% so với cuối năm 2019 trong điều 
kiện kinh tế - xã hội chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19.

- Chất lượng giáo dục đại học được cải thiện, một số trường đại học 
lần đầu tiên lọt vào các bảng xếp hạng chất lượng của thế giới và khu 
vực4. Trong bối cảnh giãn cách xã hội do dịch bệnh, một số phương pháp 

1. Tổng cục Thống kê (2020), “Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020”, 
https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19766.
2. Báo cáo số 6219/BC-KHĐT ngày 22/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
3. Tổng cục Thống kê (2020), “Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020”, 
https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19766.
4. Lần đầu tiên 03 cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng 1000 trường đại học tốt 
nhất thế giới; có 07 trường đại học được vào danh sách các đại học hàng đầu Châu Á; 02 
trường đại học lọt vào tốp 101-150 trường đại học trẻ tuổi có chất lượng giáo dục hàng 
đầu và 01 trường đại học lần đầu tiên xuất hiện trong tốp 200 trường đại học trong “độ 
tuổi vàng” trên thế giới.
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dạy học mới đã phát huy hiệu quả, tổ chức kỳ thi vào lớp 10 và thi tốt 
nghiệp trung học phổ thông bảo đảm nghiêm túc, công bằng, khách quan, 
an toàn và tiết kiệm.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế số, 
tích cực thực hiện xây dựng Chính phủ điện tử, phát triển Chính phủ số 
và chuyển đổi số các ngành, lĩnh vực. Duy trì được mức tăng các chỉ số 
về phát triển Chính phủ điện tử1. Tỷ trọng thương mại điện tử, thanh toán 
điện tử, ngân hàng điện tử, giáo dục trực tuyến, khám bệnh từ xa, du lịch, 
vận tải trực tuyến... có sự phát triển nhanh chóng, thích ứng tốt hơn với 
bối cảnh phát triển mới.

- Hoạt động đổi mới sáng tạo được thúc đẩy, chỉ số đổi mới sáng tạo 
của Việt Nam được xếp hạng 42/131 quốc gia, đứng thứ 3 trong khu vực 
ASEAN. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tiếp tục được quan tâm phát 
triển. Nhiều doanh nghiệp đã thể hiện vai trò tiên phong trong nghiên 
cứu các giải pháp khoa học, công nghệ, đáp ứng yêu cầu cấp bách phòng 
chống dịch bệnh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

- Hoạt động kiểm soát, giảm thiểu ô nhiệm môi trường tại các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp đã có những chuyển biến tích cực. Tỷ lệ 
khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường năm 2020 ước đạt mục tiêu kế 
hoạch đề ra (90%). Tỷ lệ chất thải rắn, nước thải sinh hoạt được thu gom, 
xử lý tăng lên so với năm 2019. Số vụ việc vi phạm về môi trường giảm 
4,26% so với năm 2019.

1.4. Trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, an ninh, quốc phòng 
được giữ vững, hoạt động đối ngoại mang lại nhiều dấu ấn, khẳng 
định vị thế của Việt Nam trong khu vực và thế giới

Trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng xã 
hội an ninh, an toàn; tạo môi trường hòa bình, ổn định, để phát triển kinh 
tế - xã hội, mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước… Quốc phòng, 
an ninh được giữ vững, dự báo đúng tình hình, kịp thời xử lý các tình 
huống, không để bị động, bất ngờ về chiến lược. Kiên trì đấu tranh bảo vệ 

1. Năm 2020, chỉ số phát triển Chính phủ điện tử của Việt Nam tăng 2 bậc, xếp thứ 
86/193 quốc gia trên toàn cầu và xếp thứ 23/47 khu vực Châu Á, thứ 6/11 khu vực 
ASEAN. Chỉ số tổng hợp là 0,6667, cao hơn chỉ số trung bình thế giới và khu vực.
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vững chắc độc lập, chủ quyền biển đảo, bảo vệ các lợi ích chính đáng trên 
biển, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển kinh 
tế, giúp nhân dân phòng chống thiên tai, tham gia hiệu quả vào công tác 
phòng chống dịch Covid-19. Hoạt động đối ngoại đã thích ứng nhanh, 
kịp thời, linh hoạt, sáng tạo trên tất cả các trụ cột và đạt những kết quả 
nổi bật. Tiếp tục duy trì các mối quan hệ, tạo dựng niềm tin với các nước, 
đối tác. Hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch ASEAN và ủy viên không thường 
trực Hội đồng bảo an Liên hợp Quốc, tổ chức thành công Hội nghị cấp 
cao ASEAN 36, Đại hội đồng AIPA lần thứ 41. Đẩy mạnh ngoại giao kinh 
tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, THÁCH THỨC LỚN TRONG 9 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2020

2.1. Nền kinh tế bộc lộ những yếu điểm trước tác động mạnh mẽ 
và sâu sắc của đại dịch Covid-19 và bảo hộ thương mại

- Duy trì tốc độ tăng trưởng dương GDP nhưng thấp hơn nhiều so 
với chỉ tiêu đề ra và là mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm. Nhiều 
ngành, lĩnh vực chịu thiệt hại nghiêm trọng từ tác động của đại dịch 
Covid-19. Trong 9 tháng, tăng trưởng GDP chỉ đạt 2,12%1. Nếu diễn biến 
dịch bệnh trên thế giới không có tín hiệu tích cực, việc đặt tốc độ tăng 
trưởng cao trong các tháng cuối năm là rất khó khăn. Trong đó, khu vực 
dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề, nhất là ngành vận tải, kho bãi và ngành 
dịch vụ lưu trú, ăn uống. Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu dịch vụ lưu 
trú, ăn uống giảm 7,8%; doanh thu du lịch lữ hành giảm 59,5%; doanh 
thu dịch vụ khác giảm 2,8%2. Ước tính giá trị tăng thêm của khu vực này 
khoảng 1,4% (năm 2019 là 7,3%) thấp hơn mức tăng trưởng chung của 
cả nền kinh tế (ước đạt trên 2-3%). Trong đó, vận tải, kho bãi và dịch vụ 
lưu trú tăng trưởng âm tương ứng là -1,13% và - 17,48%. Sản xuất công 
nghiệp bị ảnh hưởng mạnh do thiếu nguyên liệu nhập khẩu đầu vào phục 
vụ sản xuất và thu hẹp thị trường tiêu thụ, xuất khẩu. Giá trị tăng thêm 

1. Mức tăng thấp thất của 9 tháng trong các năm từ 2011-2020. Cụ thể, tốc độ tăng GDP 
cùng kỳ các năm 2011-2010 lần lượt là: 6,03%; 5,10%; 5,14%; 5,53%; 6,53%; 5,99%; 
6,41%; 6,96%; 7,04%; 2,12%. 
2. Chuyên đề “Đánh giá tình hình kinh tế 9 tháng đầu năm và những khuyến nghị chính 
sách” của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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của ngành công nghiệp trong 9 tháng đạt khoảng 2,69%, thấp hơn nhiều 
so với mức tăng cùng kỳ các năm 2011-20201. Công nghiệp chế biến, 
chế tạo có tỷ lệ tăng trưởng thấp (dự kiến đạt 4,53% so với 11.29% của 
năm 2019).

- Hệ thống doanh nghiệp Việt Nam đang đối mặt với rất nhiều khó 
khăn do tác động của dịch bệnh, hệ lụy của việc suy giảm hoạt động sản 
xuất kinh doanh sẽ còn có thể kéo dài. Trong 9 tháng đầu năm 2020, có 
38,6 nghìn doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 
81,8% so với cùng kỳ 2019); 27,6 nghìn doanh nghiệp chờ giải thể (giảm 
2,4% so với cùng kỳ); 12,1 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể 
(tăng 0,1% so với cùng kỳ). Tổng cộng trong 9 tháng, có 78,3 nghìn 
doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Ngoài ra, 36,5 nghìn doanh nghiệp 
không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 
trước2. Việc các doanh nghiệp thành lập mới giảm, cả về số lượng và quy 
mô lao động, cộng thêm số doanh nghiệp rút khỏi thị trường tăng chắc 
chắn sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho vấn đề giải quyết việc làm, tăng trưởng 
kinh tế trong những tháng cuối năm và những năm tiếp theo.

- Tỷ lệ tăng trưởng tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt thấp hơn 
so với chỉ tiêu đề ra. Ước tính năm 2020, kim ngạch xuất khẩu đạt 267 tỷ 
USD, tăng khoảng 1% so với năm 20193, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề 
ra là 7%. Quy mô xuất nhập khẩu giảm mạnh do nguồn cung nguyên vật 
liệu đầu vào cho sản xuất bị gián đoạn và thị trường đầu ra xuất khẩu bị 
thu hẹp trong bối cảnh dịch bệnh. Thặng dư xuất khẩu tăng mạnh nhưng 
nguyên nhân chủ yếu là do sự sụt giảm kim ngạch nhập khẩu, đặc biệt là 
nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, lắp ráp 
trong nước.

- Vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục chững lại, tổng vốn đầu tư nước 
ngoài tính đến ngày 20/9/2020 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng 
ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài 

1. Tổng cục Thống kê (2020), “Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020”, 
https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19766.
2. Tổng cục Thống kê (2020), “Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020”, 
https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19766.
3. Báo cáo số 6219/BC-BKHĐT ngày 22/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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đạt 21,2 tỷ USD, giảm 18,9% so với cùng kỳ năm 2019. Số dự án được 
cấp phép mới là 1.947 dự án, giảm 29,4%, với số vốn đăng ký đạt 10,4 tỷ 
USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Có 5.172 lượt góp vốn mua 
cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 5,7 tỷ USD, 
giảm 44,9%. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 9 tháng ước tính 
đạt gần 13,8 tỷ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 20191.

- Thâm hụt ngân sách nhà nước và nợ công tăng lên. Suy giảm kinh 
tế cùng với việc thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thuế, phí 
và tiền thuê đất để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất - kinh doanh đã ảnh 
hưởng lớn đến số thu ngân sách nhà nước. Tính đến giữa tháng 9/2020, 
tổng thu ngân sách ước đạt 902,5 nghìn tỷ đồng, bằng 59,7% dự toán 
năm. Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính là 1.036,4 nghìn tỷ đồng, 
bằng 59,3% dự toán năm2. Dự báo cả năm, tổng thu cân đối ngân sách 
nhà nước đạt khoảng 1.323,1 nghìn tỷ đồng, bàng 87,5% dự toán. Tổng 
chi cân đối ngân sách nhà nước đạt khoảng 1.686,2 nghìn tỷ đồng, bằng 
96,5% dự toán. Bội chi ngân sách nhà nước khoảng 319,4 nghìn tỷ đồng, 
bằng khoảng 5% GDP. Nợ công bằng khoảng 57-58% GDP, nợ Chính 
phủ bằng khoảng 51-52% GDP3.

2.2. Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình 
tạo việc làm mới, gia tăng tỷ lệ thất nghiệp, đe dọa đến kết quả thực 
hiện an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo

- Số lượng việc làm mới giảm đáng kể, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng. 
Trong 9 tháng, chỉ tạo việc làm được cho trên 925,85 nghìn người, đạt 
57,5% kế hoạch, bằng 77,1% so với cùng kỳ năm 2019. Ước cả năm tạo 
việc làm khoảng 1,27 triệu người, bằng 76,5% so với thực hiện năm 2019. 
Trong đó, tạo việc làm trong nước khoảng 1,2 triệu người và đưa khoảng 70 
nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tỷ lệ thất nghiệp 
của lực lượng lao động trong độ tuổi ở khu vực thành thị khoảng 4,39%; 
tỷ lệ lao động qua đào tạo dự kiến đạt 64,5%, trong đó, có bằng/ chứng chỉ 

1. Tổng cục Thống kê (2020), “Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020”, 
https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19766.
2. Tổng cục Thống kê (2020), “Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2020”, 
https://www.gso.gov.vn/Default.aspx?tabid=382&ItemID=19766.
3. Báo cáo số 6219/BC-BKHĐT ngày 22/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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đạt 24,5%1. Thị trường lao động có nhiều biến động, lực lượng lao động 
tiếp tục có xu hướng giảm, số lao động mất việc làm tiếp tục gia tăng, tình 
trạng thất nghiệp diễn biến khó lường. Tình trạng sa thải, ngưng việc ở các 
doanh nghiệp vẫn tiếp tục diễn ra, tập trung ở một số ngành nghề như may 
mặc, da giầy, túi xách; ngành thương mại điện tử, ngành du lịch, ngành nhà 
hàng, khách sạn, ngành vận chuyển, giao nhận…2.

- Thu nhập của người lao động bị giảm sút nghiêm trọng, đe dọa 
đến kết quả thực hiện an sinh xã hội. Theo báo cáo thống kê, tính đến 
tháng 9 năm 2020, cả nước có 31,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh 
hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19, bao gồm người bị mất việc làm, phải 
nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập… Trong đó, 
68,9% người bị giảm thu nhập (với mức giảm thu nhập nhẹ), gần 40,0% 
phải giảm giờ làm/nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên và khoảng 14,0% buộc 
phải tạm nghỉ hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Khu vực 
dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với 68,9% lao động bị ảnh hưởng; 
khu vực công nghiệp và xây dựng là 66,4% lao động; khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản là 27,0% lao động3.

2.3. Việc triển khai thực hiện các gói hỗ trợ người dân và doanh 
nghiệp ổn định đời sống, phục hồi sản xuất kinh doanh chưa đạt kế 
hoạch đề ra

- Việc triển khai gói an sinh xã hội chậm, tỷ lệ giải ngân chưa đạt 
kế hoạch đề ra. Tổng giá trị gói hỗ trợ là 62 nghìn tỷ đồng. Tính đến đầu 
tháng 6/2020 (sau 3 tháng thực hiện), mới thực hiện giải ngân 10.500,698 
tỷ đồng hỗ trợ cho 10.168.626 người và 2.613 hộ kinh doanh4. Mặc dù 
đã có những điều chỉnh nhất định để tháo gỡ vướng mắc, nhưng theo báo 
cáo, đến nay mới chỉ hỗ trợ 12,4 nghìn tỷ đồng (khoảng 20%) cho gần 
12,5 triệu người dân và 23 nghìn hộ kinh doanh5, nhỏ hơn nhiều với số 
lao động thực tế đã bị ảnh hưởng.

1. Báo cáo số 129/BC-LĐTBXH ngày 23/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
2. Báo cáo số 129/BC-LĐTBXH ngày 23/9/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
3. Họp báo công bố tình hình lao động việc làm quý III và 9 tháng đầu năm 2020 . Có tại 
http://vienthongke.vn/tin-tuc/43-tin-tuc/3811-hop-bao-cong-bo-tinh-hinh-lao-dong-
viec-lam-quy-iii-va-9-thang-dau-nam-2020.
4. Theo Nhân dân cuối tuần. https://nhandan.com.vn/doi-song-xa-hoi/dieu-chinh-go-
vuong-cho-goi-ho-tro-62-nghin-ty-dong-607380 Truy cập ngày 23/9/2020.
5. Báo cáo số 6219/BC-BKHĐT ngày 22/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
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- Doanh nghiệp khó tiếp cận với các gói hỗ trợ, tỷ lệ giải ngân đạt 
thấp. Theo Báo cáo kết quả khảo sát của VCCI vào tháng 8/2020, có đến 
46% doanh nghiệp chưa tiếp cận được với chính sách hỗ trợ của Nhà nước1. 
Trong số các chính sách mà doanh nghiệp tiếp cận được thì cao nhất là chính 
sách gia hạn nộp thuế TNDN, GTGT và tiền thuê đất (40%) và nhóm chính 
sách về tài chính (gần 24%), nhóm chính sách về lao động có tỷ lệ doanh tiếp 
cận ở mức thấp (khoảng 6.5%). Kết quả khảo sát cụ thể, về gói tài khóa, tính 
đến 30/7/2020, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn chỉ đạt 29% 
của 182.000 tỷ đồng trong kế hoạch. Về gói tín dụng, các doanh nghiệp phản 
ánh rằng các ngân hàng vẫn chủ yếu ưu tiên các khách hàng cũ, khách hàng 
mới rất khó tiếp cận do không đáp ứng các tiêu chí vay. Riêng gói vay không 
lãi suất 16.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp trả lương đến ngày 31/7/2020 - 
khi kết thúc giải ngân, chưa có đơn vị nào tiếp cận được2.

2.4. Các vấn đề biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, môi trường 
có xu hướng ngày càng phức tạp, tăng nhanh cùng với nhiều vấn đề 
môi trường tích tụ trong thời gian dài chưa được xử lý, giải quyết sẽ 
ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe người dân

Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh (dịch Covid-19, bạch hầu, chân 
tay miệng…) tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến nước ta, nhất là vùng 
đồng bằng Sông Cửu Long, Miền Trung, Tây Nguyên và các tỉnh miền 
núi phía bắc. Đặc biệt là tình hình sạt lở, lũ lụt ở Miền Trung trong tháng 
10/2020 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản3. Chất lượng không 

1. Trong số đó, hơn 50% doanh nghiệp cho rằng khó thỏa mãn các điều kiện; hơn 1/3 
doanh nghiệp khó tiếp cận các thông tin cụ thể về quy trình thủ tục đăng ký hỗ trợ; gần 
1/3 doanh nghiệp phải chờ đợi xác minh và phê duyệt hồ sơ và hơn 1/4 doanh nghiệp 
gặp khó khăn trong thủ tục kê khai hồ sơ hỗ trợ.
2. Chuyên đề: “Phân tích hoạt động của hệ thống doanh nghiệp tư nhân 9 tháng đầu năm 
2020 và những khuyến nghị điều chỉnh chính sách” (VCCI) - Tài liệu phục vụ Tọa đàm 
của Viện NCLP đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020. 
3. Trước diễn biến mưa, lũ đặc biệt lớn tại các tỉnh miền Trung, Trung tâm dự báo khí tượng 
thủy văn quốc gia vừa nâng mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt 
lở đất lên cấp độ 4. Thống kê đến tối 21-10, đợt mưa, lũ tại miền trung đã làm 134 người 
chết và mất tích; khu vực các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế 
vẫn còn hơn 185.000 hộ dân bị ngập; về giao thông, 16 tuyến quốc lộ, 165.150m đường 
Quốc lộ, 140.125m đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở, hư hỏng (tại các tỉnh 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị); về nông nghiệp, 6.989 ha hoa màu bị ngập, 
hư hại, 5.876 con gia súc, 685.225 con gia cầm bị chết, cuốn trôi.
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khí trong các đô thị lớn diễn biến phức tạp, ô nhiễm bụi gia tăng cả về 
không gian và thời gian nhất là ở một số đô thị lớn, khu vực đông dân 
cư. Ô nhiễm nước mặt trong các đô thị, khu dân cư, sông, hồ, kênh rạch 
vẫn diễn biến phức tạp do lượng lớn nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, nuôi 
trồng, nước thải từ làng nghề chưa qua xử lý. Nguy cơ xảy ra sự cố tác 
động đến cộng đồng do các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm xen lẫn trong 
các khu dân cư. Một số loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường cao với công nghệ lạc hậu tiếp tục được thu hút đầu tư, 
quy hoạch, quản lý còn bất cập1.

Phần 3:
DỰ BÁO BỐI CẢNH VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ VỀ  

CHÍNH SÁCH TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - 
XÃ HỘI NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2020 VÀ NĂM 2021

I. DỰ BÁO BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC

Những tháng cuối năm 2020 và năm 2021, tình hình khu vực và 
thế giới biến động khó lường. Xu hướng bảo hộ thương mại, chiến tranh 
thương mại, cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia, các nền kinh tế lớn 
tiếp tục diễn biến phức tạp, gay gắt. Bất ổn về chính trị, xung đột tôn giáo, 
sắc tộc và nguy cơ chiến tranh cục bộ ở một số khu vực trên thế giới vẫn 
còn tiếp diễn. Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, chưa thể kiểm 
soát. Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những tác động tiêu cực của đại 
dịch, nguy cơ khủng hoảng kép về y tế và kinh tế tiềm tàng. Kịch bản tăng 
trưởng phụ thuộc vào khả năng kiểm soát bền vững đại dịch dựa trên kết 
quả nghiên cứu, sản xuất và cung cấp đại trà vắc-xin phòng ngừa Covid 
trong thời gian.

Ở trong nước, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức 
do độ mở cao, hội nhập sâu rộng và những hạn chế, bất cập nội tại, nhất 
là tính phụ thuộc và năng lực chịu đựng trước những tác động lớn từ bên 

1. Những chuyển biến mới trong công tác bảo vệ môi trường và những định hướng chính 
sách l bảo vệ môi trường trong thời gian tới - TS. Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường.
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ngoài của kinh tế thế giới và khu vực. Dịch Covid-19 trong nước vẫn tiềm 
ẩn nguy cơ tái bùng phát. Nguồn lực đất nước hạn hẹp khó có khả năng 
đáp ứng cùng lúc các yêu cầu về đầu tư phát triển kinh tế và phòng chống 
dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu 
ngày càng nghiêm trọng, khó dự báo, ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động 
sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tình hình phức tạp trên 
Biển Đông tiếp tục là thách thức lớn đối với an ninh, quốc phòng và sự 
ổn định, phát triển bền vững của đất nước.

Tuy vậy, bên cạnh những khó khăn, thách thức tiềm ẩn, đất nước ta 
có những thuận lợi và cơ hội. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; khối 
đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, 
sự quản lý của Nhà nước được củng cố. Tiềm lực kinh tế, an ninh, quốc 
phòng được cải thiện nhờ thành tựu của 35 năm đổi mới. Quan hệ đối 
ngoại rộng mở, đi vào chiều sâu, vị thế, uy tín đất nước được nâng lên. 
Nước ta nằm trong khu vực kinh tế năng động, có lợi thế về địa kinh tế. 
Sự phát triển của khoa học công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư tạo cơ hội chuyển đổi sang nền kinh tế số, gia tăng hàm lượng công 
nghệ trong sản xuất, hình thành các mô hình kinh doanh mới. Xu hướng 
chuyển dịch đầu tư, thương mại trở thành thời cơ thu hút FDI, tham gia 
vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khả năng kiểm soát dịch Covid-19 tạo cho Việt 
Nam lợi thế và cơ hội đi trước trong quá trình phục hồi kinh tế so với các 
quốc gia trong khu vực và thế giới.

II. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Báo cáo của Chính phủ đã đề cập đến những định hướng và giải pháp 
để thực hiện có kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong những tháng 
cuối năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021. Trên cơ sở các ý kiến 
chuyên gia, nhà khoa học, Viện Nghiên cứu lập pháp nhận thấy cần quan 
tâm, nhấn mạnh một số giải pháp sau:

2.1. Kiên trì thực hiện các biện pháp phòng chống dịch quyết 
liệt, tăng cường khả năng kiểm soát dịch Covid-19

Duy trì triển khai các biện pháp phòng, chống dịch quyết liệt, hiệu 
quả. Chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó, xử lý linh hoạt, kịp thời, 
hiệu quả đối với các tình huống phát sinh. Nâng cao nhận thức, tinh thần 
trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng. Xác định kiểm soát dịch 
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bệnh là ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất nhằm bảo đảm sức khỏe nhân 
dân, ổn định xã hội, qua đó tạo tiền đề cho quá trình hồi phục và phát 
triển kinh tế.

2.2. Nâng cao khả năng dự báo, nhận diện cơ hội và thách thức 
để xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội phù hợp

Trong bối cảnh còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định, cần nâng cao năng 
lực dự báo, xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế trong năm 2021 và 
những năm tiếp theo dựa trên khả năng hồi phục của nền kinh tế thế giới 
và quyết tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ nền kinh tế trong nước. Tỷ 
lệ tăng trưởng GDP tùy thuộc vào từng kịch bản xảy ra:

(i) Kịch bản cơ sở: Đại dịch Covid-19 dần được khống chế, kinh tế 
thế giới hồi phục; các nền kinh tế lớn là đối tác, thị trường quan trọng như 
Trung Quốc, Mỹ, khu vực EU hồi phục và tăng trưởng trở lại. Chính sách 
tiền tệ trong nước nới lỏng, điều hành linh hoạt với lãi suất thấp, đầu tư 
công được giải ngân hiệu quả, thu hút FDI được duy trì, các gói hỗ trợ về 
tài khóa, tín dụng, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai duy trì đà phục 
hồi của nền kinh tế.

(ii) Kịch bản cao: Đại dịch Covid-19 được khống chế hoàn toàn nhờ 
có vắc-xin phòng ngừa được sản xuất và cung cấp rộng rãi; các nền kinh 
tế lớn, thị trường quan trọng hồi phục và tăng trưởng nhanh. Tăng quy mô 
triển khai các chính sách hỗ trợ nền kinh tế. Thu hút vốn FDI đạt cao, tận 
dụng tốt các lợi thế thương mại từ các Hiệp định FTA thế hệ mới, đầu tư 
công được đẩy mạnh, đầu tư ngoài nhà nước khởi sắc.

(iii) Kịch bản thấp: Đại dịch Covid chưa thể kiểm soát, diễn biến 
phức tạp, tiếp tục tác động tiêu cực, kinh tế thế giới tiếp tục suy thoái; 
các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, khu vực EU chưa thể phục hồi.

Trong các kịch bản nêu ra, kịch bản cơ sở có tính khả thi phù hợp với 
bối cảnh hiện nay. Các chỉ tiêu đặt ra, đặc biệt là chỉ số tăng trưởng của nền 
ninh tế cần được xây dựng ở mức kỳ vọng, tạo động lực và quyết tâm chính 
trị để thực hiện đạt kết quả cao nhất. Một số tổ chức quốc tế uy tín dự báo 
Việt Nam tiếp tục là điểm sáng về hồi phục và phát triển kinh tế trong năm 
2021. Trong đó, hãng xếp hạng tín nhiệm quốc tế S&P Global Ratings dự 
báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt 11,2%; Ngân hàng HSBC dự báo 
8,1%; Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo đạt 7,0% (tháng 6/2020);...
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2.3. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ phục hồi, phát triển 
triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường

- Sửa đổi, bổ sung các quy định để đẩy nhanh việc triển khai các gói 
hỗ trợ về tài chính, tín dụng và an sinh xã hội trong những tháng cuối 
năm năm 2020, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận, thụ 
hưởng các gói hỗ trợ. Về quy mô, gói hỗ trợ của Việt Nam tương đương 
khoảng 3% GDP, ở mức thấp so với nhiều quốc gia1. Trong năm 2021, 
cần nghiên cứu mở rộng quy mô các gói hỗ trợ trên cơ sở cân đối ngân 
sách nhà nước để triển khai trong những năm tới, duy trì đà phục hồi và 
tăng trưởng kinh tế.

- Thực hiện các giải pháp hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đối với 
doanh nghiệp trong từng ngành và lĩnh vực, xem việc thúc đẩy quá trình 
phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của hệ thống doanh nghiệp là 
chìa khóa cho quá trình tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, giải quyết vấn 
đề thất nghiệp. Chú trọng đến các doanh nghiệp trong các lĩnh vực có tác 
động lan tỏa, có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ gắn với quá trình 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương điều hành chính sách tiền tệ chủ 
động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính 
sách kinh tế vĩ mô khác nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc 
đẩy tăng trưởng nhưng không chủ quan với lạm phát nhằm góp phần ổn 
định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng. 
Thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, mở rộng 
thị trường trong nước.

- Đẩy mạnh giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. 
Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp đẩy nhanh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và 
tiến độ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án, công trình quan trọng, có tác 
động lan tỏa đến phát triển kinh tế - xã hội vùng, địa phương như dự án 
dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dự án Cảng Hàng không quốc 
tế Long Thành...

1. Theo chuyên gia Cấn Văn Lực và Cộng sự, các nền kinh tế lớn như Đức, Nhật Bản, 
Anh, Mỹ, Canada... đều liên tiếp công bố các gói hỗ trợ với quy mô trung bình tương 
đương 18% GDP. Tại châu Á, các quốc gia cũng đã có các gói hỗ trợ với quy mô nhỏ 
hơn như: Ấn Độ, Thái Lan, Singapore, Malaysia khoảng 10-14% GDP; Trung Quốc 
(6,5% GDP); Việt Nam, Philippines, Indonesia có quy mô chỉ ở mức từ 1,5-6% GDP.
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- Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường thu hút có chọn lọc dòng 
vốn đầu tư nước ngoài trong xu thế dịch chuyển dòng vốn đầu tư trên 
thế giới. Xây dựng các cơ chế ưu đãi, đào tạo nguồn nhân lực, lao động 
có chất lượng cao có khả năng tiếp cận với công nghệ sản xuất tiên tiến. 
Hình thành hệ thống các doanh nghiệp phụ trợ. Chú trọng thu hút các 
doanh nghiệp FDI là các tập đoàn lớn, các công ty đa quốc gia, sử dụng 
công nghệ cao, tiềm lực mạnh, đứng đầu hoặc chi phối các mạng lưới sản 
xuất, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

- Rà soát, đánh giá hiệu quả và dự báo tác động của các Hiệp định 
Thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia để có giải pháp 
phù hợp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, giảm nhập siêu hướng 
đến cân bằng thương mại bền vững. Đẩy mạnh triển khai các hoạt động 
xúc tiến xuất khẩu vào các thị trường xuất khẩu sớm hồi phục sau đại dịch 
Covid-19, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nhập khẩu gắn với phục hồi 
chuỗi cung ứng, chuối giá trị bị đứt gẫy và xây dựng, phát triển chuỗi 
cung ứng, chuỗi giá trị mới.

- Đầu tư phát triển thị trường khoa học, công nghệ. Xây dựng mối 
liên kết giữa các cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng 
khoa học, công nghệ vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục xây 
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát 
triển mạnh mẽ thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các mô hình kinh 
tế mới (kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế ban đêm…). Hoàn 
thiện chính sách, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, nguồn nhân lực để 
xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số. 
Khuyến khích các nguồn vốn đầu tư vào các lĩnh vực sử dụng nhiều công 
nghệ, theo hướng tăng trưởng xanh gắn với chuyển đổi cơ cấu kinh tế, gia 
tăng tỷ lệ công nghệ trong sản phẩm hàng hóa.

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, bền vững; không cấp phép các 
dự án tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác khoáng sản không gắn với chế 
biến sâu, lãng phí tài nguyên, sử dụng công nghệ lạc hậu, có nguy cơ cao 
về gây ô nhiễm môi trường. Tổ chức triển khai tốt Luật môi trường (sửa 
đổi) ngay khi được Quốc hội thông qua và có hiệu lực. Chính phủ cần có 
các kịch bản, giải pháp cụ thể, khả thi hơn trong ứng phó với biến đổi khí 
hậu, đặc biệt là vấn đề xâm ngập mặn tại Đồng bằng sông cửu long và lũ 
lụt, lũ ống, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh Miền Trung, 
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Tây Nguyên; bảo đảm tốt các nguồn lực, phương tiện cho công tác phòng 
chống thiên tai, công tác cứu hộ, cứu nạn. Rà soát, điều chỉnh kịp thời 
công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý các công trình thuỷ điện, 
thuỷ lợi, công tác bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn… bảo đảm an 
toàn tính mạng, sức khoẻ, tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.

2.4. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế
Chủ động rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các luật, pháp lệnh liên 

quan trong Chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 để triển khai thể 
chế Nghị quyết của Đại hội Đảng lần thứ XIII, sớm đưa các chủ trương 
của Đảng đi vào cuộc sống. Chủ động, tích cực triển khai các luật mới 
được Quốc hội thông qua nhằm đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, 
sản xuất - kinh doanh. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luật, 
hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, ứng 
dụng chuyển đổi số, xây dựng chính phủ điện tử, đô thị thông minh, dịch 
vụ y tế, giáo dục thông minh…. Bảo đảm cho doanh nghiệp tự do kinh 
doanh trong những ngành nghề mà luật không cấm; tạo lập môi trường 
kinh doanh bình đẳng giữa các mô hình, hoạt động kinh tế mới và kinh tế 
truyền thống… coi đây là khâu đột phá về xây dựng thể chế, chính sách 
trong việc phát triển kinh tế số, xây dựng chính phủ điện tử.

2.5. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính trị
Tập trung triển khai tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 
chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm đúng pháp luật, 
phát huy dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức kỳ họp thứ nhất Quốc hội 
khóa XV, Hội đồng nhân dân các cấp, bầu nhân sự, kiện toàn bộ máy nhà 
nước trong nhiệm kỳ mới, tạo tiền đề xây dựng bộ máy nhà nước trong 
sạch, vững mạnh, quản lý hiệu lực, hiệu quả.

Trên đây là Báo cáo nghiên cứu về “Một số vấn đề nổi bật của Việt 
Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách”. Viện Nghiên cứu 
lập pháp xin trân trọng gửi tới Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, các cơ 
quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội tham khảo trong qua trình thảo luận, 
cho ý kiến về kết quả triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2020, thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2021.
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Chuyên đề 1:
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ 9 THÁNG  

ĐẦU NĂM 2020 VÀ NHỮNG KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ 
DỰ KIẾN NHỮNG THÁNG CUỔI NĂM 2020

1.1. Tình hình kinh tế 9 tháng năm 2020

Kinh tế 9 tháng đầu năm 2020 chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 
bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, thiên tai và các khó khăn, thách thức 
chưa từng có cả trong và ngoài nước. Đại dịch Covid-19 đã và đang diễn 
biến phức tạp, ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến phát triển kinh tế - xã 
hội của tất cả các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Nền kinh 
tế toàn cầu và nhiều quốc gia rơi vào suy thoái nghiêm trọng.

Trước tác động của đại dịch, Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ 
và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, 
đoàn kết của toàn dân, toàn quân với phương châm “chống dịch như 
chống giặc”, thực hiện nhiệm vụ kép “vừa phòng chống dịch, vừa phát 
triển kinh tế - xã hội”. Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo, ban hành nhiều 
chính sách, nhiệm vụ, giải pháp mạnh mẽ để kiểm soát dịch bệnh, bảo 
đảm an sinh xã hội, hỗ trợ nền kinh tế, chia sẻ gánh nặng và khó khăn với 
người dân, doanh nghiệp. Các giải pháp được đánh giá là chính xác, kịp 
thời, hiệu quả với chi phí thấp, phù hợp diễn biến, ảnh hưởng của dịch 
bệnh, tương đồng với cách tiếp cận của nhiều quốc gia trên thế giới; góp 
phần giúp kinh tế Việt Nam duy trì tăng trưởng ở mức độ hợp lý, bảo đảm 
an sinh xã hội, nâng cao niềm tin của người dân vào các chính sách của 
Đảng, Nhà nước. 

Đến nay, công tác phòng, chống dịch tại Việt Nam đã đạt kết quả 
tốt, đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh. Các chính sách tài khóa, tiền tệ 



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 26

đã ban hành có kết quả tích cực. Trong đó, đã thực hiện giải ngân trên 
12,9 nghìn tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 12,4 triệu người dân và gần 21 
triệu hộ kinh doanh; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 164,5 
nghìn người lao động theo Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của 
Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Đại dịch 
Covid-19; gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất cho doanh nghiệp khoảng 
66,4 nghìn tỷ đồng theo Nghị định số 41/NĐ-CP, ngày 08/4/2020 của 
Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Các giải pháp 
tiền tệ đã giúp cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 267,6 nghìn khách hàng với 
dư nợ 304,6 nghìn tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 472 nghìn khách 
hàng với dư nợ 1,18 triệu tỷ đồng…

Một số kết quả nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2020:
- Kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi và 

phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội. Theo đánh giá của Tổ chức Y 
tế Thế giới (WHO), Việt Nam nằm trong số ít các quốc gia kiểm soát 
tốt dịch bệnh và đã có cách làm đúng, kịp thời, hiệu quả, chi phí thấp. 
Kết quả tích cực trong phòng, chống đại dịch Covid-19 được cộng đồng 
quốc tế đánh giá cao, khẳng định truyền thống đoàn kết, nhân ái, ý chí 
kiên cường của dân tộc, bản chất tốt đẹp của chế độ ta, được nhân dân tin 
tưởng, ủng hộ.

- Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân 
đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm; đạt được mức tăng trưởng tích cực 
trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng. Mặt bằng lãi suất 
giảm; tỷ giá, thị trường ngoại hối ổn định, thanh khoản thị trường được 
bảo đảm; dự trữ ngoại hối cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) bình quân cả năm dự kiến tăng 3,5-3,9% (mục tiêu là dưới 4%). 
Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội cả năm ước đạt 33,6% GDP 
(mục tiêu là 33-34% GDP). 

- Nông nghiệp khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế trong khó 
khăn. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp một cách thực chất và hiệu quả hơn, 
đặc biệt sản xuất lúa gạo tăng cả về năng suất, sản lượng, giá bán, bảo 
đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia. Xây dựng nông thôn mới và 
đầu tư phát triển hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được chú trọng. 

- Sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn đạt mức tăng 
trưởng dương. Cơ cấu nội ngành công nghiệp tiếp tục chuyển dịch tích 
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cực; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng… Vai trò của khu vực 
doanh nghiệp trong nước được phát huy, là một động lực tăng trưởng 
quan trọng của toàn ngành công nghiệp. Cùng với các thành phần kinh tế 
khác, nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà 
nước đã phát huy vai trò quan trọng trong bảo đảm ổn định các lĩnh vực 
trọng yếu và các cân đối lớn của nền kinh tế, phát huy tác dụng đối với 
đời sống xã hội trong bối cảnh khó khăn.

- Xuất khẩu tăng, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu 9 tháng ước 
tính đạt 202,86 tỷ USD1, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 
khu vực kinh tế trong nước tiếp tục là động lực cho sự tăng trưởng của 
hoạt động xuất khẩu cả nước, khi đạt 71,83 tỷ USD, tăng mạnh 20,2%. 
Đồng thời, các cấp, các ngành chú trọng nhiệm vụ phát triển thị trường 
trong nước, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng nhu 
yếu phẩm. Thương mại điện tử phát triển mạnh, trở thành một kênh phân 
phối quan trọng của nền kinh tế. Thu hút được nhiều dự án đầu tư nước 
ngoài; dự kiến có nhiều tập đoàn công nghệ và công nghiệp phụ trợ đầu 
tư vào Việt Nam trong thời gian tới.

- Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, công 
nghệ thông tin, thích ứng nhanh trong bối cảnh dịch bệnh, nhất là trong 
phòng chống dịch Covid-19, các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khám chữa 
bệnh... Nước ta tiếp tục duy trì xếp hạng cao về chỉ số đổi mới sáng tạo, 
đứng đầu các nước có mức thu nhập trung bình thấp; đứng thứ 3 trong 
khu vực ASEAN (sau Xing-ga-po và Ma-lai-xi-a). Nhiều doanh nghiệp, 
tổ chức, cá nhân đã thể hiện vai trò tiên phong trong nghiên cứu các giải 
pháp khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu cấp bách trong phòng chống 
dịch bệnh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài đã tác 
động trực diện đến tất cả các ngành, lĩnh vực; gây ra nhiều thiệt hại, tổn 
thất cho nền kinh tế. Cụ thể như sau:

(1) Tốc độ tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 
2,12%2, nằm trong số ít các quốc gia có mức tăng trưởng dương nhưng là 

1. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 131,03 tỷ USD, giảm 2,9%.
2. Là mức tăng thấp nhất của 9 tháng các năm trong giai đoạn 2011-2020. Tốc độ tăng 
GDP 9 tháng so với cùng kỳ các năm 2011-2020 lần lượt là: 6,03%; 5,10%; 5,14%; 
5,53%; 6,53%; 5,99%; 6,41%; 6,96%; 7,04%; 2,12%.
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mức thấp trong nhiều năm; trong đó, Quý III/2020 ước tính tăng 2,62% so 
với cùng kỳ năm trước, riêng Quý II chỉ đạt 0,36%. Nguyên nhân chủ yếu 
là do Việt Nam bị đứt gãy thị trường xuất khẩu, thời gian cho hoạt động 
kinh tế đóng góp cho tăng trưởng trong Quý II không nhiều, chủ yếu tập 
trung vào tháng 6 do gần hết tháng 4 phải thực hiện chính sách cách ly 
xã hội, nhiều hoạt động bị ngừng trệ, tháng 5 mới bắt đầu làm quen dần 
với trạng thái “bình thường mới”. Nếu diễn biến dịch bệnh trên thế giới 
không có tín hiệu tích cực, việc đạt tốc độ tăng trưởng cao trong các tháng 
cuối năm là rất khó khăn.

(2) Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 9 tháng đầu năm 2020 
gặp nhiều khó khăn do tác động của hạn hán, xâm nhập mặn; dịch tả lợn 
Châu Phi; dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng 
đến sản xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu nông sản. 

(3) Sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng mạnh do thiếu nguyên liệu 
nhập khẩu đầu vào phục vụ sản xuất. Một số sản phẩm chủ lực giảm. Giá 
trị tăng thêm ngành công nghiệp trong 9 tháng tăng thấp, chỉ đạt 2,69%. 
Trong đó, ngành chủ lực là công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,6%.

(4) Khu vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề. Hầu hết các cơ sở lưu 
trú, ăn uống, lữ hành phải tạm đóng cửa trong thời gian giãn cách xã hội. 
Dịch vụ du lịch vừa trở lại hoạt động vào mùa cao điểm trong tháng 6-7 
nhưng do dịch trở lại đã khiến đà phục hồi bị chậm lại. Nhiều địa phương 
buộc phải đóng cửa các địa điểm dịch vụ trong khi khách du lịch đồng 
loạt hoãn, hủy chuyến do tâm lý lo ngại dịch bệnh. Khu vực dịch vụ 
trong 9 tháng đạt mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ các năm 2011-20201. 
Ngoại trừ doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 8,3%, còn lại doanh thu dịch 
vụ lưu trú, ăn uống giảm 7,8% và doanh thu du lịch lữ hành giảm 59,5%; 
doanh thu dịch vụ khác giảm 2,8%. Dự báo ngành dịch vụ, đặc biệt là du 
lịch, vận tải hành khách còn đối mặt nhiều khó khăn do mùa du lịch kết 
thúc, học sinh nhập học, thu nhập người dân tiếp tục suy giảm...

(5) Xuất, nhập khẩu bị ảnh hưởng do thương mại thế giới giảm, việc 
nối lại các thị trường xuất khẩu và ký kết các hợp đồng mới gặp nhiều khó 
khăn. Mặc dù, tính chung 9 tháng, xuất nhập khẩu vẫn tiếp tục xuất siêu 

1. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 9 tháng so với cùng kỳ các năm  
2011-2020 lần lượt là: 7,09%; 6,47%; 6,43%; 5,94%; 6,10%; 6,67%; 7,21%; 6,75%; 
6,92%; 1,37%.
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16,99 tỷ USD, nhưng việc duy trì xuất siêu chủ yếu là do nhập khẩu giảm 
với tốc độ nhanh hơn tốc độ tăng của xuất khẩu. 

(6) Các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp đã 
phải tạm dừng hoạt động, thu hẹp quy mô. Tính chung 9 tháng đầu năm, 
số doanh nghiệp thành lập mới giảm 3,2% so với cùng kỳ năm 2019, 
trong khi tỷ lệ tăng trung bình mỗi năm trước đây trong giai đoạn 2015-
2019 là 14,3%. Đặc biệt, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 
tăng 81,8%, trong đó đa số ở các ngành nghề kinh doanh chịu ảnh hưởng 
lớn từ dịch Covid-19.

Việc giãn cách xã hội tác động mạnh tới các doanh nghiệp thuộc 
ngành dịch vụ, vận tải, kho bãi và lưu trú, ăn uống. Theo thống kê, 95% 
doanh nghiệp lữ hành phải ngừng hoạt động; nhiều cơ sở lưu trú cho 
nhân viên nghỉ việc không lương hoặc chấm dứt hợp đồng với số lượng 
lên tới 80-90%; công suất buồng phòng bình quân các nơi chỉ đạt khoảng 
10-20%; khoảng 30% cơ sở lưu trú du lịch đóng cửa. Doanh nghiệp hàng 
không Việt Nam đang chịu thua lỗ lớn do doanh thu sụt giảm nghiêm 
trọng và dự báo sẽ tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong cả năm 2020 và 
năm 2021. Việc phải hoàn trả tiền vé cho khách hàng khiến vốn lưu động 
của các doanh nghiệp hàng không bị suy kiệt.

Dịch bệnh gây đứt gãy hoạt động xuất nhập khẩu cũng khiến các 
doanh nghiệp sản xuất gặp khó khăn do thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu 
vào và thị trường tiêu thụ bị thu hẹp đáng kể, đặc biệt đối với các doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chế biến, chế tạo như dệt may và da giày. 

(7) Tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Số lao động đang làm việc trong nền 
kinh tế giảm khoảng 2,6 triệu người; nhiều NLĐ bị giảm giờ làm, nghỉ 
việc luân phiên. Tác động của dịch Covid-19 khiến thu nhập của NLĐ 
giảm sâu, buộc phải cắt giảm chi tiêu1.

1.2. Khó khăn, thách thức và cơ hội trong những tháng cuối 
năm 2020

Nhìn chung, trong các tháng tiếp theo, dự báo nền kinh tế trong nước 
tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó một số khó 
khăn, thách thức cơ bản như:

1. Khảo sát cho thấy thu nhập của các hộ gia đình dễ bị tổn thương giảm từ 49-70%, tỷ lệ 
hộ nghèo và cận nghèo gia tăng.
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- Bối cảnh bất định của kinh tế toàn cầu cùng với đợt bùng phát dịch 
Covid-19 lần thứ hai trong nước tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh 
tế Việt Nam, tạo ra khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân, vốn đã 
chịu ảnh hưởng từ đợt dịch trước đó. Đặc biệt, khu vực dịch vụ khi vừa 
có tín hiệu hồi phục sau đợt giãn cách xã hội đầu năm thì lại tiếp tục gặp 
khó khăn. Nền kinh tế do có độ mở cao, mô hình tăng trưởng dựa nhiều 
vào yếu tố vốn, thâm dụng lao động, xuất nhập khẩu và khu vực FDI cũng 
ảnh hưởng đến khả năng phục hồi tăng trưởng.

- Sức chống chịu của doanh nghiệp đã suy giảm so với đợt bùng phát 
dịch Covid-19 lần đầu, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực vận tải, hàng không, lưu trú, ăn uống và các doanh nghiệp phụ thuộc 
nhiều vào xuất khẩu… 

- Nguy cơ về nợ xấu có thể gia tăng trong tương lai, ảnh hưởng tiêu 
cực đến sự an toàn của hệ thống tài chính, ngân hàng. Về dài hạn, tác 
động của dịch bệnh có thể khiến nước ta bỏ lỡ các cơ hội phát triển, ảnh 
hưởng đến các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

- Dịch bệnh có thể tiếp tục khiến tình trạng thất nghiệp tăng cao, 
nguy cơ dẫn đến bất bình đẳng, nghèo đói, gia tăng khoảng cách giàu 
nghèo trong xã hội, gây nhiều hệ lụy về an ninh, trật tự xã hội khác.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
TRONG THỜI GIAN TỚI

2.1. Những giải pháp, chính sách cần triển khai thực hiện ngay 
trong những tháng cuối năm 2020

- Về phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19: Đến thời điểm hiện tại, 
đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 2 cơ bản đã được kiểm soát. Tính đến 
ngày 30/9/2020, cả nước đã có 28 ngày không có ca nhiễm trong cộng 
đồng. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Do đó, các 
cấp, các ngành và các địa phương không được lơ là, chủ quan, cần quyết 
liệt đẩy mạnh việc phòng chống, ngăn ngừa, dập dịch đi kèm với chăm 
sóc, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân; đồng thời tập trung chỉ 
đạo thúc đẩy mạnh mẽ nhằm sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 
trong “trạng thái bình thường mới”.

- Các chủ trương, chính sách ứng phó với đại dịch Covid-19, bảo 
đảm an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và hỗ trợ 



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 31

phục hồi kinh tế đã được Chính phủ ban hành là tương đối toàn diện, có 
mục đích cụ thể và đúng đối tượng. Tuy nhiên, một số chủ trương, chính 
sách đến nay đã hết hạn hoặc phát huy hiệu quả chưa cao do chậm thể 
chế hóa, chưa kịp thời, quyết liệt trong tổ chức triển khai, điều kiện, thủ 
tục khá phức tạp. 

Qua rà soát, cập nhật kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020, trong 
những tháng cuối năm 2020, để tăng trưởng năm 2020 ở mức dương và 
đạt kết quả cao nhất có thể, cần tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp, 
chính sách đã ban hành kết hợp với xây dựng thêm những giải pháp mới 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, 
bảo đảm an sinh xã hội người dân và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. 
Theo đó, ước tính kịch bản tăng trưởng kinh tế cả năm 2020 đạt khoảng 
2%, phấn đấu đạt 3%.

- Thúc đẩy việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp giải ngân kế hoạch 
vốn đầu tư công, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế: Tiếp tục thúc đẩy 
giải ngân vốn đầu tư công là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế trong thời 
gian tới, vừa giúp kích cầu nền kinh tế, vừa giúp tiêu thụ nguyên vật liệu 
và giải quyết vấn đề việc làm. Đầu tư công vào các dự án cơ sở hạ tầng 
trọng điểm, có tác động lan tỏa còn giúp nước ta tạo nền tảng tăng trưởng 
bền vững trong tương lai, tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong những tháng cuối năm 2020, các bộ, cơ quan trung ương và 
địa phương cần tiếp tục nghiêm túc quán triệt thực hiện các giải pháp tại 
Thông báo số 310/TB-VPCP ngày 27 tháng 8 năm 2020 về Kết luận của 
Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị giao ban trực tuyến tháng 8 năm 2020 
của Thủ tướng Chính phủ với các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương 
nhằm đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

2.2. Những giải pháp, chính sách trong dài hạn 

- Đổi mới, hoàn thiện thể chế để khơi thông, giải phóng nguồn lực 
phát triển, nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ, nâng 
cao hiệu quả công tác xây dựng và thi hành pháp luật. Đẩy mạnh cải cách, 
đơn giản hoá thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
tập trung giải quyết các điểm nghẽn, bất cập, tạo điều kiện thông thoáng 
cho nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, 
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pháp luật, hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mới, 
ứng dụng chuyển đổi số.

- Đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế. Hỗ trợ phát triển những 
ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, tham gia sâu trong các chuỗi giá 
trị thông qua chính sách ưu đãi về tài khóa, tiền tệ, tín dụng và các chính 
sách hỗ trợ khác. Phục hồi và ổn định sản xuất nông nghiệp, bảo đảm an 
ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu phù hợp, hiệu quả, thích ứng với 
tình hình mới; củng cố, nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh. Tập 
trung phục hồi và phát triển mới chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị; đa dạng 
hóa, tránh phụ thuộc vào một thị trường cả xuất khẩu và nhập khẩu; tăng 
cường xuất khẩu.

- Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh nhằm đón đầu các thời cơ, lợi 
thế, cơ hội mới. Hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nước (gồm cả doanh 
nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI); không để bị 
lợi dụng thâu tóm bởi nhà đầu tư ngoài nước. Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, 
thoái vốn gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà 
nước; phát huy vai trò đầu tàu của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong 
việc hình thành các chuỗi giá trị, thúc đẩy sự tham gia của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế phát huy sức sáng tạo và khả năng thích ứng, tận dụng các cơ 
hội, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo việc làm cho NLĐ. Chủ động, có 
cơ chế, chính sách, hoàn thiện hạ tầng cơ sở, cung ứng các dịch vụ hỗ trợ 
nhằm thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, bảo đảm chất lượng, 
hiệu quả và bảo vệ môi trường, sinh thái, nhất là từ các tập đoàn lớn, các 
công ty đa quốc gia có công nghệ cao, tiềm lực mạnh, đứng đầu hoặc chi 
phối các mạng sản xuất, chuỗi giá trị khu vực, toàn cầu.

- Đẩy mạnh phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, đổi mới 
sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ. Tập trung nguồn lực để phát 
triển một số nền tảng công nghệ dùng chung, các hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia cốt lõi; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin. Xây 
dựng và phát triển hệ thống trung tâm đổi mới sáng tạo cấp quốc gia, vùng 
và địa phương; hỗ trợ, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

- Thúc đẩy, đa dạng hóa thị trường xuất, nhập khẩu, phát triển mạnh 
thị trường trong nước. Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của đại dịch 
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Covid-19 tại Trung Quốc, Hàn Quốc, EU, Mỹ và các nước khác có liên 
quan để có các biện pháp ứng phó kịp thời trong các tình huống có thể 
xảy ra. Ưu tiên triển khai các hoạt động xúc tiến xuất khẩu vào các thị 
trường xuất khẩu sớm khôi phục sau đại dịch Covid-19; tập trung theo 
dõi sát tình hình từng thị trường để rà soát, xác định các chủng loại hàng 
hóa mà các nước đang có nhu cầu nhập khẩu để khai thác, thúc đẩy xuất 
khẩu. Tăng cường giải pháp kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu qua 
các nền tảng thương mại điện tử lớn như Amazon, Alibaba, Facebook. 
Nghiên cứu, xây dựng, triển khai các giải pháp thúc đẩy đa dạng hóa thị 
trường xuất, nhập khẩu gắn với phục hồi chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị bị 
đứt gẫy và xây dựng, phát triển chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị mới.

- Thúc đẩy công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin về các hiệp 
định thương mại tự do (FTA); tận dụng thời gian dịch bệnh để chuẩn bị 
sẵn sàng cho các doanh nghiệp khai thác tối đa lợi ích từ FTA thông qua 
việc hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong khai thác và tận dụng các ưu đãi, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
định trong các FTA; xây dựng cơ chế cảnh báo, hỗ trợ và đồng hành với 
các doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước 
ngoài. Tăng cường các biện pháp phòng vệ với sản xuất và doanh nghiệp 
trong nước qua các công cụ phù hợp với các cam kết quốc tế để hạn chế 
các hàng hóa kém chất lượng, hàng hóa không khuyến khích nhập khẩu.

- Đẩy mạnh thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại nội địa và 
khuyến khích tiêu dùng nội địa thông qua các Đề án phát triển thị trường 
trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”. Nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi 
cung ứng, tập trung ưu tiên xây dựng chuỗi cung ứng hàng nông sản, thực 
phẩm thiết yếu của thị trường nội địa; xây dựng hệ thống thông tin, phân 
tích dự báo thị trường một số sản phẩm thiết yếu như gạo, thịt gia súc, gia 
cầm, rau quả.

- Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân 
lực phù hợp với xu thế mới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho NLĐ sớm quay trở 
lại thị trường, bảo đảm đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn 
tăng cường sản xuất, kinh doanh (SXKD) sau dịch bệnh. Tập trung hỗ trợ 
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người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại NLĐ đáp ứng yêu cầu mới; 
đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước, gắn với thị trường lao 
động quốc tế.

- Phát huy thế mạnh của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn 
là đầu tàu cho phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng và thực hiện các chính 
sách, giải pháp phát triển vùng bền vững, đồng bộ, hệ thống, tạo tác động 
lan tỏa. Thúc đẩy liên kết nội vùng, liên vùng và quốc tế, tạo cơ sở phát 
triển mô hình tổ chức lãnh thổ, tổ chức sản xuất kinh doanh mới; hình 
thành các cụm ngành, chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên thông; tạo 
không gian phát triển mới, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa.

III. PHỤ LỤC

3.1. Biểu 1A. Dự báo tăng trưởng GDP năm 2020 của một số 
quốc gia

STT Quốc gia

Dự báo của Scotiabank Dự báo của Fitch Ratings

T6/2020
(%)

T9/2020
(%)

Điểm % 
thay đổi

T6/2020
(%)

T9/2020
(%)

Điểm % 
thay đổi

1 Thế giới -3,2 -3,9 -0,7 -4,6 -4,4 0,2

2 Ca-na-đa -7,3 -5,7 1,6 -7,1 -6,6 0,5

3 Mỹ -4,5 -4,2 0,3 -5,6 -4,6 1,0

4 Anh -8,0 -9,5 -1,5 -9,0 -11,5 -2,5

5 Đức -6,3 -6,3 0,0 -6,3 -6,3 0,0

6 Pháp -8,9 -9,7 -0,8 -9,0 -10,5 -1,5

7 Trung Quốc 1,6 2,1 0,5 1,2 2,7 1,5

8 Ấn Độ1 -2,0 -7,2 -5,2 -5,0 -10,5 -5,5

9 Nhật Bản -3,8 -4,9 -1,1 -5,0 -5,3 -0,3

10 Hàn Quốc -1,6 -1,6 0,0 -0,9 -1,1 -0,2

11 Ô-xtrây-li-a -3,6 -3,6 0,0 -2,7 -3,6 -0,9

12 Thái Lan -5,4 -7,1 -1,7

Nguồn: Scotiabank và Fitch Ratings

1. Năm tài khóa 2020-2021
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3.2. Biểu 1B. Dự báo tăng trưởng GDP Quý năm 2020 của một 
số quốc gia (So với Quý trước)                                        Đơn vị tính: %

STT Quốc gia
Tại thời điểm T6/2020 Tại thời điểm T9/2020

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
1 Thế giới -3,3 -5,9 4,2 2,1 -3,5 -6,4 6,2 2,1
2 Ca-na-đa -2,1 -9,6 3,2 0,8 -2,1 -11,5 7,4 1,3
3 Mỹ -1,3 -9,9 4,6 1,2 -1,3 -9,1 5,7 0,2
4 Anh -2,0 -14,8 6,9 3,6 -2,2 -20,4 12,1 3,2
5 Đức -2,2 -8,1 2,9 2,5 -2,0 -9,7 5,1 2,3
6 Pháp -5,3 -8,4 3,6 2,7 -5,9 -13,8 10,8 3,6
7 Trung Quốc -9,8 8,3 4,9 3,3 -10,7 12,4 4,1 3,3
8 Ấn Độ 0,3 -13,8 8,3 4,2 0,3 -25,6 19,7 6,6
9 Nhật Bản -0,6 -7,9 4,9 1,6 -0,6 -7,8 4,5 1,3
10 Hàn Quốc -1,3 -3,6 2,8 1,0 -1,3 -3,2 1,8 1,2
11 Ô-xtrây-li-a -0,3 -6,4 2,9 1,2 -0,3 -7,0 0,4 3,8

Nguồn: Fitch Ratings

3.3. Biểu 1C. Dự báo tăng trưởng GDP Quý năm 2020 của một 
số quốc gia (So với cùng kỳ năm trước)                         Đơn vị tính: %

STT Quốc gia

Tại thời điểm T6/2020 Tại thời điểm T9/2020

Q1
2020

Q2
2020

Q3
2020

Q4
2020

Q1
2020

Q2
2020

Q3
2020

Q4
2020

1 Thế giới -1,6 -8,2 -5,0 -3,4 -1,8 -8,9 -4,1 -2,6
2 Ca-na-đa -0,9 -11,1 -8,5 -7,9 -0,9 -13,0 -6,8 -5,8
3 Mỹ 0,3 -10,2 -6,5 -5,9 0,3 -9,1 -4,5 -4,9
4 Anh -1,6 -16,1 -10,7 -7,5 -1,7 -21,7 -12,7 -9,9
5 Đức -2,3 -10,0 -7,6 -5,2 -2,2 -11,3 -7,0 -4,9
6 Pháp -5,0 -13,2 -10,2 -7,7 -5,7 -18,9 -10,3 -6,9
7 Trung Quốc -6,8 0,4 3,9 5,8 -6,8 3,2 6,0 8,0
8 Ấn Độ 3,1 -11,9 -5,3 -2,4 3,1 -23,9 -9,6 -4,8
9 Nhật Bản -1,9 -10,1 -5,7 -2,4 -2,0 -10,0 -6,0 -3,1
10 Hàn Quốc 1,4 -3,2 -0,8 -1,2 1,4 -2,7 -1,4 -1,5
11 Ô-xtrây-li-a 1,4 -5,7 -3,5 -2,8 1,6 -6,3 -6,4 -3,3

Nguồn: Fitch Ratings
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3.4. Biểu 2. Tỷ lệ thất nghiệp của một số quốc gia năm 2020

Đơn vị tính: %

STT Quốc gia
Tháng

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
1 Ca-na-đa 5,5 5,6 7,8 13,0 13,7 12,3 10,9 10,2
2 Mỹ 3,6 3,5 4,4 14,7 13,3 11,1 10,2 8,4
3 Anh 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9
4 Đức 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 6,4
5 Pháp* 7,8 7,1
6 I-ta-li-a 9,6 9,4 8,5 7,3 8,5 9,3 9,7
7 Tây Ban Nha* 14,41 15,3
8 Trung Quốc 5,3 6,2 5,9 6,0 5,9 5,7 5,7
9 Nhật Bản 2,4 2,4 2,5 2,6 2,9 2,8 2,9
10 Hàn Quốc 4,0 3,3 3,8 3,8 4,5 4,3 4,2 3,2
11 Ô-xtrây-li-a 5,3 5,1 5,2 6,4 7,1 7,4 7,5
12 In-đô-nê-xi-a* 5,0
13 Thái Lan 1,1 1,1 1,0
14 Ma-lai-xi-a 3,2 3,3 3,9 5 5,3 4,9 4,7
15 Xin-ga-po* 2,4 2,9
16 Phi-li-pin* 5,3 17,7 10,0

* Số liệu theo Quý

Nguồn số liệu: Trading economics, cập nhật ngày 11/9/2020

3.5. Biểu 3. Tỷ lệ lạm phát của một số quốc gia (So với cùng kỳ 
năm trước)

Đơn vị tính: %

STT Quốc gia
Tháng

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

1 Ca-na-đa 2,4 2,2 0,9 -0,2 -0,4 0,7 0,1

2 Mỹ 2,5 2,3 1,5 0,3 0,1 0,6 1,0 1,3

3 Anh 1,8 1,7 1,5 0,8 0,5 0,6 1,0

4 Đức 1,7 1,7 1,4 0,9 0,6 0,9 -0,1 0,0

5 Pháp 1,5 1,4 0,7 0,3 0,4 0,2 0,8 0,2

6 I-ta-li-a 0,5 0,3 0,1 0,0 -0,2 -0,2 -0,4 -0,5



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 37

STT Quốc gia
Tháng

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

7 Tây Ban Nha 1,1 0,7 0,0 -0,7 -0,9 -0,3 -0,6 -0,5
8 Trung Quốc 5,4 5,2 4,3 3,3 2,4 2,5 2,7 2,4
9 Ấn Độ 7,6 6,6 5,8 7,2 6,3 6,2 6,9
10 Nhật Bản 0,7 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3
11 Hàn Quốc 1,5 1,1 1,0 0,1 -0,3 0,0 0,3 0,7
12 Ô-xtrây-li-a* 2,2 -0,3
13 In-đô-nê-xi-a 2,7 3,0 3,0 2,7 2,2 2,0 1,5 1,3
14 Thái Lan 1,1 0,7 -0,5 -3,0 -3,4 -1,6 -1,0 -0,5
15 Ma-lai-xi-a 1,6 1,3 -0,2 -2,9 -2,9 -1,9 -1,3
16 Xin-ga-po 0,8 0,3 0,0 -0,7 -0,8 -0,5 -0,4
17 Bru-nây 1,1 1,4 1,6 1,9 2,5 2,6
18 Cam-pu-chia 3,6 2,7 2,8 1,9 2,4 3,2
19 Lào 6,9 6,2 6,1 5,8 5,5 5,3 5,1
20 Phi-li-pin 2,9 2,6 2,5 2,2 2,1 2,5 2,7 2,4

* Số liệu theo Quý

Nguồn số liệu: Trading economics, cập nhật ngày 8/9/2020

3.6. Biểu 4A. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) chung của 
một số quốc gia

STT Quốc gia
Tháng

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

1 Mỹ 53,3 49,6 40,9 27,0 37,0 47,9 50,3 54,6

2 Anh 53,3 53,0 36,0 13,8 30,0 47,7 57,0 59,1

3 Đức 51,2 50,7 35,0 17,4 32,3 47,0 55,3 54,4

4 Pháp 51,1 52,0 28,9 11,1 32,1 51,7 57,3 51,6

5 I-ta-li-a 50,4 50,7 20,2 10,9 33,9 47,6 52,5 49,5

6 Nhật Bản 50,1 47,0 36,2 25,8 27,8 40,8 44,9 45,2

7 Ô-xtrây-li-a 50,2 49,0 39,4 21,7 28,1 52,7 57,8 49,4

8 Trung Quốc 51,9 27,5 46,7 47,6 54,5 55,7 54,5 55,1

9 Xin-ga-po 51,4 47,0 33,3 28,1 27,1 43,2 45,6 43,6

Nguồn số liệu: Trading Economics, cập nhật ngày 08/9/2020
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3.7. Biểu 4B. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành nghiệp 
chế biến, chế tạo của một số quốc gia

STT Quốc gia
Tháng

T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

1 Mỹ 51,9 50,7 48,5 36,1 39,8 49,8 50,9 53,1

2 Anh 50,0 51,7 47,8 32,6 40,7 50,1 53,3 55,2

3 Đức 45,3 48,0 45,4 34,5 36,6 45,2 51,0 52,2

4 Pháp 51,1 49,8 43,2 31,5 52,1 52,3 52,4 49,8

5 I-ta-li-a 48,9 48,7 40,3 31,1 45,4 47,5 51,9 53,1

6 Tây Ban Nha 48,5 50,4 45,7 30,8 38,3 49,0 53,5 49,9

7 Nhật Bản 48,8 47,8 44,2 41,9 38,4 40,1 45,2 47,2

8 Hàn Quốc 49,8 48,7 44,2 41,6 41,3 43,4 46,9 48,5

9 Trung Quốc 51,1 40,3 50,1 49,4 50,7 51,2 52,8 53,1

10 In-đô-nê-xi-a 49,3 51,9 45,3 27,5 28,6 39,1 46,9 50,8

11 Ma-lai-xi-a 48,8 48,5 48,4 31,3 45,6 51,0 50,0 49,3

12 Mi-an-ma 52,7 49,8 45,3 29,0 38,9 48,7 51,7 53,2

13 Phi-li-pin 52,1 52,3 39,7 31,6 40,1 49,7 48,4 47,3

14 Thái Lan 49,9 49,5 46,7 36,8 41,6 43,5 45,9 49,7

15 Xin-ga-po 50,3 48,7 45,4 44,7 46,8 48,0 50,2 50,1

16 Việt Nam 50,6 49,0 41,9 32,7 42,7 51,1 47,6 45,7

Nguồn số liệu: Trading Economics, cập nhật ngày 08/9/2020
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3.8. Biểu 4C. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) dịch vụ của 
một số quốc gia

STT Quốc gia
Tháng

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Mỹ 53,4 49,4 39,8 26,7 37,5 47,9 50,0 55,0

2 Anh 53,9 53,2 34,5 13,4 29,0 47,1 56,5 58,8

3 Đức 54,2 52,5 31,7 16,2 32,6 47,3 55,6 52,5

4 Pháp 51,0 52,5 27,4 10,2 31,1 50,7 57,3 51,5

5 I-ta-li-a 51,4 52,1 17,4 10,8 28,9 46,4 51,6 47,1

6 Tây Ban Nha 52,3 52,1 23,0 7,1 27,9 50,2 51,9 47,7

7 Nhật Bản 51,0 46,8 33,8 21,5 26,5 45,0 45,4 45,0

8 Ô-xtrây-li-a 46,6 47,0 38,7 27,1 31,6 31,5 44,0 43,5

9 Trung Quốc 51,8 26,5 43,0 44,4 55,0 58,4 54,1 54,0

Nguồn số liệu: Trading Economics, cập nhật ngày 08/9/2020
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Chuyên đề 2:
NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT TRONG BỨC TRANH  
KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA  

THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC ASEAN: MỘT SỐ KHUYẾN 
NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM 

Tổng cục Thống kê  
Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

I. NHỮNG VẤN ĐỀ NỔI BẬT TRONG BỨC TRANH KINH TẾ - XÃ 
HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 CỦA THẾ GIỚI VÀ KHU VỰC ASEAN 

1.1. Triển vọng kinh tế thế giới

Dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu trong năm 2020 
đã khiến bức tranh kinh tế thế giới hết sức ảm đạm. Các tổ chức quốc tế 
và thể chế tài chính liên tục cập nhật số liệu dự báo và đưa ra các kịch bản 
khác nhau về tăng trưởng kinh tế của các quốc gia do những diễn biến 
khó lường của dịch Covid-19. Tại thời điểm cuối tháng 6 năm 2020, các 
tổ chức quốc tế và thể chế tài chính đều có những nhận định bi quan về 
tăng trưởng kinh tế toàn cầu. 

Ngân hàng Thế giới (WB)1 nhận định với tốc độ lây lan nhanh chóng, 
đại dịch Covid-19 đã gây ra cú sốc kinh tế toàn cầu lớn chưa từng thấy, 
dẫn đến suy thoái ở nhiều quốc gia. Theo dự báo, mặc dù nhiều quốc gia 
đã tung ra các gói hỗ trợ chính sách chưa từng có, nhưng tăng trưởng toàn 
cầu năm 2020 vẫn giảm 5,2%. Đây là suy thoái lớn nhất trong tám thập 
kỷ qua.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)2 dự báo tăng trưởng toàn cầu giảm 4,9% 
trong năm 2020, điều chỉnh giảm 1,9 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra 
hồi tháng 4 năm 2020 và giảm khoảng 8 điểm phần trăm so với dự báo của 
tổ chức này trong cả 2 báo cáo tháng 10 năm 2019 và tháng 01 năm 2020.

1. Báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu, tháng 6/2020.
2. Báo cáo Viễn cảnh kinh tế toàn cầu, tháng 6/2020.
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Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)1 cho biết nền kinh 
tế toàn cầu đang trải qua thời kỳ suy thoái tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy 
thoái vào những năm 1930. Theo đó OECD đưa ra 2 kịch bản tăng trưởng 
với xác suất xảy ra tương đương nhau. Trong kịch bản Covid-19 bùng 
phát lần 2, GDP toàn cầu được dự đoán chỉ đạt -7,6% trong năm 2020 
và tăng lên mức 2,8% trong năm 2021. Với kịch bản có thể tránh được 
Covid-19 bùng phát lần 2, GDP thế giới sẽ tăng trưởng -6,0% trong năm 
2020 trước khi tăng lên mức 5,2% trong năm 2021.

Tổ chức Liên Hợp Quốc (UN)2 cho rằng đại dịch Covid -19 đã gần 
như làm tê liệt phần lớn nền kinh tế toàn cầu, hạn chế các hoạt động kinh 
tế, gia tăng bất ổn và gây ra một cuộc suy thoái chưa từng thấy kể từ 
Đại suy thoái. Theo đó, GDP toàn cầu giảm 4,9% vào năm 2020 và tăng 
trưởng khiêm tốn 0,5% vào năm 2021.

Tuy nhiên, đến thời điểm đầu tháng 9 năm 2020, khi các nền kinh tế 
tái khởi động sau phong tỏa do dịch Covid-19, dự báo về tăng trưởng kinh 
tế thế giới có những dấu hiệu khả quan hơn. Cụ thể:

Dữ liệu cập nhật của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)3 cho thấy một bức 
tranh bớt ảm đạm hơn đối với nền kinh tế thế giới. Theo đó, triển vọng 
kinh tế của một số nền kinh tế phát triển không quá tệ như dự báo trước 
đây. Nền kinh tế Trung Quốc đã chuyển hướng tích cực và phục hồi nhanh 
hơn so với dự đoán. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia trên thế 
giới đều đón nhận tin tức tích cực. Phần lớn các thị trường mới nổi và các 
nước đang phát triển, trừ Trung Quốc, vẫn chưa cho thấy triển vọng tích 
cực. Ngoài ra, các quốc gia nhỏ với nền kinh tế phụ thuộc vào du lịch, 
các quốc gia có mức nợ cao hiện phải đối mặt với rất nhiều thách thức 
trong phục hồi kinh tế, đặc biệt khi dịch Covid-19 gia tăng lây nhiễm đến 
những quốc gia có hệ thống y tế yếu kém.

1. Báo cáo sơ bộ Triển vọng kinh tế OECD, tháng 6 năm 2020.
2. Báo cáo Tình hình và triển vọng kinh tế thế giới giữa năm 2020.
3. Bài phát biểu của Tổng giám đốc IMF tại cuộc họp các Bộ trưởng tài chính về Tài 
chính cho phát triển trong Kỷ nguyên Covid -19 và sau này (https://www.imf.org/en/
News/Articles/2020/09/08/sp090820-Event-of-the-Finance-Ministers-on-Financing-
for-Development) ngày 08/9/2020).
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Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế Fitch Ratings1 cho rằng, phục 
hồi kinh tế sau phong tỏa do Covid-19 diễn ra nhanh hơn dự kiến. Do đó, 
tổ chức này đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP thế giới năm 2020 ở 
mức -4,4%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 6. 
Tăng trưởng của Mỹ và Trung Quốc năm 2020 bù đắp cho suy giảm sâu 
hơn dự kiến ở Khu vực đồng Euro, Anh và Ấn Độ. Với giả định cơ sở các 
nền kinh tế phát triển sẽ không phải áp dụng thêm các biện pháp phong 
tỏa cấp quốc gia, Fitch Ratings cho rằng, phải đến Quý IV năm 2021, Mỹ 
mới đạt được mức tăng trưởng như trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, 
còn Khu vực đồng Euro sẽ mất thời gian lâu hơn, đến Quý IV năm 2022. 
Trong một kịch bản bất lợi hơn với giả định sẽ áp dụng những đợt phong 
tỏa mới trong mùa đông năm nay, GDP toàn cầu sẽ tiếp tục giảm sâu trở 
lại, mặc dù cú sốc có thể sẽ ít nghiêm trọng như trong Quý II năm 2020.

Theo Scotiabank2, so với dự báo tại thời điểm đầu năm nay, lúc dịch 
Covid-19 đang ở cao điểm, triển vọng kinh tế toàn cầu năm 2020 đã tươi 
sáng hơn. Tăng trưởng GDP của thế giới năm 2020 được dự báo ở mức 
-3,9%. Các chỉ tiêu như chi tiêu hộ gia đình và hoạt động kinh doanh tiếp 
tục cho thấy sự phục hồi nhanh chóng và đáng kể hơn so với dự đoán 
trước đó. Nhờ cam kết dài hạn của các ngân hàng trung ương nhằm giữ 
lãi suất chính sách ở mức thấp, thị trường chứng khoán đã cho thấy khả 
năng phục hồi, dù chỉ tăng ở một số ngành, lĩnh vực. Tuy đã có chuyển 
biến tích cực, song thiệt hại kinh tế được thể hiện rõ ràng nhất ở thị trường 
lao động, với tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục ghi nhận mức cao hơn nhiều so với 
trước đại dịch Covid-19.

1.2. Tổng quan biến động thị trường thế giới

Thương mại toàn cầu: Thương mại toàn cầu mặc dù yếu nhưng 
đang cải thiện. Ngân hàng Thế giới (WB)3 cho rằng, đáy của tăng trưởng 
thương mại toàn cầu rơi vào tháng 4 năm 2020 khi giảm 16,2% so với 
cùng kỳ năm trước. Điểm số đơn hàng xuất khẩu mới trong Chỉ số nhà 
quản trị mua hàng (PMI) cũng ở mức thấp nhất, chỉ đạt 25,8 trong tháng 
4 trước khi tăng lên 43,7 trong tháng 6. Số chuyến bay thương mại toàn 

1. Báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu tháng 9/2020.
2. Dự báo kinh tế toàn cầu của Scotiabank tháng 9/2020.
3. Báo cáo toàn cầu hàng tháng, tháng 7/2020.
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cầu đã tăng gấp đôi, kể từ tháng 4, nhưng vẫn chỉ bằng một nửa so với 
mức trước khủng hoảng. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)1 ước tính 
trong Quý II, thương mại hàng hóa toàn cầu giảm 18,5% so với cùng kỳ 
năm trước, khi nhiều chính phủ áp dụng hạn chế thương mại để đối phó 
với sự bùng phát ban đầu của dịch Covid -19. Tuy nhiên, hiện tại nhiều 
quốc gia đang đưa ra những chính sách tạo thuận lợi cho thương mại, với 
việc bãi bỏ nhiều hạn chế đã từng áp dụng trước đây.

Thị trường hàng hóa: Giá cả có xu hướng phục hồi. Theo Ngân hàng 
Thế giới (WB), hầu hết giá các hàng hóa tiếp tục phục hồi trong tháng 6, 
dẫn đầu là dầu thô. Giá dầu thô tăng khoảng 30% từ tháng 4 đến tháng 6. 
Giá dầu đã tăng lên bởi kỳ vọng tác động của dịch Covid -19 đối với nhu 
cầu dầu sẽ ít nghiêm trọng hơn so với dự báo trước đây. Cơ quan Năng 
lượng Quốc tế (IEA) đã điều chỉnh tăng kỳ vọng nhu cầu dầu năm 2020 
thêm 0,5 triệu thùng/ngày, khiến cho dự kiến nhu cầu dầu năm 2020 chỉ 
giảm 8 triệu thùng/ngày. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và 
các đối tác cũng đồng ý kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng được ấn định 
sẽ hết hạn vào tháng 6 cho đến cuối tháng 7 và tăng cường tuân thủ các 
mức cắt giảm. Tại Mỹ, số lượng giàn khoan đã giảm xuống mức thấp kỷ 
lục, còn 181 giàn trong đầu tháng 7, thấp hơn 70% so với mức tháng 3. Giá 
kim loại cơ bản tăng 8% trong tháng 6 và tiếp tục tăng trong tháng 7 nhờ 
lạc quan về tốc độ phục hồi ở Trung Quốc. Tuy nhiên, giá kim loại vẫn thấp 
hơn mức trung bình trong tháng 1, ngoại trừ giá kim loại đồng tăng do gián 
đoạn nguồn cung liên quan đến dịch Covid -19 ở Chi-lê, quốc gia sản xuất 
đồng lớn nhất thế giới. Giá nông sản tăng 2% trong tháng 6, dẫn đầu là dầu 
cọ và dầu đậu nành, do lạc quan về sự phục hồi của Trung Quốc nhưng vẫn 
thấp hơn 5% so với mức trung bình của tháng 1.

Điều kiện tài chính toàn cầu: Sau những khoản lỗ lớn trong Quý I, 
thị trường chứng khoán toàn cầu đã cho thấy mức tăng cao kỷ lục trong 
Quý II nhờ sự nới lỏng của ngân hàng trung ương và dần mở cửa trở lại 
của một số nền kinh tế. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn bùng phát ở nhiều quốc 
gia đã dẫn tới định giá giảm đối các lĩnh vực liên quan đến du lịch và năng 
lượng. Thâm hụt tài khóa ở một số nền kinh tế lớn tăng cao do áp dụng 
các chính sách hỗ trợ tài khóa lớn chưa từng có trong khi nguồn thu giảm. 

1. Báo cáo Thước đo thương mại hàng hóa ngày 19/8/2020.
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Tại Mỹ, thâm hụt ngân sách liên bang lũy kế đã vượt quá 10% GDP trong 
tháng 6 (tính từ đầu năm). Mặc dù vậy, chi phí đi vay của nhiều quốc gia 
vẫn ở mức thấp kỷ lục, với lợi suất trái phiếu 10 năm ở mức dưới 0,7% tại 
Mỹ và dưới 0% tại Nhật Bản và nhiều nước Khu vực đồng Euro.

Dòng vốn vào các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển: Dòng vốn 
tiếp tục nới lỏng. Tâm lý nhà đầu tư được cải thiện và hỗ trợ của ngân 
hàng trung ương đã góp phần nới lỏng các điều kiện tài trợ và dòng vốn 
vào các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Nguồn vốn đầu tư gián 
tiếp vào các quốc gia này tăng lên khoảng 0,1% GDP trong tháng 6, đánh 
dấu nguồn vốn tiếp tục chảy vào tháng thứ 3 liên tiếp sau khi dòng vốn 
chảy ra rất lớn trong tháng 3 (-0,3% GDP). Tương ứng, chi phí đi vay tại 
các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển có xu hướng giảm sau khi đạt 
mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu trong tháng 3.

1.3. Một số vấn đề xã hội

Giảm nghèo và tăng trưởng bao trùm: Dịch Covid -19 và khủng 
hoảng kinh tế do dịch Covid -19 gây ra đã đặt ra nhiều thách thức cho 
quá trình giảm nghèo và tăng trưởng bao trùm. Theo Ngân hàng Thế giới 
(WB), dịch Covid -19 đã ảnh hưởng nặng nề đến các nước đang phát triển 
do rút vốn, kiều hối giảm, đứt gãy của thị trường lao động phi chính thức 
và mạng lưới an sinh xã hội. Đại dịch này đã làm cho khoảng 117 triệu 
người rơi vào cảnh nghèo cùng cực (tính theo chuẩn nghèo quốc tế là 1,9 
USD mỗi ngày - theo sức mua tương đương năm 2011) và đang làm trầm 
trọng thêm tình trạng bất bình đẳng trên toàn cầu. Trên thế giới, tổn thất 
về vốn con người do bất bình đẳng giới ước tính là 160,2 nghìn tỷ USD. 
Ngoài ra, gánh nặng về nợ đang tăng lên hết sức nhanh chóng. 

Biến đổi khí hậu: Các quốc gia cùng lúc phải đấu tranh với dịch 
Covid -19 và các tác động ngày càng tiêu cực của biến đối khí hậu. Năm 
2020 là năm nóng kỷ lục, gây thêm nhiều hạn hán và bão lũ. Tất cả các 
quốc gia, đặc biệt là các quốc gia nghèo và dễ bị tổn thương sẽ bị tác động 
nặng nề bởi dịch Covid -19 và biến đổi khí hậu. 

An ninh lương thực: Dưới tác động của dịch Covid-19, nhiều quốc 
gia đang đứng trước nguy cơ mất an ninh lương thực. Tại nhiều quốc gia, 
chuỗi cung ứng lương thực trong nước bị gián đoạn, ảnh hưởng đến sản 
xuất lương thực. Sự gián đoạn cung cấp các nguyên liệu đầu vào nông 
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nghiệp như phân bón, hạt giống hoặc tình trạng thiếu lao động có thể 
giảm trong vụ mùa tới. Mặc dù giá lương thực toàn cầu ổn định nhưng 
nhiều quốc gia đang trải qua lạm phát giá lương thực ở nhiều mức độ do 
các biện pháp chống lại sự lây lan của dịch Covid -19. Theo Ngân hàng 
Thế giới (WB), các quốc gia cần thực hiện các ưu tiên hướng tới ngành 
nông nghiệp an toàn, cung cấp đầy đủ lương thực cho thị trường để người 
tiêu dùng có thể tiếp cận và mua lương thực. Thế giới cũng cần chung tay 
tạo thuận lợi cho thương mại lương thực giữa các quốc gia. 

Giáo dục: Theo Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp 
Quốc (UNESCO), có khoảng 150 nước đã đóng cửa trường học từ cuối tháng 
5 năm 2020, gây ảnh hưởng tới gần 1,2 tỉ học sinh (chiếm khoảng 70% tổng 
số học sinh toàn cầu). Gián đoạn việc học tập sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới khả 
năng tìm việc và tạo thu nhập tại các nước thu nhập thấp.

1.4. Dự báo tăng trưởng của một số nền kinh tế lớn trên thế giới

Mỹ: Theo tổ chức Fitch Ratings, GDP của nước này đã giảm 9,1% 
trong Quý II năm 2020, mức giảm lớn hơn gần 4 lần so với thời kỳ suy 
thoái mạnh nhất đầu năm 1958. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế bắt đầu tăng 
trở lại từ tháng 5 sau khi giảm mạnh vào tháng 3 và tháng 4. Tốc độ phục 
hồi nhanh trong Quý III năm 2020 khiến tổ chức này điều chỉnh tăng dự 
báo GDP của Mỹ từ mức -5,6% trong báo cáo trước đây lên -4,6% trong 
năm 2020. Một loạt các chỉ số kinh tế hàng tháng như doanh số bán lẻ, 
chỉ số quản lý thu mua (PMI), xây dựng nhà ở mới, đơn đặt hàng tư liệu 
sản xuất và bảng lương phi nông nghiệp cho thấy hoạt động kinh tế có xu 
hướng tăng hơn nữa trong tháng 7 và tháng 8 khiến GDP Quý III của Mỹ 
được dự báo tăng 5,7% so với Quý trước. 

Khu vực đồng Euro: Nền kinh tế Khu vực đồng Euro dự báo sẽ phục 
hồi mạnh trong Quý III năm nay, sau khi nới lỏng phong tỏa từ tháng 4 và 
tháng 5. Sự phục hồi này diễn ra sau khi hoạt động kinh tế sụt giảm kỷ lục 
(-12,1%) trong Quý II. Phần lớn các quốc gia trong khu vực đã áp dụng 
các chương trình trợ cấp việc làm, nhờ đó hỗ trợ mạnh mẽ cho các hộ gia 
đình, hạn chế gia tăng tỷ lệ thất nghiệp và duy trì mức thu nhập. 

Ngoài việc chính phủ các quốc gia áp dụng các biện pháp kích thích 
tài khóa, việc thực hiện quỹ phục hồi trị giá 750 tỷ Euro (tương đương 
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860 tỷ USD và bằng 6,4%1 GDP của Khu vực đồng Euro) được kỳ vọng 
sẽ giúp phục hồi kinh tế các quốc gia trong khu vực. Ngân hàng Trung 
ương Châu Âu (ECB) cũng đã hỗ trợ đáng kể cho nền kinh tế khu vực 
thông qua Chương trình thu mua khẩn cấp đại dịch (PEPP)2 cũng như các 
hoạt động tái cấp vốn dài hạn. Cùng với sự bảo đảm của nhà nước, những 
động thái chính sách này đã đảm bảo tín dụng tiếp tục chảy vào khu vực 
tư nhân với các điều kiện thuận lợi. 

Mặc dù dự kiến phục hồi mạnh trong Quý III nhưng tổ chức Fitch 
Ratings cho rằng, tăng trưởng GDP của Khu vực đồng Euro trong năm 
2020 giảm 9,0%.

Nhật Bản: GDP Nhật Bản giảm mạnh trong Quý II năm 2020, giảm 
7,8% so với Quý trước. Tất cả các thành tố trong thước đo nhu cầu đều 
giảm, trong đó mức giảm lớn nhất là khối lượng xuất khẩu (-18,5%) và 
tiêu dùng tư nhân (-8,2%). GDP sụt giảm một phần do áp dụng tình trạng 
khẩn cấp toàn quốc trong tháng 4 và tháng 5, cũng như sụt giảm nhu cầu 
bên ngoài từ các đối tác thương mại. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP của Nhật 
Bản được dự báo sẽ phục hồi ngoạn mục trong Quý III, tăng 4,5% so với 
Quý trước. Sản xuất công nghiệp và sản lượng xuất khẩu phục hồi tốt trong 
tháng 7 nhưng tốc độ bình thường hóa sẽ chậm lại, trong bối cảnh niềm tin 
kinh doanh chưa thực sự mạnh mẽ. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) tháng 8 
giữ ổn định, ở mức 45,2. Tỷ lệ thất nghiệp tăng từ mức 2,4% trong tháng 1 
lên 2,9% trong tháng 7, chủ yếu do sự sụt giảm số người tham gia lực lượng 
lao động (một số người đã phải ra khỏi lực lượng lao động trong thời gian 
đại dịch). Dự báo tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản đạt mức cao nhất là 3,7% 
trong Quý IV năm 2020. Trong bối cảnh trên, tổ chức Fitch Ratings dự báo 
GDP của Nhật Bản trong năm 2020 giảm 5,3%.

Trung Quốc: GDP Quý II tăng 12,4% so với Quý trước và 3,2% so 
với cùng kỳ năm ngoái, tốt hơn nhiều so với dự báo trước đây3. Nhu cầu 

1. Theo số liệu chính thức từ Ngân hàng Thế giới, GDP năm 2019 theo giá hiện hành của 
Khu vực đồng Euro đạt 13335.84 tỷ USD (https://tradingeconomics.com).
2. Chương trình thu mua khẩn cấp đại dịch (PEPP) sẽ được triển khai cho đến cuối năm 
2020 và sẽ bao gồm tất cả hạng mục tài sản phù hợp với chương trình thu mua tài sản 
hiện hành (https://www.ecb.europa.eu).
3. Trong báo cáo tháng 6/2020, Fitch Ratings dự báo GDP quý II của Trung Quốc tăng 
8,3% so với quý trước và 0,4% so với cùng kỳ năm trước.
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nội địa phục hồi trong Quý II năm 2020 do tăng đầu tư tài sản cố định. 
Hỗ trợ chính sách đóng vai trò quan trọng, trong đó phát hành trái phiếu 
đặc biệt của chính quyền địa phương đã giúp đầu tư cơ sở hạ tầng phục 
hồi mạnh mẽ. Đầu tư bất động sản cũng đã phục hồi, được thúc đẩy bởi 
tốc độ tăng trưởng tín dụng từ dưới 11% vào cuối năm 2019 lên 12,7% 
trong tháng 7 năm 2020 (so với cùng kỳ năm trước). Chính sách tài khóa 
tiếp tục được nới lỏng.

Nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh trong những tháng gần đây, đặc biệt 
tăng 9,5% trong tháng 8. Điều này một phần là nhờ xuất khẩu vật tư y tế 
phục vụ chống dịch Covid-19 tăng vọt, đồng thời xuất khẩu hàng điện tử 
tiêu dùng cũng tăng trở lại, phản ánh khả năng phục hồi cao hơn của nhu 
cầu tiêu dùng toàn cầu do đại dịch. GDP Trung Quốc năm 2020 được dự 
báo tăng 2,7% (điều chỉnh tăng so với mức 1,2% trong báo cáo trước đây) 
và đạt 7,7% trong năm 2021.

1.5. Khu vực thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)

Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)1, cuộc chiến toàn cầu 
chống Covid-19 khiến khu vực ASEAN bị suy giảm lớn về tiêu dùng, 
đầu tư và thương mại. Tăng trưởng của các nền kinh tế trong khu vực 
đều giảm do tác động của những biện pháp hạn chế bùng phát dịch của 
các chính phủ. Các nền kinh tế có độ mở lớn như Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, 
Thái Lan và Việt Nam đều bị ảnh hưởng bởi suy giảm thương mại và nhu 
cầu toàn cầu. Ngoài ra, lượng du khách đến các quốc gia trong khu vực 
giảm mạnh trước các yêu cầu nghiêm ngặt về hạn chế đi lại và kiểm dịch, 
đã bóp nghẹt các ngành dịch vụ hàng không, khách sạn và bán lẻ. Đến 
nay, hầu hết các quốc gia trong khu vực đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế 
nhưng niềm tin của người tiêu dùng yếu có thể cản trở kinh tế phục hồi. 
Hơn nữa, nhu cầu bên ngoài vẫn sẽ yếu trong suốt những tháng còn lại 
của năm 2020 do suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)2 nhận định, khủng hoảng Covid 
-19 đã đe dọa an ninh, việc làm và phúc lợi của hơn 91 triệu người di cư 
quốc tế từ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Theo đó, tổng lượng kiều 

1. Báo cáo bổ sung Triển vọng phát triển châu Á, tháng 6/2020.
2. Báo cáo tóm tắt Tác động COVID-19 lên di cư quốc tế, kiều hối và thu nhập của hộ gia 
đình trong các quốc gia đang phát triển tại Châu Á.
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hối chuyển về Châu Á giảm khoảng từ 31,4 tỷ USD đến 54,3 tỷ USD, 
tương đương với mức giảm từ 11,5% đến 19,8%. Sự đình trệ trong dòng 
chảy kiều hối quốc tế vào Châu Á khiến nhiều hộ gia đình tại các quốc 
gia đang phát triển rơi vào vòng xoáy của đói nghèo. 

Dưới đây là nhận định của tổ chức FocusEconomics1 về triển vọng 
kinh tế của một số quốc gia ASEAN:

In-đô-nê-xi-a: Trong bối cảnh tiêu dùng tư nhân và đầu tư cố định 
giảm do chính sách đóng cửa, nền kinh tế In-đô-nê-xi-a suy thoái mạnh 
trong Quý II. Mặc dù, chính phủ đã công bố chính sách kích thích tài khóa 
nhưng do gặp khó khăn trong giải ngân nên chi tiêu công tiếp tục giảm. 
Xuất nhập khẩu đều giảm mạnh trong Quý II. Sang Quý III, các dấu hiệu 
cho thấy mức tăng trưởng được cải thiện. Chỉ số PMI sản xuất tháng 7 
phản ánh điều kiện sản xuất bớt yếu hơn, trong khi niềm tin của người 
tiêu dùng tăng lên và Ngân hàng Trung ương dự báo doanh số bán lẻ chỉ 
giảm nhẹ. Giữa tháng 8, chính phủ đã công bố dự thảo ngân sách năm 
2021, dự báo thâm hụt tài khóa cho các hoạt động hỗ trợ tiếp tục tăng cao. 
Các chuyên gia kinh tế của FocusEconomics dự báo GDP của In-đô-nê-
xi-a giảm 1,3% trong năm 2020 và tăng 5,3% vào năm 2021.

Ma-lai-xi-a: Nền kinh tế Ma-lai-xi-a suy giảm mạnh trong Quý II, 
ghi nhận mức tăng trưởng âm cao nhất từ trước đến nay và hoạt động yếu 
kém hơn so với các quốc gia khác trong khu vực. Các biện pháp cách 
ly nghiêm ngặt đã gây thiệt hại nặng nề cho kinh tế trong nước, khiến 
đầu tư vào tài sản cố định và tiêu dùng cá nhân giảm với tốc độ kỷ lục. 
Sang Quý III, chỉ số PMI ngành chế biến chế tạo giảm nhẹ vào tháng 7 
nhưng vẫn cao hơn nhiều chỉ số lúc cao điểm cách ly, cho thấy sự phục 
hồi của nền kinh tế đang diễn ra. Bên cạnh đó, việc mở lại biên giới với 
Xinh-ga-po vào tháng 8 là dấu hiệu tốt cho ngành du lịch và dòng tiền, 
do nhiều người dân Ma-lai-xi-a đến làm việc ở Xinh-ga-po. Vào ngày 
18/8, chính phủ Ma-lai-xi-a đã ký một thỏa thuận thanh toán trị giá 3,9 tỷ 
USD với Goldman Sachs2 để giải quyết những cáo buộc liên quan đến vụ 
bê bối “1Malaysia Development Berhad3”. Thỏa thuận trên sẽ cung cấp 

1. https://www.focus-economics.com/
2. Một ngân hàng đầu tư đa quốc gia, trụ sở ở Mỹ.
3. Malaysia Development Berhad hoạt động như một cơ quan chính phủ, cung cấp hỗ trợ 
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một khoản thanh toán tiền mặt lớn và cần thiết cho chính phủ, giúp giảm 
bớt gánh nặng nợ nần vào thời điểm cần thiết, đồng thời giúp phục hồi 
nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế cho rằng nền kinh tế Ma-lai-xi-a tăng 
trưởng âm 4,2% trong năm 2020 trước khi phục hồi trở lại và tăng trưởng 
5,8% vào năm 2021.

Phi-líp-pin: Nền kinh tế của quốc gia này chứng kiến sự sụt giảm với 
tốc độ nhanh nhất trong Quý II, đánh bại mọi kỷ lục đến thời điểm hiện 
tại, do thực hiện các biện pháp đóng cửa các hoạt động trong nước, cắt 
giảm chi tiêu cá nhân, đầu tư và xuất khẩu giảm. Tuy nhiên, chi tiêu của 
chính phủ tăng phần nào làm giảm nhẹ mức độ suy thoái. Bước sang Quý 
III, chỉ số PMI của ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm trong tháng 
7 do sản lượng thấp hơn, số đơn đặt hàng mới ít hơn và xuất khẩu giảm. 
Ngoài ra, việc gia tăng các ca lây nhiễm Covid-19 đã khiến chính phủ 
phải áp đặt biện pháp đóng cửa hai tuần tại thủ đô Manila và các khu vực 
lân cận, nghiêm trọng nhất là vào thời điểm đầu tháng 8. Cuối tháng 7, 
Tổng thống Phi-líp-pin đã phê duyệt ngân sách 4,5 nghìn tỷ pê-sô tương 
đương (93 tỷ USD) cho năm 2021 để cân bằng giữa mong muốn hỗ trợ 
nền kinh tế với yêu cầu từng bước kiểm soát nợ công và thâm hụt tài 
khóa. Các chuyên gia dự đoán GDP của Phi-líp-pin giảm 6,1% vào năm 
2020 và sẽ tăng 7,5% trong năm 2021.

Thái Lan: Nền kinh tế rơi vào tình trạng suy thoái sâu trong Quý 
II, do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Các biện pháp giới nghiêm và thị 
trường lao động suy giảm mạnh đã ảnh hưởng đến chi tiêu hộ gia đình, 
trong khi bối cảnh kinh tế tạo gánh nặng cho đầu tư. Hơn nữa, nền kinh 
tế cũng bị ảnh hưởng nặng nề do xuất khẩu sụt giảm, ngành du lịch phải 
đóng cửa, tạm dừng hoạt động, do các biện pháp hạn chế đi lại, chuỗi 
cung ứng bị gián đoạn, đơn đặt hàng từ nước ngoài giảm. Tuy nhiên, số 
liệu Quý III cho thấy một số cải thiện khi niềm tin của người tiêu dùng 
và của doanh nghiệp tăng lên trong tháng 7. Theo dự báo của các chuyên 
gia, tăng trưởng kinh tế của Thái Lan sẽ giảm 7,1% năm 2020, và tăng 
4,6% trong năm 2021.

tài chính, phân tích và tư vấn thông qua các nhà đầu tư, tập đoàn và nhà tư vấn cho các 
công ty mới thành lập và phát triển trong các lĩnh vực năng lượng, bất động sản, du lịch 
và kinh doanh nông nghiệp (https://www.bloomberg.com).
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Xing-ga-po: Số liệu mới gần đây ghi nhận mức giảm kỷ lục GDP 
của quốc gia này, cho thấy sự sụt giảm lớn trong Quý II so với mức dự 
báo trước đó. Hoạt động xây dựng giảm hơn 50% do các chính sách giãn 
cách được ban hành vào đầu tháng 4 để ngăn chặn dịch Covid-19. Ngoài 
ra, ngành dịch vụ và sản xuất đều ghi nhận mức giảm mạnh. Trong tháng 
7, chỉ số PMI sản xuất tăng, cho thấy mức tăng trưởng đầu tiên trong lĩnh 
vực này kể từ tháng 1. Tuy nhiên, cũng trong tháng 7, các mặt hàng xuất 
khẩu trong nước không phải dầu mỏ lại mất điểm. Trong khi đó, ngày 17 
tháng 8, chính phủ đã công bố thêm gói hỗ trợ 5,8 tỷ USD để kích thích 
nền kinh tế. Gói hỗ trợ bao gồm các khoản gia hạn trợ cấp lương lên đến 
7 tháng, cứu trợ tiền mặt cho người lao động (NLĐ) thất nghiệp, thu 
nhập thấp và quỹ hỗ trợ cho ngành hàng không. Các chuyên gia Focus 
Economics dự báo năm 2020 nền kinh tế của Xing-ga-po giảm 5,9% và 
sẽ tăng 5,3% trong năm 2021.

Việt Nam: Sau khi đi ngang trong Quý II, nền kinh tế Việt Nam lấy 
lại động lực trong đầu Quý III khi gần như dỡ bỏ các hạn chế đối với các 
hoạt động kinh tế với nước ngoài. Trong tháng 7, xuất khẩu ổn định trở lại 
sau khi sụt giảm trong Quý II, trong khi doanh số bán lẻ và sản xuất công 
nghiệp tăng vững chắc. Tuy nhiên, ngành du lịch chịu ảnh hưởng nặng 
do ảnh hưởng của các biện pháp phòng ngừa dịch Covid -19 khi cả nước 
đã chứng kiến một làn sóng nhiễm vi-rút corona thứ hai tập trung tại Đà 
Nẵng trong những tuần đầu tháng 8. Việc áp dụng một số hạn chế đi lại 
cục bộ tại các địa phương có ca nhiễm Covid -19 phần nào ảnh hưởng tới 
niềm tin người tiêu dùng và làm giảm nhu cầu trong nước trong những 
tháng còn lại của Quý III. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam được xem là có 
triển vọng kinh tế sáng sủa nhất trong khu vực ASEAN. FocusEconomics 
dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm 2020 (không thay 
đổi so với dự báo trước đây) và 7,5% vào năm 2021.

Ngân hàng châu Á (ADB)1 nhận định tiêu dùng nội địa giảm sút và 
nhu cầu toàn cầu suy yếu do dịch Covid -19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế 
Việt Nam nhiều hơn dự kiến. Tăng trưởng GDP năm 2020 của Việt Nam 
đạt 1,8%, điều chỉnh giảm so với các dự báo trước đây. Tăng trưởng dự 
kiến sẽ phục hồi vào năm 2021 nhờ tăng tốc đầu tư công, tăng cường 

1. Báo cáo Cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á tháng 9/2020.
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thương mại với Liên minh Châu Âu, Trung Quốc và phân bổ lại chuỗi giá 
trị toàn cầu cho Việt Nam. Mặc dù triển vọng kinh tế ngắn hạn tương đối 
khó khăn do suy thoái kinh tế toàn cầu và nhu cầu trong nước vẫn còn yếu 
nhưng Việt Nam đang cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết 
các nền kinh tế tương đương. Triển vọng của nền kinh tế Việt Nam trong 
trung và dài hạn vẫn tích cực. 

Dự báo tăng trưởng GDP của các quốc gia ASEAN
Đơn vị tính: %

STT Quốc gia 2019 2020 2021
1 Bru-nây 3,9 0,2 3,1
2 Cam-pu-chia 7,1 -0,7 5,6
3 In-đô-nê-xi-a 5,0 -1,3 5,3
4 Lào 4,8 1,2 5,9
5 Ma-lai-xi-a 4,3 -4,2 5,8
6 Mi-an-ma 6,8 1,7 6,6
7 Phi-li-pin 6,0 -6,1 7,5
8 Thái Lan 2,4 -7,1 4,6
9 Xin-ga-po 0,7 -5,9 5,3
10 Việt Nam 7,0 2,7 7,5

(Nguồn: focus-economics.com cập nhật ngày 14/9/2020)

II. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Trong thời gian diễn ra dịch Covid -19, Việt Nam được xem là một 
trong ít quốc gia khống chế thành công thông qua các phản ứng nhanh, 
quyết liệt, áp dụng các biện pháp ứng phó sớm như: xét nghiệm có mục 
tiêu, theo dõi lây nhiễm, các chiến dịch truyền thông sáng tạo, khoanh 
vùng dịch có hiệu quả. Nhờ đó, trong bối cảnh tăng trưởng của các nền 
kinh tế trên toàn cầu đều giảm mạnh, kinh tế Việt Nam vẫn đạt tăng 
trưởng dương trong hai Quý đầu năm 2020. Theo đánh giá của các tổ 
chức quốc tế và các thể chế tài chính có uy tín, Việt Nam là một trong 
những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất trên thế giới vào năm 2020. Đây 
là một động lực to lớn để Việt Nam tiếp tục kiên định áp dụng các biện 
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pháp vừa kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, vừa thúc đẩy phục hồi tăng 
trưởng kinh tế trong những tháng còn lại của năm 2020 cũng như những 
năm tiếp theo.

Trên cơ sở thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của các nước trên toàn 
cầu và của khu vực ASEAN, để đẩy nhanh tốc độ phục hồi nền kinh tế, 
đảm bảo tăng trưởng bền vững, Chính phủ cần triển khai thực hiện một 
số hành động cụ thể sau:

Thứ nhất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đây là một 
trong những giải pháp bản lề tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy 
nhiên, đẩy nhanh cần đi đôi với hiệu quả, không bất chấp bằng mọi giá. 
Theo đó, cần đảm bảo vốn đầu tư công được giải ngân cho các dự án và 
các chương trình hạ tầng công được xem là hiệu quả, ở cả trung ương 
và địa phương, nhằm tạo ra việc làm, giải quyết tình trạng thất nghiệp 
gia tăng do dịch Covid -19 gây ra. Bên cạnh đó, Chính phủ cần sớm tìm 
ra các giải pháp tháo gỡ các rào cản từ những quy định hiện hành đặt ra 
trong giải ngân vốn đầu tư công. 

Thứ hai, tăng cường hỗ trợ khu vực tư nhân. Khu vực tư nhân là một 
trong những động lực phát triển kinh tế quan trọng của Việt Nam, tạo ra 
việc làm cho hàng triệu lao động. Hiện nay, đại dịch Covid -19 khiến khu 
vực này gặp nhiều khó khăn. Chính phủ cần đảm bảo cung cấp hỗ trợ 
cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp tạm thời bị ảnh 
hưởng do khủng hoảng. Cần đảm bảo các chính sách hỗ trợ theo Chỉ thị 
số 11/CT-TTg, ngày 04/3/2020 của Thủ thướng Chính phủ về các nhiệm 
vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 
đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 đến được tay các doanh 
nghiệp thực sự bị ảnh hưởng. Đồng thời, Chính phủ cần tập trung hỗ trợ 
các doanh nhân hoặc người lao động chuyển đổi sang các hoạt động kinh 
tế hiệu quả hơn.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh thu hút hơn nữa đầu tư trực tiếp nước 
ngoài vào Việt Nam. Như đã đề cập ở trên, việc Việt Nam khống chế 
thành công dịch Covid-19 là một lợi thế cạnh tranh so với các quốc gia 
khác trong khu vực châu Á. Do đó, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội nghìn 
vàng này, chuẩn bị các điều kiện cần thiết, cả về chính sách thu hút đầu 
tư đến xây dựng các cơ sở hạ tầng, cải thiện chất lượng nguồn lao động 
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thông qua nâng cao tay nghề để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của 
các nhà đầu tư tiềm năng từ các quốc gia phát triển như Mỹ, Nhật Bản, 
các nước Khu vực đồng Euro, khi họ cơ cấu lại thị trường đầu tư.

Thứ tư, Chính phủ cần xem xét gỡ bỏ hạn chế đi lại trong nước và 
quốc tế, bắt đầu bằng các quốc gia an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 
đang dần được kiểm soát trở lại sau đợt bùng phát lần 2. Mục tiêu là 
nhằm đẩy mạnh hoạt động của ngành công nghiệp không khói hiện đóng 
góp khoảng 10% trong GDP của Việt Nam. Đây là hành động quan trọng 
nhằm thu hút các nhà đầu tư tiềm năng và chuyên gia kỹ thuật. Tuy nhiên, 
để có thể triển khai khuyến nghị này, cần tiến hành một cách thận trọng, 
vì mở cửa nền kinh tế phải được thực hiện sao cho không gây nguy hại 
cho những thành quả y tế đạt được đến thời điểm này. 

Thứ năm, Việt Nam cần đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển để đón 
bắt xu hướng mới một cách hiệu quả. Khủng hoảng Covid -19 vừa là 
thách thức nhưng cũng mang lại cơ hội đặc thù cho Việt Nam. Đây là dịp 
để Việt Nam củng cố dấu ấn của mình trên bản đồ kinh tế thế giới thông 
qua áp dụng nhiều biện pháp đổi mới, sáng tạo, đặc biệt tập trung cải 
thiện cung cấp dịch vụ thông qua công nghệ số. Trong bối cảnh thế giới 
bước vào cuộc Cách mạng công nghệ 4.0, đặc biệt trong giai đoạn đại 
dịch, công nghệ số đang ngày càng khẳng định vai trò thiết yếu trong mọi 
mặt của đời sống xã hội.
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Chuyên đề 3:
NHỮNG THÁCH THỨC VỀ QUỐC PHÒNG,  

AN NINH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  
VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Đại tướng Tô Lâm 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

I. BỐI CẢNH

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình thế giới, khu vực và trong nước 
có những diễn biến mới chưa từng có do đại dịch Covid-19 gây ra. Cạnh 
tranh chiến lược giữa các nước lớn, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc trở 
nên quyết liệt, đối đầu trực diện trên các lĩnh vực, tác động đến an ninh, 
phát triển của các quốc gia, trong đó có Việt Nam; công tác bảo vệ chủ 
quyền trên Biển Đông của nước ta đứng trước nhiều thách thức mới. Các 
mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là thiên tai, dịch bệnh, biến đổi 
khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh mạng ngày càng gia tăng. Kinh tế 
thế giới suy giảm, kinh tế trong nước bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
Covid-19, đời sống của một bộ phận nhân dân gặp nhiều khó khăn. Các 
thế lực thù địch, phản động gia tăng các hoạt động chống phá Đảng, Nhà 
nước với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm hơn, nhất là 
trong thời điểm tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ XIII; tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội còn diễn 
biến phức tạp.

Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước đã tiếp tục có nhiều quyết sách 
quan trọng để đẩy mạnh thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tập trung phòng chống dịch bệnh, 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh, giữ vững môi 
trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nhìn tổng thể chung, tình 
hình quốc phòng và an ninh tiếp tục được giữ vững và tăng cường. Tuy 
nhiên, hiện nay chúng ta cũng đứng trước nhiều thách thức lớn, trong đó 
đáng lưu ý là:
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II. NHỮNG THÁCH THỨC VỀ QUỐC PHÒNG, AN NINH

2.1. Cục diện thế giới biến chuyển nhanh chóng, cạnh tranh 
chiến lược giữa các nước lớn, nhất là Mỹ và Trung Quốc tác động 
toàn diện, đặt ra nhiều thách thức với nước ta, trong đó có công tác 
bảo vệ chủ quyền trên Biển Đông 

Từ đầu năm 2020 đến nay, cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung Quốc 
bước sang giai đoạn mới gay gắt hơn, khiến quan hệ quốc tế diễn biến 
phức tạp, làm giảm hợp tác trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, khiến 
cho các nước nhỏ dễ bị tổn thương hơn. Một trong những trọng tâm cạnh 
tranh Mỹ - Trung là vấn đề Biển Đông, tình hình Biển Đông có những 
diễn biến mới căng thẳng, phức tạp, trở thành “điểm nóng”, có nguy cơ 
đối đầu quân sự nguy hiểm, đe dọa an ninh, hòa bình và ổn định khu vực 
châu Á - Thái Bình Dương, ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh với Việt 
Nam. Tình hình trên đã đặt ra thách thức lớn đối với Việt Nam, nhất là 
trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 để đảm bảo an ninh, hòa bình, không 
để xảy ra xung đột quân sự trên Biển Đông.

Cạnh tranh Mỹ - Trung Quốc tác động trực tiếp tới chủ quyền, lợi ích 
và an ninh quốc gia Việt Nam, khiến ta gặp khó khăn hơn trong việc duy 
trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển và nhất là bảo vệ chủ quyền 
trên Biển Đông. Trong tình hình hiện nay, những suy nghĩ chủ quan về 
lựa chọn bên này, bên kia, thoát khỏi cái này, cái kia đều là phiến diện, 
cần có tư duy tổng thể, nắm vững quan điểm về “đối tác, đối tượng”, kiên 
trì những vấn đề có tính nguyên tắc, linh hoạt trong xử lý các tình huống 
cụ thể, “dĩ bất biến, ứng vạn biến”. 

2.2. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống tác động sâu sắc 
hơn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 tác động toàn diện trên 
các lĩnh vực

Đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến từ đầu năm đến nay, đã gây 
tổn thất nặng nề về người, kinh tế, tác động tiêu cực đến cục diện chính 
trị, an ninh thế giới. Các quốc gia đã có những thay đổi trong hoạch định 
chính sách theo hướng cực đoan hơn để tối đa hóa lợi ích quốc gia, dân 
tộc; các nước lớn sử dụng viện trợ tiền, phương tiện ứng phó Covid-19 để 
cạnh tranh ảnh hưởng, lôi kéo các nước, tác động ảnh hưởng đến chính 
sách đối ngoại độc lập tự chủ của Việt Nam. Ở trong nước, mặc dù chúng 
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ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhưng 
dịch bệnh cũng tạo áp lực lớn đối với kinh tế, gây suy giảm, thiệt hại trên 
nhiều lĩnh vực (du lịch, hàng không, xây dựng, công nghiệp; nông, lâm, 
ngư nghiệp; thị trường chứng khoán, tài chính, ngân hàng, xuất nhập 
khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài...), đặt ra nhiều vấn đề phức tạp về an 
ninh kinh tế. Mặt khác, những khó khăn về kinh tế, nhất là thu nhập của 
một bộ phận nhân dân suy giảm đã tạo áp lực gia tăng phức tạp về tội 
phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay đại dịch Covid-19 vẫn đang là một biến 
số đối với thế giới, đòi hỏi các quốc gia vừa tập trung chống dịch vừa đảm 
bảo an sinh xã hội và khôi phục tăng trưởng kinh tế. Đối với Việt Nam, 
cần nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những thách thức an ninh phi truyền 
thống do đại dịch Covid-19 tác động để có chính sách phù hợp về đối nội, 
đối ngoại, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh những các mối an ninh phi truyền thống đã được nhận diện 
rõ, thì vấn đề sông Mê Kông đang trở thành thách thức an ninh phi truyền 
thống đáng lo ngại đối với Việt Nam. Các quốc gia thượng nguồn sông 
Mê Kông gia tăng hoạt động khai thác, sử dụng nước trên dòng chính 
sông Mê Kông, gây tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quốc gia 
hạ lưu, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn, sạt lở đất, tiềm ẩn 
nguy cơ mất an ninh lương thực, sinh kế của 20 triệu dân vùng Đồng bằng 
Sông Cửu Long. Vấn đề sông Mê Kông đang được đẩy lên là một trọng 
điểm trong cạnh tranh giữa các nước lớn, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc 
tương tự như vấn đề Biển Đông, gây ra thách thức lớn trong đảm bảo an 
ninh và lợi ích quốc gia Việt Nam. 

2.3. Tình hình an ninh mạng và những vấn đề phức tạp trên 
không gian mạng đang đặt ra những thách thức mới

Sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0 tác động mạnh trên phạm vi 
toàn cầu, khu vực và từng quốc gia; các nước tăng cường sử dụng ưu thế 
về kinh tế, khoa học, công nghệ để tập hợp lực lượng, tranh giành ảnh 
hưởng, tranh giành lợi ích. Nguy cơ chiến tranh mạng ngày càng hiện 
hữu. Các cơ quan đặc biệt nước ngoài tăng cường sử dụng các thiết bị tinh 
vi, công nghệ tiên tiến để đánh cắp bí mật, tác động đến các vấn đề nội 
bộ của nhau. Đối với nước ta, hoạt động tấn công mạng, gián điệp mạng 
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diễn ra ngày càng phức tạp, mục tiêu chủ yếu nhằm vào hệ thống mạng 
thông tin của các cơ quan nhà nước, các tập đoàn kinh tế lớn, mũi nhọn, 
trọng yếu nhằm thu thập, đánh cắp thông tin nội bộ, bí mật nhà nước. Các 
đối tượng tin tặc tiếp tục sử dụng phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, 
không ngừng nâng cấp, cải tiến các dòng mã độc và lợi dụng tình hình 
chính trị, xã hội tại Việt Nam để điều chỉnh linh hoạt các chiến dịch tấn 
công mạng. Các thế lực thù địch, phản động tăng cường lợi dụng không 
gian mạng để liên kết, móc nối, đào tạo, tập huấn, phát triển lực lượng, 
tuyên truyền phá hoại tư tưởng, chống Đảng, Nhà nước, kích động biểu 
tình, phá rối an ninh. Hoạt động tán phát tin giả, thông tin sai sự thật chưa 
được kiểm soát, công tác bảo đảm an ninh dữ liệu, thông tin cá nhân trên 
mạng internet còn tồn tại những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ lộ, lọt dữ liệu 
cá nhân rất lớn. Tội phạm sử dụng công nghệ cao gia tăng, gây thiệt hại 
trên diện rộng với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới (nhất là tội 
phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; trộm cắp thông tin thẻ tín dụng; cờ bạc, 
cá độ bóng đá; mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; truyền bá, tán 
phát ấn phẩm đồi trụy...). Sự phát triển của thương mại điện tử, thanh toán 
thẻ, cho vay ngang hàng qua mạng internet (P2P Lending) cũng kéo theo 
nhiều vấn đề phức tạp về tội phạm, vi phạm pháp luật.

2.4. Hoạt động chống phá của các tổ chức phản động lưu vong, 
đối tượng chống đối trong nước với sự “hỗ trợ” của mạng internet 
ngày càng trở nên nguy hiểm, nhất là trong thời điểm tổ chức Đại hội 
Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Thời điểm Đảng ta tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đảng toàn 
quốc là thời điểm hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, 
đối tượng chống đối diễn ra quyết liệt hơn. Đây là vấn đề có tính quy luật. 
Hiện nay, các loại đối tượng triệt để khai thác, lợi dụng mọi vấn đề nhạy 
cảm, mới nổi liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như Đại hội Đảng 
các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tình hình, công tác phòng, chống 
dịch Covid-19; vụ việc tại xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội); các 
vấn đề có yếu tố Trung Quốc; một số sai phạm trong công tác quản lý nhà 
nước về đất đai, môi trường; công tác phòng, chống tham nhũng, vấn đề an 
sinh xã hội; những xung đột xã hội; phiên tòa xét xử số đối tượng chống đối 
để tuyên truyền, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, kích động tâm lý phản 
kháng chính quyền, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, làm xói mòn 
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lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Các tổ chức phản động lưu 
vong tiếp tục chỉ đạo thực hiện ý đồ chống phá manh động vào trong nước 
với thủ đoạn lập nhiều “nhóm kín” trên mạng xã hội, kích động, lôi kéo 
những người có bức xúc cá nhân, thù ghét chế độ và bức bách về tài chính, 
hướng dẫn mua vũ khí, chế tạo bom, mìn để tiến hành các hoạt động khủng 
bố, phá hoại, kích động biểu tình. Trong đó, nguy hiểm nhất là hoạt động 
của số đối tượng trong tổ chức phản động “Chính phủ quốc gia Việt Nam 
lâm thời”, “Việt Tân”, “Triều đại Việt”. Số chống đối cực đoan trong nước 
tiếp tục lợi dụng mạng xã hội để liên lạc, bàn bạc tổ chức các hoạt động 
chống Đảng, Nhà nước; vận động bên ngoài hỗ trợ tài chính thực hiện các 
dự án và hoạt động chống đối. Chúng triển khai các chiến dịch phá hoại tư 
tưởng nguy hiểm dưới nhiều hình thức, tuyên truyền, xuyên tạc, thúc đẩy 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động tư tưởng bất mãn, phản kháng 
chủ trương, chính sách của Đảng.

2.5. Tình hình an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh 
tôn giáo, an ninh tại các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn các nhân tố 
có thể gây mất ổn định

An ninh chính trị nội bộ có những diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều 
thách thức, nhất là tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ ngày càng rõ nét, công khai và nguy hiểm hơn. Không ít cán 
bộ, đảng viên, thậm chí là lãnh đạo cấp cao bị xử lý kỷ luật; lãnh đạo chủ 
chốt ở một số địa phương thiếu gương mẫu, vi phạm nguyên tắc, kỷ luật 
Đảng gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Tình hình an ninh xã hội 
xuất hiện một số vấn đề mới, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh thành 
“điểm nóng” nếu không được giải quyết triệt để, kịp thời, nhất là tình 
hình tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai, môi trường; xung đột, 
tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ nông, lâm trường tại Tây Nguyên. An 
ninh trong tôn giáo còn nhiều vấn đề phức tạp. An ninh tại các vùng chiến 
lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cơ bản ổn định. Tuy nhiên, hoạt 
động ly khai, tự trị, bạo loạn vũ trang để thành lập “nhà nước riêng” được 
thực hiện dưới phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có sự 
chuẩn bị bài bản, lâu dài, liên kết trong ngoài. Tại Tây Bắc và phụ cận, 
hoạt động lập “Nhà nước Mông” và tổ chức bất hợp pháp Dương Văn 
Mình diễn biến phức tạp; có sự móc nối, liên kết với số đối tượng mua 
bán ma túy, vũ khí quân dụng nhằm thực hiện ý đồ “bạo loạn vũ trang”. 
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Tại Tây Nguyên, hoạt động kích động, tổ chức đưa người dân tộc thiểu số 
trốn ra nước ngoài để tuyển lựa, phát triển lực lượng và xin “tị nạn” được 
kiềm chế nhưng còn diễn biến phức tạp. Số đối tượng cực đoan tiếp tục 
lợi dụng các vụ việc xung đột, tranh chấp đất đai có nguồn gốc từ nông, 
lâm trường để xuyên tạc, kích động chống đối. Tại Tây Nam Bộ, các tổ 
chức Khmer Kampuchia Krom (KKK) cực đoan tại nước ngoài tiếp tục 
triển khai kế hoạch đưa người về nước tạo dựng cơ sở, gia tăng hoạt động 
tuyên truyền, kích động tư tưởng dân tộc hẹp hòi, đòi ly khai, tự trị trong 
đồng bào Khmer.

2.6. Tình hình tội phạm và trật tự an toàn xã hội có mặt còn diễn 
biến phức tạp 

Toàn quốc xảy ra 38.506 vụ phạm pháp về trật tự xã hội (giảm 3,19%); 
17.877 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế (tăng 25,9%); 242 
vụ về tham nhũng, chức vụ (giảm 13,9%); 24.842 vụ phạm tội về ma 
túy (tăng 22,69%); 19.682 vụ vi phạm pháp luật về môi trường (giảm 
4,26%); 12.959 vụ tai nạn giao thông (giảm 12,44%), làm chết 5.756 
người (giảm 12,35%), bị thương 9.855 người (giảm 13,06%); 2.418 vụ 
cháy nổ (giảm 31%)... Nhìn chung, tình hình tội phạm đã được kiềm chế, 
trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, còn một số vấn 
đề phức tạp đáng lưu ý là: nhóm tội phạm do nguyên nhân xã hội có xu 
hướng gia tăng, đối tượng chủ yếu là phạm tội lần đầu (chiếm trên 80%); 
tội phạm có tổ chức vẫn tiềm ẩn phức tạp tại các thành phố lớn, hoạt động 
có sự đan xen, gắn kết giữa các lĩnh vực, nhất là liên quan đến “tín dụng 
đen”, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu 
diễn ra phức tạp; các vi phạm về môi trường, an toàn thực phẩm và tài 
nguyên vẫn diễn ra phổ biến; tội phạm ma túy vẫn hoạt động mạnh trong 
điều kiện phòng chống dịch Covid-19, số người nghiện ngoài xã hội còn 
rất lớn, tạo áp lực gia tăng tội phạm; tình trạng vũ khí, vật liệu nổ tàng trữ 
trái phép ngoài xã hội còn nhiều, tiểm ẩn tội phạm sử dụng gây án nghiêm 
trọng. Còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông, cháy nổ nghiêm trọng gây 
thiệt hại lớn về người và tài sản...

III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực và nhiều vấn đề liên 
quan lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, 
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đặt ra nhiều thách thức cho công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh Việt 
Nam. Trong đó dịch Covid-19 sẽ tiếp tục gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng, 
tác động sâu sắc tới mọi mặt đời sống chính trị - kinh tế - xã hội. Cạnh 
tranh nước lớn sẽ tiếp tục gay gắt hơn, nhất là giữa Mỹ và Trung Quốc, 
khiến tình hình thế giới, khu vực biến động phức tạp. Kinh tế thế giới 
tiếp tục lâm vào suy thoái và hồi phục khó khăn; các hoạt động bảo hộ, 
trả đũa thương mại, dịch chuyển dòng vốn, tái cơ cấu chuỗi cung ứng, 
sản xuất, giảm lãi suất, phá giá đồng nội tệ... sẽ gia tăng, tác động tiêu 
cực tới tăng trưởng và làm nền kinh tế thế giới biến động mạnh hơn. 
Tình hình một số điểm nóng vẫn diễn biến phức tạp, trong đó tình hình 
Biển Đông có nguy cơ căng thẳng hơn, đặt ra nhiều thách thức mới 
trong công tác bảo vệ chủ quyền của ta. Số đối tượng phản động, chống 
đối tiếp tục gia tăng móc nối, lợi dụng các vụ việc phức tạp trong nước, 
việc Đảng ta đẩy mạnh chống tham nhũng và tiến hành đại hội các cấp, 
đặc biệt là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII… để tiến hành các hoạt 
động chống phá. Các vấn đề an ninh phi truyền thống tiếp tục tác động 
gay gắt hơn; an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, an 
ninh mạng, an ninh thông tin tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Tình hình 
tội phạm, tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, cháy nổ còn gây thiệt 
hại nghiêm trọng. 

Từ tình hình trên, để tiếp tục tăng cường thực hiện có hiệu quả nhiệm 
vụ quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội 
chủ nghĩa, chúng tôi đề xuất Quốc hội:

Một là, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng pháp luật 
để hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật. Trong đó 
đề nghị Quốc hội thông qua các luật đã đăng ký trong chương trình gồm: 
Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Cư trú sửa đổi; Luật phòng, chống 
ma túy sửa đổi; Luật Cảnh sát cơ động; Luật Xử lý vi phạm hành chính 
sửa đổi... Chỉ đạo các cơ quan chức năng nghiên cứu, hướng dẫn tháo gỡ 
những khó khăn vướng mắc trong áp dụng Bộ Luật hình sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017); Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự và 
các đạo luật khác có liên quan trong lĩnh vực tư pháp. 
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Nghiên cứu ban hành Nghị quyết giao Chính phủ và các bộ, ngành 
liên quan tập trung thực hiện: (1) Xây dựng các kịch bản phát triển kinh 
tế - xã hội phù hợp với diễn biến thực tế tình hình nhằm đảm bảo lợi ích 
quốc gia trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, xung 
đột chính trị, kinh tế, thương mại thế giới gia tăng; (2) Hoàn thiện cơ chế 
chính sách, pháp luật liên quan nhằm tăng cường công tác quản lý nhà 
nước, đặc biệt liên quan hoạt động quản lý, khai thác và đầu tư kết cấu 
hạ tầng giao thông, đảm bảo an ninh an toàn giao thông vận tải, phục vụ 
mục đích an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội; ổn định thị 
trường bất động sản, vật liệu xây dựng; giải quyết vướng mắc về pháp 
luật liên quan đầu tư xây dựng dự án bất động sản, hoàn thiện quy phạm 
pháp luật về loại hình bất động sản mới (căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, 
căn hộ văn phòng)...

Tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình soạn thảo, 
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, nhất là những dự 
thảo Luật có nội dung nhạy cảm liên quan vấn đề dân chủ, nhân quyền, 
công đoàn, lao động, biểu tình, lập hội... Quản lý chặt các dự án do nước 
ngoài, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ (NGO) tài trợ cho các Ban 
soạn thảo Luật, chủ động phòng ngừa và vô hiệu hóa các hoạt động của 
các thế lực thù địch lợi dụng hợp tác, tài trợ để tác động, hướng lái quá 
trình xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Hai là, tăng cường công tác giám sát việc thực thi của Chính phủ, 
các bộ, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu 
quả các Luật, Nghị quyết của Quốc hội trên lĩnh vực an ninh, quốc 
phòng và đối ngoại, trọng tâm là các lĩnh vực bảo đảm an ninh mạng, an 
ninh kinh tế, an ninh thông tin, truyền thông, bảo vệ bí mật nhà nước, 
bảo vệ môi trường, quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; 
liên quan các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an 
sinh xã hội, nhất là việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ của Chính 
phủ; trong triển khai các dự án hợp tác với nước ngoài trên lĩnh vực cải 
cách tư pháp, xây dựng pháp luật; liên quan công tác ban hành thực thi 
chính sách, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội ở các khu vực, địa bàn 
trọng điểm về an ninh quốc phòng, tuyến biên giới; trong việc đảm bảo 
an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên 
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giới, lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc, triển khai hoạt động gìn giữ hòa 
bình Liên hợp quốc... 

Ba là, quan tâm đầu tư ngân sách và các điều kiện đảm bảo cho 
lực lượng vũ trang, có cơ chế chính sách để huy động và sử dụng các 
nguồn lực, thành tựu khoa học công nghệ nhằm thực hiện có hiệu quả 
Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05-9-2019 của Bộ Chính trị về Chiến 
lược bảo vệ an ninh quốc gia. Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất 
và tinh thần, tăng cường kinh phí, phương tiện nghiệp vụ cho lực lượng 
vũ trang để đảm bảo hoàn thành tốt việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an 
ninh, quốc phòng trong tình hình hiện nay. Đồng thời có các hình thức 
phù hợp, kịp thời động viên các lực lượng vũ trang đang thực thi nhiệm 
vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng. 

Bốn là, thông qua kênh đối ngoại của Quốc hội, tăng cường công 
tác tuyên truyền, đẩy mạnh hợp tác với Quốc hội, nghị viện các nước. 
Qua đó, thể hiện lập trường kiên định và mạnh mẽ bảo vệ các nguyên tắc, 
giá trị của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế; đồng thời 
ứng xử khéo léo với các vấn đề cạnh tranh nước lớn trên cơ sở tôn trọng 
độc lập, tự chủ, không “chọn bên” hay tạo ấn tượng ta “chọn bên”; kịp 
thời truyền tải chủ trương, chính sách, thành tựu của Việt Nam về dân 
chủ, nhân quyền; lên án, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng “dân chủ”, 
“nhân quyền” để hậu thuẫn, can thiệp cho số đối tượng chống đối trong 
nước. Thúc đẩy hợp tác với Quốc hội các nước ASEAN trong vấn đề Biển 
Đông, tiểu vùng sông Mê Kông. Thực hiện tốt vai trò Chủ tịch AIPA 41 
góp phần thực hiện thắng lợi năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam, 
nâng cao vị thế Việt Nam trong khu vực và trên trường quốc tế.
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Chuyên đề 4:
VẤN ĐỀ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM TRONG  
BỐI CẢNH KHỦNG HOẢNG DỊCH BỆNH  

VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

I. BỐI CẢNH

Từ đầu năm 2020 đến nay, toàn thế giới chịu ảnh hưởng trầm trọng 
của đại dịch Covid-19. Tính đến nay, đại dịch đã lây lan tới 215 quốc gia 
và vùng lãnh thổ với gần 26 triệu người nhiễm và hơn 800 nghìn người 
thiệt mạng; và vẫn không ngừng diễn biến rất phức tạp ở hầu hết các khu 
vực trên thế giới, trọng điểm như Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Úc, Nhật 
Bản, Hàn Quốc là những đối tác kinh tế và thương mại hàng đầu của 
Việt Nam. Dù nhiều nước đang rất cố gắng, có những thành công bước 
đầu, nhưng vắc-xin cho virus SARS-COV-2 vẫn chưa thể có mặt trên thị 
trường trong thời gian tới. Do vậy, tình hình dịch bệnh vẫn sẽ còn phức 
tạp và chưa có dấu hiệu chặn đứng; nhiều nước đã xác định sẵn sàng sống 
chung với dịch trong thời gian tới.

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tốc độ tăng trưởng 
trung bình của nhiều nước trong giai đoạn qua ở mức dưới 0, với dự báo 
tăng trưởng toàn cầu ở mức - 5% cho cả năm 20201, gây ra sự sụp đổ tồi 
tệ nhất kể từ sau cuộc đại suy thoái năm 1930 đến nay. Theo Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO), khoảng 93% lao động trên toàn thế giới hiện đang 
bị ảnh hưởng về công ăn, việc làm từ các biện pháp cách ly xã hội ở các 
mức độ khác nhau2, mất một lượng giờ công khoảng 185 triệu việc làm 

1. World Bank, “What will be the new normal for VietNam? The economic impact of 
Covid-19”. Tháng 07/2020.
2. ILO Monitor: Covid-19 and the world of work. Fifth edition Updated estimates and 
analysis. (https:www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/
briefingnote/wcms_749399.pdf).
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trong Quý I/2020 và mất tương ứng khoảng 480 triệu việc làm trong Quý 
II/2020. Đông Nam Á mất khoảng 7 triệu việc làm trong Quý I/2020 và 
khoảng 42 triệu việc làm trong Quý II/2020.

Tại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp tháng 7/2020 ở mức 10,2%, gấp 2,5 lần 
cùng kỳ năm 2019, số người thất nghiệp hiện ở mức 16,3 triệu. Ở Hàn 
Quốc, tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 ở mức 4,5% là mức cao nhất trong 10 
năm trở lại đây. Ở Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp tháng 7/2020 ở mức 2,8%. 
Ở Malaysia, tỷ lệ thất nghiệp lên tới mức 4,9% vào tháng 6. Ở Thái Lan, 
khoảng 95,5% hộ gia đình bị ảnh hưởng; 52,5% hộ gia đình bị giảm thu 
nhập. Chính phủ các quốc gia đã xây dựng các gói hỗ trợ người lao động 
bị ảnh hưởng và hỗ trợ doanh nghiệp để duy trì, bảo vệ việc làm.

Tại Việt Nam, kinh tế đã có dấu hiệu phục vụ hồi nhẹ và được đánh 
giá là điểm sáng trong việc duy trì phát triển kinh tế1. Tuy nhiên, tốc 
độ tăng tưởng GDP nửa đầu năm 2020 chỉ đạt 1,81% là mức thấp nhất 
trong thập kỷ qua. Phát triển doanh nghiệp ghi nhận giảm về số lượng 
doanh nghiệp thành lập mới và tăng số doanh nghiệp rút khỏi thị trường 
trong 8 tháng đầu năm, tạo ra áp lực rất lớn cho vấn đề giải quyết việc 
làm, hấp thụ lao động bị giảm, mất việc do ảnh hưởng bởi dịch bệnh2. 
Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp ở hầu hết các ngành, 
lĩnh vực chịu ảnh hưởng như gián đoạn trong chuỗi cung ứng, giảm đơn 
hàng mới, giảm đơn hàng xuất khẩu, mất hoặc thu hẹp thị trường tiêu 
thụ sản phẩm, thiếu vốn hoặc dòng tiền kinh doanh và thiếu nguồn cung 
nguyên liệu đầu.

II. BỨC TRANH THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Trong bối cảnh tăng trưởng GDP thấp, số lượng doanh nghiệp giải 
thể, phá sản tăng… trong những tháng đầu năm 2020, thị trường lao động 
Việt Nam cũng chịu nhiều tác động mạnh.

1. https://vietnaminsider.vn/vietnams-uotlook-is-one-of-the-brightest-in-asia/
2. Tổng số doanh nghiệp đến 31/12/2018, theo kết quả điều tra doanh nghiệp của Tổng 
cục Thống kê là 66.388 doanh nghiệp, trong đó DNNN là 2.228 doanh nghiệp, chiếm 
0,36%; Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 16.167 doanh nghiệp, chiến 2,6%; 
Doanh nghiệp tư nhân là 590.603 doanh nghiệp, chiến 94,89% và HTX/LHHTX là 
13.309, chiếm 2,15%. Số lao động bình quân là 23 lao động/doanh nghiệp, trong đó 
97,2% là doanh nghiệp có dưới 100 lao động, chỉ có 2,8% doanh nghiệp có quy mô từ 
100 lao động trở lên.
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Thứ nhất, nguồn cung lao động (lực lượng lao động) ghi nhận mức 
giảm sâu. Lực lượng lao động Quý I/2020 là 55,3 triệu người (giảm 672,1 
nghìn người so với Qúy IV/2019); Qúy II/2020 là 53,1 triệu người (giảm 
2,2 triệu người so với Qúy I và giảm 2,4 triệu người so với cùng kỳ năm 
2019). Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thành thị 65,6% và nông thôn 
76,3%. Khả năng cung ứng thị trường lao động đều giảm ở tất cả các 
nhóm tuổi 15-24 tuổi (thành thị 45,3%; nông thôn 60,1%), từ 55 tuổi trở 
lên (thành thị 28,1; nông thôn 50,9%).

Thứ hai, lao động có việc làm có mực độ giảm sâu tương ứng với suy 
giảm của lực lượng lao động. Trong Qúy I/2020 số lao động có việc làm 
là 54,2 triệu người (giảm 682,4 nghìn người so với Qúy IV/2019); đến 
Qúy II/2020 số lao động có việc làm chỉ còn 51,8 triệu người (giảm 2,4 
triệu người so với Qúy I/2020 và giảm gần 2,6 triệu người so với cùng kỳ 
năm 2019). Số lao động có việc làm được phẩn bổ 33,2% (tương đương 
17,6 triệu người) là lao động trong lĩnh vực khu vực nông, lâm nghiệp và 
thủy sản; 30,7% (16,3 triệu người) trong khu công nghiệp và xây dựng; 
36,1% (19,1 triệu người) trong lĩnh vực dịch vụ. Số lao động có việc làm 
giảm nhiều nhất ở khu vực ngoài Nhà nước, Qúy I/2020 giảm 630 ngàn 
lao động nhưng đến Qúy II/2020 giảm đến 2,28 triệu lao động và ghi nhận 
ở mức 43,96 triệu lao động; số lao động làm công ăn lương là nhóm có 
mức độ giảm lớn nhất, trong Qúy I/2020 lao động làm công ăn lương là 
26,1 triệu lao động (giảm 0,8 triệu lao động so với Qúy IV/2019) và đến 
Qúy II/2020 giảm tới 1,2 triệu lao động (gấp 1,7 lần so với Qúy I/2020).

Thứ ba, tỷ lệ thất nghiệp ghi nhận cao nhất trong vòng 10 năm qua. 
Trong Qúy I/2020 số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động là gần 1,1 
triệu người (tăng 26,1 nghìn người so với Qúy IV/2019), Qúy II/2020 là 
gần 1,3 triệu người (tăng 221 nghìn người so với cùng kỳ năm trước). Lao 
động ở độ tuổi thanh niên (từ 15-24 tuổi) là một trong những đối tượng 
chịu tác động mạnh khi có tới 451,6 nghìn người thất nghiệp ở độ tuổi 
thanh niên, chiếm tới 36,8% tổng số người thất nghiệp trong 6 tháng đầu 
năm 2020.

Thứ tư, theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, dịch Covid-19 đã tác 
động tiêu cực lên 30,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên (28,7 triệu người có 
việc làm, 897,7 nghìn người thất nghiệp, 1,2 triệu người nằm ngoài lực 
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lượng lao động). Ảnh hưởng giảm thu nhập chiếm tỉ trọng lớn nhất với 
17,6 triệu người (chiếm 57,3%), khu vực dịch vụ bị ảnh hưởng lớn nhất 
với 72% lao động bị ảnh hưởng, tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây 
dựng với 67,8 và khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 25,1%.

Thứ năm, theo Tổng cục Thống kê, có khoảng 17,6 triệu lao động bị 
giảm thu nhập. Thu nhập bình quân của lao động Qúy II/2020 là 5,2 triệu 
đồng, giảm 525 nghìn đồng so với Qúy I và giảm 279 nghìn đồng (5,1%) 
so với cùng kỳ năm 2019. Trong khi đó, thu nhập bình quân tháng của lao 
động Qúy II/2019 tăng so với cùng kỳ năm 2019 tới 16,6%. Thu nhập của 
lao động nam cao gấp 1,4 lần so với nữ giới (tương ứng 6,1 triệu đồng 
và 4,3 triệu đồng), thu nhập của lao động khu vực thành thị cao hơn 1,5 
lần khu vực nông thôn (tương ứng 6,7 triệu đồng và 4,5 triệu đồng). Thu 
nhập bình quân của lao động trong khu vực dịch vụ giảm 7,3%, khu vực 
công nghiệp và xây dựng giảm 5,1% và khu vực nông, lâm, ngư nghiệp 
giảm 2,8%.

Thu nhập bình quân của lao động làm công ăn lương trong Qúy 
II/2020 là 6,3 triệu đồng, giảm 858 nghìn đồng so với Qúy I/2020 và giảm 
180 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2019. Lao động không có bằng cấp 
chuyên môn, kỹ thuật thu nhập bình quân tháng là 5,3 triệu đồng, thấp 
hơn 1,7 lần so với lao động có trình độ đại học trở lên.

Lao động phi chính thức có thu nhập thấp hơn lao động chính thức, 
thu nhập bình quân của lao động phi chính thức Qúy II/2020 là 5,1 triệu 
đồng, thấp hơn 1,6 lần mức thu nhập bình quân của lao động chính thức, 
tương ứng giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2019 (mức giảm của lao động 
chính thức là 4,7%).

Hiện nay, cả nước còn 1,3 triệu hộ nghèo, 1,23 triệu hộ cận nghèo. 
Với tác động của dịch bệnh đến lao động, việc làm và thu nhập thì nguy 
cơ số hộ nghèo, cận nghèo sẽ tăng.

Như vậy, thị trường lao động, việc làm Việt Nam trong những tháng 
đầu năm 2020 gặp nhiều khó khăn theo các diễn biến của dịch bệnh và 
tình hình kinh tế - xã hội. Mặc dù vậy, thị trường về cơ bản vẫn ổn định 
và bắt đầu có xu hướng phục hồi. Mức độ phục hồi nhanh hay chậm, tùy 
thuộc vào diễn biến của dịch bệnh và khả năng phục hồi thị trưởng xuất 
khẩu của các bạn hành lớn của Việt Nam, cũng như thị trường nội địa.
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III. DỰ BÁO VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

2.1. Dự báo thị trường lao động Việt Nam

Thời điểm hiện tại, các nước phát triển đã xác định xu thế sống 
chung với dịch, tạo điều kiện cho các ngành kinh tế nội địa phục hồi. Tuy 
nhiên, thương mại quốc tế sẽ phục hồi chậm hơn, trong khi du lịch quốc tế 
sẽ khó có thể phục hồi sớm. Việt Nam tăng trưởng GDP trong 6 tháng đầu 
năm chỉ ở mức 1,8%, trong đó nhiều địa phương còn có mức tăng trưởng 
âm. Khả năng phục hồi thị trường lao động và việc làm thu nhập người 
lao động phụ thuộc vào các yếu tố sau đây: 1) diễn biến dịch trên toàn thế 
giới, nhất là các nước là bạn hàng lớn của Việt Nam, khả năng có vắc-
xin cho virus SARS-COV-2; 2) khả năng phục hồi kinh tế các nước nhập 
khẩu của Việt Nam, mức độ tổn thương trong đại dịch, chính sách kích 
cầu kinh tế các nước; 3) khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt Nam 
trong dịch, độ bật sau dịch, khả năng sống chung với dịch, nhất là ngành 
xuất khẩu mặt hàng thiết yếu; 4) khả năng khống chế dịch trong nước, 
phục hồi sản xuất cho thị trường nội địa; 5) các chính sách vĩ mô và hỗ 
trợ cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, nông nghiệp và người lao động để 
phát triển sản xuất, kinh doanh, phát triển thị trường lao động và tạo việc 
làm mới. Với những yếu tố trên, việc dự báo thị trường lao động, việc làm 
nước ta thời gian tới là rất khó khăn, có một số kịch bản có thể như sau:

Kịch bản 1: Việt Nam khoanh vùng được các ca nhiễm mới trong 
cộng đồng, kiểm soát được dịch trong tháng 8; các thị trường đối tác 
chính của Việt Nam mở ra một các dè dặt. Khi đó, các doanh nghiệp phục 
vụ thị trường nội địa sẽ có cơ hội để phục hồi, nhu cầu sử dụng lao động 
sẽ tăng lên so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế, kinh 
doanh trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải, logistics 
vẫn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nên tình hình lao động - việc làm riêng trong 
các lĩnh vực này sẽ có nhiều biến động tiêu cực. Ngoài ra, lao động - việc 
làm trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo phục vụ thị trường quốc 
tế cũng vẫn tiếp tục bị ảnh hưởng.

Theo đó, dự kiến GDP tăng khoảng 3,8-4,2% trong 6 tháng cuối 
năm, góp phần giúp GDP cả năm 2020 tăng trưởng ở mức 2,8-3%. Dự 
báo lực lượng lao động có thể phục hồi trở lại vào khoảng 55,5 triệu 
người vào tháng 9. Tổng số người có việc làm sẽ duy trì ở mức khoảng 52 
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triệu. Số mất việc làm hàng tháng được dự báo sẽ tăng lên ở mức 75-90 
nghìn, cao hơn 1,5 lần so với mức trung bình dài hạn cho cùng thời kỳ. Số 
doanh nghiệp bị ảnh hưởng vào khoảng 65-70%, trong khi đó số lao động 
bị ngừng việc sẽ có xu hướng đi ngang ở mức khoảng 2,9-3,7 triệu. Số 
lao động bị mất việc, ngưng việc và số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ tập 
trung chủ yếu ở ngành du lịch, dịch vụ ăn uống, lưu trú, vận tải, logistics 
và ngành dệt may, chế biến, chế tạo, lắp ghép phục vụ sản xuất.

Kịch bản 2: Dịch COVID-19 tiếp tục lan trong cộng đồng và các 
biện pháp kiểm soát lây lan dịch bệnh được áp dụng rộng rãi (như các ly 
xã hội diện rộng). Trong khi tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn ra phức tạp 
trên thế giới, việc bùng phát dịch lần 2 ở Việt Nam có thể sẽ ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các hoạt động kinh tế, sản xuất - kinh doanh. Tình trạng 
thiếu đơn hàng, thiếu nguyên liệu ở các đơn vị sản xuất, chế biến sẽ ngày 
càng trầm trọng, trong khi các hoạt động du lịch, ăn uống, lưu trú, nghỉ 
dưỡng sẽ gần như đóng băng. Các hoạt động đầu tư, xây dựng, sản xuất 
công nghiệp cũng khó có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Theo kịch bản 
này, dự kiến tăng trưởng GDP có thể dao động mạnh trong khoảng -1% 
đến 2% trong sáu tháng cuối năm; GDP cả năm 2020 tăng trưởng ở mức 
0,4-1,9%. Lực lượng lao động ước tính khoảng 53,5 triệu người và tổng 
số người có việc làm khoảng 52,2 triệu người. Số lao động mất việc làm 
có thể tăng, khoảng 110-120 nghìn lao động hàng tháng, tập trung chính ở 
các lĩnh vực như du lịch, hoạt động dịch vụ lưu trú và ăn uống, xây dựng, 
vận tải lưu trú, chế biến chế tạo… Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ lên 
đến 85-90%, trong khi đó số lao động bị ngừng việc, dãn việc, giảm việc 
có thể lên tới 5-7 triệu người.

2.2. Một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch 
đối với lao động - việc làm và an sinh xã hội

Trong bối cảnh hiện nay và những kịch bản dự báo thời gian tới về 
diễn biến của dịch, của tình hình kinh tế - xã hội và của thị trường lao 
động, các nhiệm vụ và giải pháp cần được xây dựng trên nguyên tắc sẵn 
sàng “sống chung với dịch”. Tại thời điểm tháng 3, các giải pháp được đề 
xuất tập trung hỗ trợ các đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc 
làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu và hỗ trợ thêm 
cho một số nhóm đối tượng đang hưởng chính sách ưu đãi, bảo trợ xã hội 
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ứng phó với một đại dịch bất ngờ, nguy hiểm và chưa có tiền lệ đã đem 
lại hiệu quả thiết thực, góp phần ổn định đời sống nhân dân và an sinh xã 
hội. Các nhiệm vụ, giải pháp cho thời gian hiện nay và tới cuối năm phải 
theo hướng bền vững hơn, vừa hỗ trợ cho các đối tượng nhằm vượt qua 
khó khăn hiện tại, vừa tạo tiền đề vững chắc cho phát triển sản xuất, kinh 
doanh trong dài hạn.

Trên cơ sở đó, giải pháp được chia thành hai nhóm chính, bao gồm 
nhóm giải pháp ngắn hạn và nhóm giải pháp dài hạn. Cả hai nhóm này 
cần được triển khai thực hiện song song cùng một lúc.

Nhóm giải pháp ngắn hạn về lao động, việc làm và an sinh xã hội

Nhóm giải pháp ngắn hạn được xây dựng trên 3 trục chủ đạo: Thứ 
nhất, tiếp tục triển khai các gói và chính sách hỗ trợ việc làm, an sinh 
xã hội, nhất là khu vực lao động phi chính thức và công nhân; Thứ hai, 
nghiên cứu đề xuất gói hỗ trợ 2 để phù hợp với tình hình mới trên nguyên 
tắc hỗ trợ người lao động, hỗ trợ duy trì, bảo vệ và phát triển việc làm 
thông qua doanh nghiệp; Thứ ba, mở lại hệ thống thị trường lao động 
trong nước đi đôi với đưa người lao động ra nước ngoài.

Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP theo hướng sửa 
đổi điều kiện vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động phù 
hợp hơn với điều kiện thực tế hiện nay, giảm bớt thủ tục chứng minh tình 
hình tài chính của người sử dụng lao động, mở rộng thêm các đối tượng 
thụ hưởng chính sách hỗ trợ cho lao động tạm hoãn hợp đồng lao động 
trong các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự đảm 
bảo chi thường xuyên; điều chỉnh giảm bớt điều kiện cho doanh nghiệp 
vay để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Nghiên cứu đề xuất gói hỗ trợ 2 phương châm ưu tiên hỗ trợ song 
song người lao động và doanh nghiệp, đảm bảo ổn định an sinh xã hội và 
phát triển kinh tế. Đối với người lao động, chú trọng các phương thức hỗ 
trợ người lao động trong khu vực phi chính thức, vì họ nằm ngoài lưới 
an sinh xã hội sẵn có, dễ bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập. Nếu không 
hỗ trợ người lao động trong khu vực này, nguy cơ nẩy sinh các vấn đề 
xã hội sẽ cao, nguy cơ rạn nứt, đổ vỡ nền kinh tế sẽ khó lường. Chính vì 
vậy, các địa phương, tùy theo diễn biến tình hình dịch cụ thể, chủ động 
đề xuất, ban hành các chính sách hỗ trợ lao động khu vực phi chính thức 



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 70

trong địa bàn tương tự như các chính sách đã có trong Nghị quyết số 42/
NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg. Chính phủ có thể đưa ra gói 
hỗ trợ và kích thích khu vực nông thôn với tên gọi “việc làm tạm thời”, 
nguyên tắc là hỗ trợ người lao động tìm việc làm ngắn hạn, tạm thời với 
những công việc không đòi hỏi cao về kỹ năng lao động - các công việc 
này hướng vào phục vụ lợi ích cộng đồng, kinh phí có thể ở mức bình 
quân 2 tỷ/01 xã.

Do diễn biến của dịch và của nền kinh tế, nhiều nhà máy, xưởng 
sản xuất chịu nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động. 
Người lao động trong các nhà máy, xưởng sản xuất, khu công nghiệp 
thường có nhiều rào cản trong việc di chuyển địa bàn, công việc, ngành 
nghề và ít có khả năng ứng phó với các biến động đột xuất. Nếu không 
hỗ trợ họ nhanh, trực tiếp, họ sẽ chịu nhiều rủi ro về cuộc sống, việc làm, 
ảnh hưởng lớn đến an sinh xã hội nói chung. Vì vậy, đề xuất hỗ trợ trực 
tiếp bằng tiền cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn (tiền thuê nhà, 
chi phí nuôi con dưới 6 tháng) bị mất việc làm hoặc tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc đối với lao 
động có giao kết hợp đồng lao động.

Đối với doanh nghiệp, đề nghị chú trọng các biện pháp hỗ trợ các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh gia đình và các cơ sở sản xuất 
nhỏ để qua đó hỗ trợ người lao động ở khu vực này, vì đây là đối tượng 
thường khó chủ động trong việc sắp xếp công việc, khó có khả năng ứng 
phó trước các biến động lớn. Theo đó, đề xuất cho vay vốn ưu đãi để khôi 
phục, duy trì và hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần tạo, duy 
trì và mở rộng việc làm. Chính sách này cũng sẽ góp phần không nhỏ vào 
việc ổn định thị trường lao động nói chung, đặc biệt hạn chế sa thải, hạn 
chế sức ép lên thị trường lao động phi chính thức và hạn chế rủi ro phát 
sinh các vấn đề xã hội.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người lao động duy trì hoặc có việc 
làm mới, đặc biệt là người lao động ở khu vực nông thôn, góp phần ổn 
định xã hội và tạo nền tảng cho hoạt động kinh tế khu vực nông nghiệp, 
nông thôn tiếp tục duy trì và phát triển trong các tháng cuối năm, đề 
nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giảm lãi suất vay vốn tạo việc làm 
từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn huy động của Ngân hàng Chính 
sách xã hội.
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Với quỹ BHTN, đề nghị sử dụng để hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo 
người lao động, cơ cấu lại lực lượng lao động và việc làm trong và sau 
dịch Covid-19.

Nhóm giải pháp dài hạn

Thứ nhất, phát huy cao độ, hỗ trợ hệ thống an sinh xã hội hoạt động 
mạnh hơn nữa như hệ thống y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, chính sách với 
hộ nghèo, cận nghèo…để ngăn chặn, giải quyết các vấn đề bất bình đẳng 
xã hội có thể phát sinh hoặc bị trầm trọng hóa do dịch Covid-19.

Thứ hai, tăng cường sử dụng công nghệ số qua việc đầu tư cơ sở hạ 
tầng công nghệ số và tăng cường cung cấp các dịch vụ qua công nghệ số 
đến tới người dân và doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư cả về vật chất, cơ 
chế chính sách, nhân lực để xây dựng hệ thống thông tin và dự báo thị 
trường lao động; nâng cao năng lực, đẩy mạnh sự phát triển của các trung 
tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm và người sử dụng 
lao động. Ngoài ra, tăng cường đầu tư số hóa quản trị lao động việc làm 
theo hướng minh bạch, liên thông, kết nối với số hóa quản lý dân cư là 
hết sức cần thiết; tạo điều kiện cho doanh nghiệp lao động tham gia thị 
trường, tham gia sàn giao dịch việc làm, tiếp cận thông tin về thị trường 
lao động việc làm; để doanh nghiệp dễ tiếp cận cung lao động, quản trị 
chất lượng lao động, hỗ trợ cho quản lý nhà nước. Thúc đẩy liên kết và 
giao dịch lao động việc làm quốc tế. 

Thứ ba, nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng cho vay ưu đãi từ Quỹ 
quốc gia về việc làm. Cơ chế cho vay, tài trợ, hỗ trợ tạo việc làm nên đa 
dạng, bám sát định hướng chiến lược kinh tế Trung ương và địa phương, 
gắn với Cách mạng Công nghệ 4.0 trong tạo việc làm mới. Quỹ quốc gia 
về việc làm phải là một động lực trong chuyển đổi cơ cấu lao động theo 
các chuyển đổi cơ cấu kinh tế, tài trợ các việc làm mới, định hình thị 
trường việc làm tương lai, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho người yếu 
thế, người ở các vùng khó khăn.

Thứ tư, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm chuyển dịch cơ cấu 
phân bổ lao động việc làm hợp lý trên toàn quốc, có cơ chế khuyến khích 
dịch chuyển cung cầu lao động, khai thông thị trường, linh động hỗ trợ 
các địa bàn thị trường yếu kém. Cơ chế chính sách nhằm liên kết với thị 
trường việc làm quốc tế, hình thành cơ chế kết nối cung cầu tự động giữa 
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thị trường trong và ngoài nước thông qua các sàn giao dịch việc làm quốc 
tế có quản trị hiện đại và minh bạch.

Thứ năm, tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo để có cung 
lao động có chất lượng. Mạnh dạn chuyển đổi ngay hệ thống phổ thông 
trung học cơ sở như các nước phát triển đã làm, theo hướng phân luồng 
học nghề và văn hóa để sau 3 năm có trình độ trung cấp và cao đẳng nghề, 
có thể liên thông kỹ sư thực hành hoặc cử nhân thực hành. Việc này sẽ 
bổ sung một lực lượng lao động rất lớn, trẻ, kéo dài thời gian lao động. 
Đối với hệ thống giáo dục, nâng cao chất lượng thông qua việc trao tự 
chủ cho thị trường, xây dựng thương hiệu cơ sở giáo dục, để thị trường 
giáo dục nghề nghiệp phát triển. Nhà nước chỉ quản trị chất lượng và hỗ 
trợ đối tượng yếu thế tham gia vào hệ thống giáo dục. Cần đẩy mạnh cấp 
chứng chỉ kỹ năng nghề cho người lao động, thông qua sự phối hợp giữa 
cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp hội, nhằm tạo sự minh bạch trong 
giao dịch thị trường việc làm, thuận lợi cho cả người lao động và doanh 
nghiệp trong kết nối cung cầu.

Thứ sáu, thúc đẩy nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo vệ môi 
trường và chống biến đổi khí hậu, ưu tiên các công nghệ ít carbon, các 
nhà máy, các nguồn đầu tư vào các lĩnh vực xanh, thân thiện với môi 
trường. Hơn thế nữa, cơ chế định giá carbon cần được thiết lập và gắn với 
thị trường, đảm bảo ưu tiên các doanh nghiệp công nghệ cao, công nghệ 
sạch đầu tư và phát triển ở Việt Nam.
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Chuyên đề 5:
NHỮNG CHUYỂN BIẾN MỚI TRONG CÔNG TÁC  
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH 

SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG THỜI GIAN TỚI

TS. Võ Tuấn Nhân 

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Nhìn lại 5 năm qua (2015-2020), mặc dù đã phải đối mặt với rất nhiều 
khó khăn, thách thức, song ngành Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) 
vẫn luôn nỗ lực vượt qua để có những đóng góp quan trọng vào sự phát 
triển chung của đất nước. Toàn ngành đã chủ động chuẩn bị và tham mưu 
để Đảng và Nhà nước ban hành những chủ trương, chính sách lớn mang 
tầm chiến lược; kiến tạo thể chế, chính sách, pháp luật nhằm xóa bỏ rào 
cản, giải phóng các nguồn lực tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) 
cho phát triển bền vững; tạo nền tảng vững chắc, thế và lực cho giai đoạn 
phát triển mới của đất nước. Trong đó, công tác BVMT đã được sự quan 
tâm của toàn xã hội từ nhận thức đến hành động. Chúng ta đã tập trung 
giải quyết các cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng, chủ động phòng ngừa, kiểm 
soát các nguy cơ ô nhiễm môi trường (ONMT); chỉ đạo triển khai nhiều 
giải pháp đồng bộ về quản lý rác thải, từng bước thực hiện tái chế, tái sử 
dụng rác thải thay cho chôn lấp, giảm thiểu rác thải nhựa; xử lý nghiêm 
các vi phạm pháp luật về môi trường; đẩy mạnh bảo tồn thiên nhiên, đa 
dạng sinh học. Qua đó, nhiều chỉ tiêu môi trường đạt và vượt kế hoạch.

Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh trong bối cảnh 
thế giới có nhiều biến động đã và đang tiếp tục tạo ra những sức ép hết 
sức to lớn đối với công tác BVMT. Ô nhiễm, suy thoái môi trường mặc 
dù đã chậm lại song vẫn tiềm ẩn nguy cơ ở một số nơi. Vi phạm pháp luật 
về BVMT diễn ra ngày càng tinh vi, phức tạp đòi hỏi phải không ngừng 
nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác quản lý. Điều đó, đòi hỏi ngành 
TN&MT phải nhanh chóng có những đổi mới phương thức quản lý, đề 
xuất chính sách BVMT phù hợp trong thời gian tới để đảm bảo cho phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững.
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1. Những kết quả nổi bật trong công tác bảo vệ môi trường thời 
gian qua 

Công tác BVMT luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Chính phủ, 
các cấp, các ngành đã có sự vào cuộc mạnh mẽ, đẩy mạnh triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp về BVMT, kết hợp chặt chẽ trong phát triển KT-XH, 
nhất là trong hoàn thiện chính sách, pháp luật và tăng cường hiệu quả 
hoạt động BVMT, tập trung giải quyết điểm nóng, các vấn đề môi trường 
lớn, bức xúc được đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước quan tâm, kiến nghị, 
quyết tâm tạo sự chuyển biến mới trong công tác BVMT. Một số kết quả 
nổi bật, đó là:

- Các nguồn ô nhiễm, các dự án lớn tiềm ẩn nguy cơ cao gây ô 
nhiễm, sự cố môi trường được kiểm soát chặt chẽ, hoạt động an toàn, 
vận hành ổn định: Hoạt động đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải 
tự động, liên tục truyền số liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước về 
BVMT đã được các địa phương, tổ chức quan tâm, đầu tư mạnh mẽ với 
63 trạm quan trắc môi trường không khí xung quanh và 867 trạm quan 
trắc nguồn thải (479 trạm nước thải và 388 trạm khí thải) đã lắp đặt và 
truyền số liệu về Sở TN&MT địa phương; trong đó có 698 trạm quan trắc 
tự động, liên tục. Đã xây dựng, ứng dụng phần mềm quản lý số liệu quan 
trắc môi trường tự động và ứng dụng khai thác, sử dụng số liệu quan trắc 
môi trường tự động, liên tục trên nền tảng di động. 

Đã xuất hiện nhiều mô hình đô thị, nông thôn, khu công nghiệp, làng 
nghề, cơ sở sản xuất sinh thái thân thiện với môi trường; tỷ lệ KCN đang 
hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật 
về môi trường, tỷ lệ KCN đã đầu tư lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự 
động, tỷ lệ cụm công nghiệp đã đầu tư hệ thống nước thải tập trung, tỷ lệ 
cơ sở ONMT nghiêm trọng theo Quyết định số 1788/QĐ-TTg được xử lý 
triệt để, tỷ lệ xã đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, tỷ lệ làng 
nghề có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đều 
tăng qua từng năm. Hoạt động giám sát môi trường đối với các dự án, cơ 
sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm, sự cố ONMT cao nhằm bảo đảm an 
toàn về môi trường trong quá trình hoạt động được duy trì.

Hệ thống đường dây nóng về môi trường từng bước phát huy hiệu 
quả, là kênh thông tin hữu hiệu để người dân phát huy vai trò của mình 
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đối với công tác BVMT, các cơ quan quản lý nhà nước về BVMT các 
cấp nắm sát các vấn đề môi trường bức xúc, liên quan trực tiếp đến môi 
trường sống của người dân đang đặt ra để có những biện pháp chỉ đạo giải 
quyết xử lý kịp thời, tỷ lệ vụ việc được xử lý tăng từ 47,4% lên 66%, các 
vụ việc còn lại đều đã được các địa phương triển khai các giải pháp xử lý.

- Hoạt động thu gom, xử lý chất thải đạt được những kết quả tích 
cực, tỷ lệ nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt - công nghiệp được 
thu gom, xử lý tăng, giảm dần tỷ lệ chôn lấp: Tỷ lệ nước thải sinh hoạt đô 
thị được thu gom đạt 13%, tăng 0,5% so với năm 2018; tỷ lệ chất thải rắn 
sinh hoạt đô thị được thu gom đạt 92%, tăng 6% so với năm 2018. Chất 
thải nguy hại được quản lý tốt hơn thông qua việc kiểm soát nguồn phát 
thải, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý, tỷ lệ chất thải nguy hại được 
thu gom, xử lý đúng quy định đạt 80-85%, tăng 9% so với năm 2018. Việt 
Nam đã bước đầu xuất khẩu chất thải nguy hại ra nước ngoài, góp phần 
làm giảm áp lực về xử lý chất thải ở trong nước. Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã tập trung chỉ đạo việc giải quyết tình hình tồn đọng phế liệu 
tại các cảng biển.

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao 
nhận thức về BVMT tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt tập trung vào các 
hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức nhằm thay đổi thói quen tiêu 
dùng đối với sản phẩm nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản 
phẩm thay thế, thân thiện môi trường: Phong trào chống rác thải nhựa, 
nói không với túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa sử dụng một 
lần trở thành điểm sáng trong công tác BVMT, được các đơn vị, tổ chức, 
cá nhân, cả hệ thống chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng, qua đó, ý thức 
của người dân trong BVMT đã có sự chuyển biến rõ nét. Chính phủ đã 
trình Quốc hội thông qua Luật Thuế bảo vệ môi trường, trong đó quy định 
túi nilon khó phân hủy là một trong những đối tượng chịu thuế BVMT. 
Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia 
về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 gồm 5 nhóm nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm nhằm thống nhất thực hiện các biện pháp giảm rác 
thải nhựa đại dương từ đất liền ra biển. Chính phủ đã phát động phong 
trào toàn dân tham gia chống rác thải nhựa, thành lập Liên minh chống 
rác thải nhựa, Liên minh tái chế bao bì Việt Nam - PRO Vietnam; triển 
khai ký kết hợp tác công tư về xây dựng kinh tế tuần hoàn trong quản lý 
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rác thải nhựa tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ đã có thư kêu gọi toàn 
xã hội chung tay hành động chống rác thải nhựa. Rất nhiều phong trào, 
mô hình điển hình về BVMT khác đã đi vào cuộc sống, trở thành hành 
động và nếp sống của mọi người, mọi nhà và cộng đồng xã hội, ngày càng 
đóng góp thiết thực cho công tác BVMT.

- Công tác xử lý ô nhiễm, cải tạo và phục hồi chất lượng môi trường, 
vệ sinh môi trường được quan tâm: Nhiều dự án, chương trình về đầu tư 
xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung quy 
mô lớn, ứng dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường đã được 
các địa phương, doanh nghiệp đẩy mạnh. 

Hiện trạng tồn lưu chất độc hóa học/dioxin tại các vùng đất bị ảnh 
hưởng nặng nề cơ bản đều đã về ngưỡng an toàn, góp phần quan trọng 
trong ngăn chặn sự lan tỏa dioxin, nâng cao năng lực nghiên cứu, phòng 
chống dioxin và các chất độc hại khác cho Việt Nam. Các vùng đất bị ô 
nhiễm tồn lưu do hoá chất bảo vệ thực vật và các điểm nóng, bức xúc về 
môi trường cũng đã được Chính phủ quan tâm, đầu tư xử lý khắc phục. 

Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương 
thực hiện nhiều giải pháp để bảo vệ, cải thiện chất lượng môi trường 
không khí; trong đó tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
tại Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không 
khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Bộ TN&MT đã đôn đốc các 
bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí 
và xử lý triệt để điểm nóng về ô nhiễm bụi; tuyên truyền, vận động người 
dân không đốt rác, rơm rạ sau thu hoạch; tăng cường tần suất quan trắc để 
kịp thời đưa ra cảnh báo cần thiết đối với người dân.

- Chất lượng môi trường đã từng bước được kiểm soát: Chất lượng 
môi trường không khí đã được kiểm soát, theo dõi chặt chẽ, cảnh báo kịp 
thời thông qua hệ thống các trạm quan trắc tự động, các phần mềm, công 
nghệ thông tin được ứng dụng để công bố thông tin chỉ số chất lượng 
không khí (AQI). Chất lượng nước tại khu vực thượng nguồn của các lưu 
vực sông đều duy trì khá tốt, một số điểm ô nhiễm được cải thiện đáng kể 
so với những năm trước, đặc biệt trên sông Nhuệ và các sông nội thành 
Hà Nội tình trạng ô nhiễm đã giảm do tại các điểm này đang triển khai dự 
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án kiểm soát, cải thiện chất lượng nguồn nước. Nhiều khu vực ô nhiễm 
tồn lưu được xử lý, cải tạo kiểm soát, đặc biệt các điểm ô nhiễm tồn lưu 
hóa chất bảo vệ thực vật; các dự án khắc phục hậu quả chất độc hóa học/
dioxin tiếp tục được triển khai tích cực.

- Công tác bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tiếp tục được 
quan tâm thông qua việc triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, công 
tác bảo tồn đa dạng sinh học đã đạt được những kết quả tích cực: Năm 
2019 là năm nước ta có nhiều nhất Vườn di sản ASEAN được Ban Thư ký 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) công nhận với 04 Vườn, 
qua đó, đưa nước ta trở thành quốc gia có nhiều nhất Vườn Di sản của 
khu vực ASEAN với tổng số 10 Vườn đến thời điểm hiện nay. Đến nay, 
đã có 172 khu bảo tồn với tổng diện tích 2.493.843,67 ha, gồm 33 vườn 
quốc gia; 65 khu dự trữ thiên nhiên; 18 khu bảo tồn loài và sinh cảnh; 
56 khu bảo vệ cảnh quan. Công tác kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các 
loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại 
được triển khai mạnh mẽ; đồng thời, tăng cường kiểm soát tình hình nhập 
khẩu, buôn bán tôm hùm nước ngọt. 

2. Một số vấn đề môi trường cần quan tâm hiện nay

Các vấn đề môi trường có xu hướng ngày càng phức tạp, tăng nhanh 
cùng với nhiều vấn đề môi trường tích tụ trong thời gian dài chưa được 
xử lý, giải quyết sẽ ảnh hưởng lớn đến đời sống KT-XH, sức khỏe người 
dân, tập trung vào những vấn đề chính sau đây:

- Chất lượng không khí trong các đô thị lớn diễn biến phức tạp, ô 
nhiễm bụi gia tăng cả về không gian và thời gian: Tình trạng ô nhiễm 
bụi tại một số đô thị lớn, khu vực đông dân cư có xu hướng gia tăng tại 
một số thời điểm trong ngày và một số ngày trong năm, nhất là bụi mịn 
PM  2.5. Tại thành phố Hà Nội vào một số thời điểm trong một số ngày 
đã ghi nhận chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức rất xấu, gây ảnh 
hưởng đến chất lượng môi trường và trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. 
Nguyên nhân chính ô nhiễm bụi mịn tại các đô thị lớn là do số lượng 
lớn các phương tiện cơ giới tham gia giao thông, nhất là vào các giờ cao 
điểm, trong đó có nhiều phương tiện cũ không đảm bảo tiêu chuẩn khí 
thải; hoạt động xây dựng các công trình mới, cải tạo, sửa chữa đường giao 
thông chưa nghiêm túc thực hiện việc che chắn bụi tại các công trường 
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xây dựng và phương tiện chuyên chở nguyên vật liệu, phế thải xây dựng, 
không rửa xe trước khi ra khỏi công trường; cơ sở sản xuất công nghiệp 
có đốt nhiên liệu hóa thạch (nhiệt điện, xi măng; sử dụng số lượng lớn 
bếp than tổ ong để đun nấu trong sinh hoạt hàng ngày cũng như để kinh 
doanh. Ngoài ra, ô nhiễm không khí còn phát sinh từ hoạt động đốt rơm 
rạ ngoài trời, đốt rác trong đó có cả chất thải nguy hại không đúng quy 
định tại một số địa phương; do ảnh hưởng của thời tiết, khí hậu trong thời 
điểm giao mùa, có hiện tượng nghịch nhiệt trong các tháng mùa đông.

- Ô nhiễm nước mặt trong các đô thị, khu dân cư, sông, hồ, kênh rạch 
vẫn diễn biến phức tạp: Với hơn 10 triệu m3 nước thải sinh hoạt hàng 
ngày, hơn 32 triệu m3 nước thải chăn nuôi, gần 16 tỷ m3 nước thải nuôi 
trồng thủy sản và lượng lớn nước thải từ các làng nghề, khu vực đô thị, 
khu dân cư và vùng lân cận phần lớn chưa được xử lý thải ra môi trường 
nước hồ, sông, kênh, rạch, đang làm cho môi trường nước mặt ở các khu 
vực này bị ô nhiễm nặng, nhất là ô nhiễm hữu cơ, các chất dinh dưỡng, 
chất tẩy rửa, vệ sinh. 

Cả nước hiện chỉ có 49 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập trung đã 
đi vào vận hành với tổng công suất thiết kế 1.181.380 m3/ngày đêm; hệ 
thống thoát nước trên toàn quốc đạt 60% nhưng tổng lượng nước thải 
được thu gom, xử lý tại các đô thị rất thấp, chỉ đạt khoảng 13%, trong 
đó tỷ lệ đô thị loại IV trở lên có hệ thống xử lý nước thải tập trung mới 
đạt khoảng 21,35%. Ở nông thôn, thực tế hầu hết các khu dân cư chưa có 
hệ thống thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt tập trung. Theo thống kê, 
cả nước có 3.210 xã và 19,5 nghìn thôn có hệ thống thoát nước thải sinh 
hoạt, chỉ chiếm 35,8% tổng số xã và 24,4% tổng số thôn, tuy nhiên hầu 
hết các hộ gia đình chỉ áp dụng biện pháp xử lý sơ bộ (bể phốt), nước thải 
sinh hoạt hầu như không được thu gom và xử lý. Nước thải sinh hoạt chưa 
được xử lý, xả thẳng ra môi trường là nguyên nhân chính gây ô nhiễm 
nguồn nước mặt.

Tại một số lưu vực sông chính, nhất là lưu vực: Sông Nhuệ - Đáy, 
Bắc Hưng Hải, sông Cầu, Vu Gia - Thu Bồn, Sài Gòn - Đồng Nai đoạn 
chảy qua các đô thị, khu dân cư, tình trạng ô nhiễm nước mặt vẫn tiếp tục 
diễn biến phức tạp, nhất là vào mùa khô khi lưu lượng dòng chảy trên các 
sông này giảm mạnh. Cùng với đó là tình trạng đổ rác thải bừa bãi gây 
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ô nhiễm, tắc nghẽn, thu hẹp dòng chảy, nhiều dòng sông không còn khả 
năng tự làm sạch.

- Rác thải sinh hoạt chưa được phân loại, thu gom, xử lý hiệu quả, 
gây ô nhiễm môi trường ở nhiều địa phương trên cả nước: Phần lớn rác 
thải tiếp nhận tại các bãi chôn lấp chưa được phân loại theo các mục đích 
tái sử dụng, tái chế, phải tiêu hủy; hoạt động phân loại tại nguồn mới áp 
dụng thí điểm tại một số nơi, và chưa được triển khai một cách có hệ 
thống, bài bản nên phần lớn không hiệu quả, chưa đạt được mục tiêu đề 
ra. Đặc biệt, hiện nay có đến hơn 80% các bãi chôn lấp không hợp vệ 
sinh, các bãi chôn lấp lộ thiên, không có hệ thống thu gom và xử lý nước 
rỉ rác. Tại khu vực nông thôn, nhiều địa phương đã có đơn vị chuyên trách 
trong việc thu gom rác thải nhưng vẫn còn ở quy mô nhỏ, phương tiện 
thu gom còn thô sơ, đặc biệt có đến 30 - 60% lượng chất thải rắn chăn 
nuôi (tùy từng vùng) không được xử lý, thải trực tiếp lẫn với chất thải 
sinh hoạt. Bên cạnh đó, vấn đề rác thải điện tử, túi nilon không được thu 
gom, xử lý đúng cách đang trở thành vấn đề môi trường đáng lo ngại của 
Việt Nam. Nhiều địa phương đã đầu tư, lắp đặt các lò đốt chất thải rắn với 
công suất nhỏ, tuy nhiên, các lò đốt cỡ nhỏ không có hệ thống xử lý khí 
thải hoặc có nhưng không đạt yêu cầu về môi trường dẫn đến tình trạng 
không kiểm soát được chất ô nhiễm thứ cấp phát sinh, đặc biệt là đối với 
Dioxin/Furan. 

Hàng năm, các địa phương đều đã bố trí một phần ngân sách cho 
công tác thu gom, vận chuyển, nâng cấp, cải tạo các bãi rác hiện hữu, 
cũng như đầu tư xây dựng các khu xử lý rác thải mới. Tuy nhiên, do tốc 
độ đô thị hóa nhanh, khó khăn về kinh phí đầu tư và vướng mắc trong giai 
đoạn đền bù giải phóng mặt bằng, nhất là tại các thành phố lớn dẫn tới 
tiến độ hoàn thành dự án chậm. Tương tự các dự án đầu tư hệ thống xử lý 
nước thải sinh hoạt tập trung, các dự án xử lý rác thải sinh hoạt cũng gặp 
khó khăn khi kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư tư nhân, xã hội hóa.

- Nguy cơ xảy ra sự cố tác động đến cộng đồng do các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh nằm xen lẫn trong các khu dân cư: Hiện nay, ở nhiều địa 
phương đang tồn tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc loại hình sản 
xuất công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao nằm xen lẫn 
trong các khu dân cư, khu vực đô thị, kể cả làng nghề. Nhận thức được 
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vấn đề này, thời gian qua, nhiều địa phương đã phân nhóm các cơ sở này: 
Nhóm cơ sở phải di dời do gây ONMT nặng; nhóm gây ONMT nhưng có 
thể khắc phục bằng các biện pháp công nghệ, giảm thiểu ô nhiễm; nhóm 
cơ sở sản xuất phải di dời theo quy hoạch xây dựng để thực hiện các dự 
án, chương trình di dời vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Tuy 
nhiên, đến nay tiến độ vẫn hết sức chậm nên nguy cơ ô nhiễm, sự cố môi 
trường từ các cơ sở sản xuất nằm xen lẫn trong các khu đô thị, khu dân cư 
vẫn luôn hiện hữu. Từ sự cố cháy nổ tại Công ty Rạng Đông, Thủ tướng 
Chính phủ đã chỉ đạo các địa phương tiến hành tổng rà soát toàn bộ các 
cơ sở hoạt động trong lĩnh vực hóa chất độc hại, hóa chất nguy hiểm, loại 
hình sản xuất, kinh doanh phát sinh chất thải nguy hại, các chất ô nhiễm 
độc hại nằm trong khu vực đô thị hoặc khu dân cư tập trung, khẩn trương 
xây dựng, thực hiện kế hoạch, lộ trình di dời các cơ sở này ra khỏi khu 
dân cư.

- Một số loại hình sản xuất, kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao với công nghệ lạc hậu tiếp tục được thu hút đầu tư, quy 
hoạch, quản lý còn bất cập: Hiện nay, trên phạm vi cả nước vẫn còn tồn 
tại nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc loại hình sản xuất công nghiệp 
có nguy cơ gây ONMT cao như luyện kim màu, chế biến khoáng sản độc 
hại, phá dỡ tàu biển, sản xuất giấy, bột giấy, dệt nhuộm, thuộc da, lọc hoá 
dầu, nhiệt điện, hóa chất, phân bón hóa học, hóa chất bảo vệ thực vật, sản 
xuất xi măng... Nhiều cơ sở sản xuất thuộc loại này vẫn còn nằm xen kẽ 
trong các khu dân cư, khu vực nhạy cảm về môi trường. Trong năm 2019, 
các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19/21 ngành trong hệ thống phân 
ngành kinh tế quốc dân, trong đó tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công 
nghiệp chế biến, chế tạo với gần 65% tổng vốn đầu tư đăng ký; đồng thời 
rất nhiều dự án quy mô nhỏ, sử dụng công nghệ thấp, lạc hậu, tiêu tốn 
năng lượng thuộc loại hình sản xuất công nghiệp có nguy cơ gây ONMT 
như sản xuất giấy, bột giấy, dệt nhuộm, hóa chất…vẫn tiếp tục được bố 
trí ở các vị trí, khu vực nhạy cảm về môi trường. 

3. Định hướng chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, đáp ứng 
yêu cầu phát triển bền vững

Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thời gian tới là tiếp tục kiên 
định với quan điểm “phát triển nhanh và bền vững”, tiếp tục đổi mới mô 
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hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá gắn với phát triển kinh tế tri thức; đồng thời, không hy sinh môi 
trường để đổi lấy các lợi ích kinh tế. Đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, 
bền vững; không cấp phép các dự án tiêu tốn nhiều năng lượng, khai thác 
khoáng sản không gắn với chế biến sâu, lãng phí tài nguyên, sử dụng 
công nghệ lạc hậu, có nguy cơ cao về gây ONMT. Để hiện thực hóa quan 
điểm, chủ trương nêu trên, trong thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương 
cần tập trung triển khai các giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật 
về BVMT nhằm thể chế hóa việc thực hiện chủ trương không thu hút đầu 
tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế, kiểm soát 
nguy cơ phát sinh sự cố môi trường và vấn đề ONMT xuyên biên giới. 
Trong đó, tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau:

 Xây dựng và trình Quốc hội xem xét Luật Bảo vệ môi trường sửa 
đổi theo hướng đưa môi trường cùng với KT-XH là trung tâm của phát 
triển bền vững, gắn kết hài hòa với ứng phó biến đổi khí hậu; chuyển đổi 
từ mô hình kinh tế chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên sang mô hình 
kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, ít phát thải các-bon, thân thiện với môi 
trường; quy định việc kiểm soát các hoạt động phát triển KT-XH theo 
phân vùng môi trường; phân luồng các dự án đầu tư phát triển theo các 
tiêu chí về môi trường, kiểm soát chặt chẽ các dự án, hoạt động có nguy 
cơ gây ONMT cao, tác động xấu nhiều mặt lên môi trường; quy định cơ 
chế khuyến khích các dự án áp dụng công nghệ tốt nhất hiện có…nhằm 
đảm bảo gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng môi trường sống. 

Để thể chế hóa các mục tiêu, quan điểm nêu trên, Dự thảo Luật tập 
trung sửa đổi, hoàn thiện các nhóm chính sách về: (1) Bảo vệ các thành 
phần môi trường; (2) Chiến lược BVMT quốc gia, quy hoạch BVMT, 
đánh giá môi trường chiến lược; (3) Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, 
đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; (4) BVMT trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đô thị, nông thôn, khu vực khác 
và yêu cầu BVMT trong một số lĩnh vực; (5) Quản lý chất thải và kiểm 
soát các chất ô nhiễm khác; (6) Ứng phó với biến đổi khí hậu; (7) Quy 
chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường; (8) quan trắc, thông tin, cơ sở dữ 
liệu, báo cáo môi trường; (9) Phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường và 
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bồi thường thiệt hại về môi trường; (10) Công cụ kinh tế và nguồn lực cho 
BVMT; (11) Hội nhập, hợp tác quốc tế về BVMT; (12) Quyền và trách 
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 
xã hội và cộng đồng dân cư trong BVMT; (13) Trách nhiệm quản lý nhà 
nước về BVMT; (14) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết tranh 
chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường.

Dự thảo Luật đã được Chính phủ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp 
thứ 9 Quốc hội khóa XIV và dự kiến sẽ được xem xét thông qua tại Kỳ 
họp thứ 10. Song song với xây dựng dự thảo Luật, Bộ TN&MT cũng 
đang khẩn trương xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành nhằm 
đưa Luật nhanh chóng đi vào đời sống.

 Triển khai xây dựng quy hoạch BVMT quốc gia; quy hoạch bảo 
tồn đa dạng sinh học quốc gia làm cơ sở phân vùng, định hướng đầu tư, 
phát triển các ngành kinh tế, đảm bảo phù hợp với sức chịu tải của môi 
trường. Quy hoạch và phát triển mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia 
bảo đảm xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo chất lượng môi trường 
đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương để giám sát chặt chẽ, 
cảnh báo chất lượng môi trường trên phạm vi cả nước. 

 Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá 
môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường. Rà soát, tiếp tục 
tăng cường cơ chế giám sát về BVMT đối với các dự án, cơ sở sản xuất 
có nguy cơ gây sự cố, ô nhiễm môi trường cao, bảo đảm không để xảy ra 
sự cố môi trường nghiêm trọng, các dự án, cơ sở này vận hành an toàn về 
môi trường. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất; tăng cường công tác BVMT các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp, làng nghề; rà soát kiên quyết yêu cầu chủ đầu tư các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, buộc các đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt hệ thống 
quan trắc nước thải, khi thải tự động liên tục theo quy định của pháp luật, 
truyền số liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường để 
theo dõi, giám sát.

 Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn kỹ thuật môi trường theo lộ 
trình tiến tới năm 2021 áp dụng mức quy chuẩn, tiêu chuẩn tương đương 
các nước tiên tiến trong khu vực nhằm thiết lập các hàng rào kỹ thuật duy 
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trì và bảo vệ chất lượng môi trường, đảm bảo sự chủ động đề kháng trước 
các nguy cơ ONMT, dịch chuyển công nghệ lạc hậu vào Việt Nam.

Thứ hai, Tiếp tục rà soát, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý 
nhà nước về BVMT từ Trung ương đến địa phương trong tình hình mới, 
tiến tới hình thành mô hình quản lý phù hợp để giải quyết hài hòa mối 
quan hệ giữa phát triển KT-XH với BVMT, đặc biệt là tại địa phương. 
Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực, trình độ 
chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng quản lý cho đội ngũ cán bộ quản lý môi 
trường các cấp. Song song với đó, có chính sách hình thành và nâng cao 
trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên môn về môi trường trong các 
doanh nghiệp, đặc biệt đối với các cơ sở có quy mô xả thải lớn, thuộc lĩnh 
vực ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao. 

Thứ ba, Thiết lập và triển khai có hiệu quả các cơ chế xã hội hóa 
nhằm huy động tổng lực sự tham gia của toàn xã hội trên cơ sở kết hợp 
giữa Nhà nước, các tổ chức, giới khoa học, doanh nghiệp và người dân 
vào công tác BVMT, bảo đảm nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả 
tiền”, “người hưởng lợi từ môi trường phải chi trả”. Sử dụng có hiệu quả 
các nguồn lực đầu tư cho BVMT thông qua việc tăng cường vai trò điều 
phối, phân bổ chi ngân sách, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. 

Thứ tư, Áp dụng hệ thống các tiêu chí đánh giá, sàng lọc, lựa chọn 
ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện với môi trường. 
UBND các tỉnh, thành phố phải đề cao ý thức trách nhiệm của người đứng 
khi lựa chọn dự án và nhà đầu tư trên cơ sở xem xét hài hòa lợi ích địa 
phương và lợi ích quốc gia, mời đội ngũ chuyên gia giỏi để tư vấn trong 
quá trình thẩm định, khắc phục tình trạng cấp phép khi chưa có đủ căn 
cứ, nguồn lực, dẫn đến khá nhiều dự án không có tính khả thi. Ban hành 
các quy định về phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường. 
Khoanh vùng các đối tượng chính gây ra những vấn đề môi trường bức 
xúc để chủ động kiểm soát chặt chẽ.Tăng cường đầu tư hệ thống quan trắc 
và cảnh báo môi trường tại các vùng kinh tế trọng điểm, khu tập trung 
nhiều nguồn thải và khu vực nhạy cảm về môi trường; chủ động nắm bắt 
và giải quyết, xử lý kịp thời các vấn đề môi trường phát sinh; ứng phó, xử 
lý, khắc phục các sự cố, vụ việc gây ONMT.
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Thứ năm, Tận dụng có hiệu quả các thành tựu về khoa học công 
nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trong công tác quản lý môi 
trường; trọng tâm là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách 
hành chính, đồng bộ hóa, hiện đại hóa hệ thống thông tin, dữ liệu về môi 
trường. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ có hiệu quả sự hỗ trợ của 
quốc tế trong công tác BVMT; nghiên cứu, kiến nghị cơ chế cử cán bộ đại 
diện ngoại giao về môi trường tại các nước.

Thứ sáu, Thực hiện tốt nguyên tắc BVMT là trách nhiệm của toàn 
Đảng, toàn quân và toàn dân. Phát huy hiệu quả vai trò, sự tham gia của các 
tổ chức chính trị - xã hội, cộng đồng, quần chúng nhân dân từ hoạch định 
chính sách, giám sát thực thi chính sách pháp luật, huy động nguồn lực đầu 
tư cho BVMT. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho 
doanh nghiệp FDI về ý thức sản xuất, tự giác trong công tác BVMT.

Nhìn chung, với sự nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực BVMT, xu 
hướng suy giảm nhanh chất lượng môi trường đã được kiềm chế. ONMT 
vẫn xảy ra nhưng xu hướng tăng mạnh như trước đây được giảm dần; một 
số dự báo tác động xấu tới môi trường từ các hoạt động phát triển KT-XH 
đã được ngăn ngừa có hiệu quả; nền kinh tế có bước phát triển bền vững 
hơn, thân thiện hơn với môi trường. Đã chuyển từ thế bị động sang chủ 
động trong ứng phó, giải quyết các sự cố, vụ việc ô nhiễm môi trường 
phát sinh trên phạm vi cả nước, góp phần làm giảm các bức xúc, điểm 
nóng về môi trường. Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung 
triển khai mạnh mẽ các giải pháp BVMT, kiên định với mục tiêu phát 
triển bền vững, không đánh đổi môi trường vì mục tiêu phát triển kinh tế.
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Chuyên đề 6:
ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM 

TRONG 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ NHỮNG  
KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH CHO NĂM HỌC 2020 - 2021

Bộ Giáo dục và Đào tạo 1

I. BỐI CẢNH

Năm 2020 có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Giáo dục, là năm 
cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, 
cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Năm học diễn ra trong bối cảnh tình 
hình quốc tế, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình 
kinh tế - xã hội trong nước gặp nhiều khó khăn do tác động của đại dịch 
Covid-19; với thuận lợi và nhiều khó khăn, thách thức đan xen, tác động 
mạnh mẽ đến hoạt động của ngành Giáo dục.

Năm nay, ngành Giáo dục tiếp tục tập trung triển khai thực hiện Kết 
luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và 
đào tạo; tập trung triển khai Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội 
về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới để sẵn 
sàng áp dụng từ năm học 2020 - 2021 đối với lớp 1.

II. THỰC TRẠNG GIÁO DỤC VIỆT NAM

2.1. Những ưu điểm, thành công

2.1.1. Quy mô, mạng lưới hệ thống giáo dục; thực hiện rà soát, sắp 
xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đáp ứng nhu cầu học tập 
của nhân dân 

Hệ thống giáo dục quốc dân từ mầm non đến đại học, mạng lưới cơ 
sở giáo dục các cấp học và trình độ đào tạo đã phủ rộng khắp cả nước, 

1. Kèm theo Công văn số 3785/BGDĐT-VP 24/9/2020 của Bộ GDĐT
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đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân. Đến cuối năm học 
2019 - 2020, trên toàn quốc có 5.421 trường mầm non; 13.108 trường 
tiểu học; 10.838 trường THCS; 2.862 trường THPT. Mạng lưới trung tâm 
giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng 
đồng được duy trì, ổn định, 100% các tỉnh, thành phố có trung tâm giáo 
dục thường xuyên cấp tỉnh. Mô hình hoạt động của các trung tâm học tập 
cộng đồng được duy trì, củng cố. Mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học 
được củng cố và phát triển ở khắp các khu dân cư lớn, các vùng, một số 
tỉnh/thành phố. Hiện nay, có 237 trường đại học, học viện, 37 viện nghiên 
cứu khoa học được giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ, 33 trường cao 
đẳng sư phạm và 2 trường trung cấp sư phạm. 

Thực hiện chủ trương của Trung ương và Chính phủ về việc sắp 
xếp đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, Bộ GDĐT đã 
hướng dẫn các địa phương thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông; khảo sát, đánh giá thực trạng về quy mô, 
cơ sở vật chất trường, lớp học để thực hiện dồn dịch điểm trường lẻ, sáp 
nhập các trường có quy mô nhỏ, các trung tâm giáo dục thường xuyên 
gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng. Hàng nghìn điểm trường lẻ đã 
được dồn dịch, sáp nhập vào các điểm trường chính; nhiều trường có quy 
mô nhỏ được sáp nhập thành hệ thống các trường liên cấp có quy mô lớn 
hơn, tạo thuận lợi cho đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng các hoạt 
động dạy và học trong nhà trường. 

So với năm học 2018 - 2019, sau khi các địa phương thực hiện rà 
soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, năm học 2019-2020 số lượng cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông có xu hướng giảm, trong đó cơ sở giáo dục 
mầm non giảm 0,44%, tiểu học giảm 6,17%, trung học cơ sở giảm 0,67% 
và trung học phổ thông giảm 1,1%. Số lượng giảm tập trung ở hệ thống 
cơ sở giáo dục công lập, trong khi đó hệ thống giáo dục ngoài công lập lại 
có xu hướng gia tăng, đặc biệt là cấp tiểu học và trung học cơ sở. 

2.1.2. Hoàn thiện thể chế, các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục 
và đào tạo 

Năm 2020, Bộ GDĐT tiếp tục ưu tiên nguồn lực hoàn thiện các cơ 
chế, chính sách tạo hành lang pháp lý để các địa phương, cơ sở giáo dục 
triển khai thực hiện. Từ đầu năm đến nay, Bộ GDĐT đã trình Chính phủ, 
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Thủ tướng Chính phủ ban hành 04 Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; 
08 Quyết định, Chỉ thị và ban hành theo thẩm quyền 33 thông tư. Trong 
đó có một số văn bản quan trọng như các Nghị định quy định chi tiết Luật 
Giáo dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo 
dục đại học. Các văn bản quy phạm pháp luật được xây dựng trên tinh 
thần kiến tạo môi trường pháp lý để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn 
đặt ra. 

2.1.3. Chất lượng giáo dục các cấp học và các lĩnh vực giáo dục có 
nhiều chuyển biến tích cực

a) Giáo dục mầm non được quan tâm, nhất là ở khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu đông dân cư 

Tập trung đầu tư phát triển giáo giáo dục mầm non, tích cực thực 
hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, chuẩn bị 
sẵn sàng cho trẻ em bước vào lớp 1; củng cố, duy trì vững chắc kết 
quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Bộ GDĐT chỉ đạo 
các địa phương thực hiện đánh giá, tổng kết giai đoạn 1 chuyên đề 
“Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”, qua đó cho thấy 
quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã được triển khai tích cực ở 
các địa phương, đạt kết quả tốt; việc xây dựng và thực hiện kế hoạch 
giáo dục linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế; đổi mới phương pháp 
chăm sóc, giáo dục trẻ.

Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học 
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến 2025” được 
thực hiện hiệu quả giúp tăng tỷ lệ trẻ biết tiếng Việt trước khi vào lớp 1, 
tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm và xây dựng mô hình điểm về tăng cường 
tiếng Việt. Trẻ em khuyết tật trong độ tuổi mầm non đều có cơ hội được 
đến trường.

Công tác quản lý chất lượng bữa ăn bán trú được các địa phương chú 
trọng, huy động các nguồn lực để tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ. Nhiều 
địa phương đã có những giải pháp sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế 
nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn tại trường cho trẻ. Một số tỉnh đã ban 
hành chính sách hỗ trợ công tác bán trú cho trẻ tại các vùng khó khăn, góp 
phần nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ và giảm tỷ lệ trẻ suy 
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dinh dưỡng. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp, Bộ GDĐT 
đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chăm sóc, giáo dục trẻ em mầm 
non đảm bảo an toàn cho trẻ trong thời gian xảy ra dịch bệnh. Các địa 
phương đã thực hiện nhiều biện pháp để vừa đảm bảo Chương trình giáo 
dục vừa thực hiện công tác phòng chống dịch theo yêu cầu.

b) Chất lượng giáo dục phổ thông chuyển biến tích cực 

Bộ GDĐT đã rà soát và kịp thời ban hành hướng dẫn tinh giản 
Chương trình giáo dục phổ thông học kì II năm học 2019 - 2020 để các 
địa phương triển khai thực hiện1. Trong đó, yêu cầu các địa phương, các 
cơ sở giáo dục thực hiện tinh giản nội dung học tập thời gian còn lại của 
năm học 2019 - 2020 theo nguyên tắc chỉ điều chỉnh nội dung dạy học 
với thời gian còn lại của năm học 2019 - 2020, đảm bảo những nội dung 
căn cốt, nền tảng theo chương trình; tăng cường dạy học qua Internet và 
trên truyền hình. Các địa phương, cơ sở giáo dục đã nghiêm túc triển khai 
thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ kế hoạch thời gian năm học sau 
điều chỉnh.

- Đổi mới phương pháp dạy học tiếp tục được triển khai hiệu quả, 
đổi mới phương thức, phương tiện dạy học, kết hợp linh hoạt giữa dạy 
học qua internet và trên truyền hình với dạy học trực tiếp; phát huy tính 
chủ động, sáng tạo của người học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý và dạy học. Hoạt động giáo dục trong nhà trường có những 
chuyển biến tích cực.

- Chương trình giáo dục phổ thông mới được ban hành đảm bảo hiện 
đại, tinh gọn, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp 
học trên; giảm số môn học bắt buộc; tăng chủ đề môn học và hoạt động 
giáo dục tự chọn, chú trọng giáo dục lý tưởng truyền thống đạo đức, lối 
sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành vận dụng kiến 
thức vào thực tiễn, tạo thuận lợi cho việc thực hiện các phương pháp và 
kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát triển phẩm chất năng lực học sinh. 
Lần đầu tiên trong lịch sử giáo dục Việt Nam chương trình giáo dục phổ 
thông được xây dựng một cách tổng thể, đồng bộ ở tất cả các môn học, 
lớp học.

1. Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020, Công văn số 1125/BGDĐT-
GDTH ngày 31/3/2020 và Công văn số 1175/BGDĐT-GDTX ngày 06/4/2020.
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- Thực hiện chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa của 
Quốc hội, các nhà xuất bản giáo dục đã biên soạn sách giáo khoa theo 
Chương trình giáo dục phổ thông mới gửi về Bộ GDĐT để thẩm định; 
Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông đã tổ 
chức thẩm định nghiêm túc, chặt chẽ, công khai, minh bạch các bộ sách 
do các nhà xuất bản, các tổ chức, cá nhân gửi đến. Bộ GDĐT đã phê 
duyệt cho phép sử dụng 05 bộ sách giáo khoa lớp 1 các môn học và hoạt 
động giáo dục bắt buộc, 07 sách giáo khoa môn học tự chọn do các nhà 
xuất bản biên soạn, đánh dấu sự thành công bước đầu của chủ trương xã 
hội hóa biên soạn sách giáo khoa, tạo sự lan tỏa trong hệ thống, thay đổi 
nhận thức của xã hội về việc biên soạn sách giáo khoa, phá bỏ việc độc 
quyền biên soạn, phát hành sách.

- Việc lựa chọn sách giáo khoa cũng được các địa phương thực hiện 
nghiêm túc, công khai, minh bạch. Bộ GDĐT đã ban hành hướng dẫn 
việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông để các địa 
phương chọn sách giáo khoa lớp 1 phục vụ năm học 2020 - 2021. Các địa 
phương đã ban hành tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với điều 
kiện thực tế của địa phương mình. Mặc dù nhiều địa phương chịu tác 
động từ dịch Covid-19 nhưng cơ bản đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở giáo 
dục triển khai đúng quy định, đảm bảo sách giáo khoa cho năm học 2020 
- 2021. Tất cả các địa phương đã cung cấp đủ sách giáo khoa cho học sinh 
lớp 1 và các khối lớp khác; không xảy ra tình trạng thiếu sách giáo khoa 
trong dịp đầu năm học.

c) Đột phá trong tự chủ đại học, gắn với việc nâng cao chất lượng 
nhân lực đáp ứng nhu cầu của xã hội 

- Tự chủ đại học được thúc đẩy và mở rộng quyền đối với các cơ sở 
giáo dục đại học, tạo điều kiện để thực hiện các phương thức quản trị đại 
học tiên tiến giúp cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực. Năm 
học 2019 - 2020 quyền tự chủ cho các trường trong đào tạo, nhân sự và tài 
chính được đẩy mạnh thông qua việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng 
dẫn triển khai một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giáo dục đại học. 
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- Các cơ sở giáo dục đã chủ động thành lập Hội đồng trường, tiến 
hành rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy và nhân sự, theo hướng hiệu 
quả hơn, thu hút đội ngũ giảng viên, chuyên gia giỏi tham gia giảng dạy 
và nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Chủ 
động chuẩn bị đảm bảo điều kiện để thực hiện tự chủ theo quy định của 
Luật. Nhiều cơ sở giáo dục đại học đã dừng và loại bỏ các ngành đào 
tạo không phù hợp với nhu cầu người học và thị trường. Đồng thời mở 
thêm ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội; đổi mới nội dung chương 
trình đào tạo, phương pháp giảng dạy tiếp cận với chuẩn đào tạo và 
chương trình đào tạo quốc tế; chủ động tăng cường công tác đảm bảo 
chất lượng; thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo hướng tiếp 
cận với khu vực và quốc tế. 

- Các cơ sở giáo dục chủ động hơn trong việc quyết định hướng 
nghiên cứu và tham gia các nhiệm vụ khoa học công nghệ, từ đó chuyển 
giao kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ cho các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài nước, đặc biệt là phối hợp với doanh nghiệp để triển khai 
các đề tài, nhiệm vụ khoa học. Số lượng bằng sáng chế, đề tài các cấp gia 
tăng đáng kể so với thời điểm trước khi tự chủ; số lượng các công trình, 
bài viết được công bố cũng tăng lên1. 

- Rà soát, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều đề án nâng cao 
chất lượng giáo dục đại học, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực2. Xây 
dựng mô hình trường đại học xuất sắc; phát triển một số chương trình 
đào tạo theo mô hình chất lượng cao; thúc đẩy hợp tác đại học - doanh 
nghiệp, gắn kết đào tạo với nhu cầu xã hội. Các cơ chế, chính sách này 
mang tính đột phá, có tác động lớn và tính lan tỏa cao, phát huy nội lực 
của toàn hệ thống. 

- Chất lượng giáo dục đại học được cải thiện rõ rệt. Lần đầu tiên 03 
cơ sở giáo dục đại học lọt vào bảng xếp hạng 1000 trường đại học tốt 
nhất thế giới; có 07 trường đại học được vào danh sách các đại học hàng 

1. Năm học 2013 - 2014: 574 công trình; năm học 2019-2020 lên đến 6.0827 công trình.
2. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học 
giai đoạn 2019-2025; Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các 
cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 
giai đoạn 2019-2030.
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đầu Châu Á; mới đây nhất, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc 
gia Thành phố Hồ Chí Minh đã vào tốp 101-150 Bảng xếp hạng thế giới 
các trường đại học trẻ tuổi có chất lượng giáo dục hàng đầu trên thế giới 
của Tổ chức xếp hạng đại học QS1. Bên cạnh đó, Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội lần đầu tiên xuất hiện trong tốp 200 của bảng xếp hạng các 
trường đại học trong “độ tuổi vàng” và cũng là đại diện duy nhất đến từ 
Việt Nam. 

d) Công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, 
sinh viên được tăng cường

Toàn ngành thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Đề án tăng cường 
giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên và 
nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020. Thực hiện đổi mới nội dung chương 
trình, hình thức giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh, bảo đảm 
môi trường giáo dục an toàn trường học được triển khai mạnh mẽ ở tất cả 
các cấp học. Công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội được 
tăng cường, bước đầu phát huy hiệu quả.

e) Công tác đảm bảo an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương 
tích cho học sinh, sinh viên được chú trọng, nhất là thời gian xảy ra dịch 
Covid-19

Bộ GDĐT đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo với hơn 50 văn 
bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện công tác phòng, 
chống dịch với phương châm “bảo đảm sức khỏe, an toàn của học sinh, 
sinh viên, giáo viên lên trên hết” và “tạm dừng đến trường, không dừng 
học”; việc triển khai công tác phòng, chống dịch, an toàn trường học 
được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn 
kỹ năng an toàn phòng, chống đuối nước được đẩy mạnh, tạo sự lan tỏa 
trong cộng đồng góp phần bảo đảm an toàn cho trẻ em, học sinh, đặc 
biệt trong dịp hè. 

2.1.4. Chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các 
cấp được nâng lên 

Rà soát, ban hành hệ thống các chuẩn, quy chuẩn về đội ngũ giáo 
viên, cán bộ quản lý giáo dục tạo hành lang pháp lý để các địa phương 

1. QS viết tắt của Quacquarelli Symonds, Vương quốc Anh (QS Top 50 Under 50).



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 92

triển khai thực hiện hoạt động đổi mới giáo dục và đào tạo. Ban hành các 
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phát triển đội ngũ giáo viên để 
triển khai Luật Giáo dục năm 2019. Triển khai rà soát hệ thống tiêu chuẩn 
chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo 
dục theo quy định mới, làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn 
bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. 

Công tác tuyển dụng, luân chuẩn, sử dụng đội ngũ nhà giáo được 
quan tâm. Các địa phương đã thực hiện rà soát tuyển dụng, bố trí, sắp 
xếp, luân chuyển viên chức ngành Giáo dục bảo đảm hiệu quả; một số 
địa phương đã linh hoạt bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên hiện có, ưu tiên 
đảm bảo đủ số lượng giáo viên theo định mức đối với những khối lớp 
theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện công 
tác tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển, điều chuyển giáo 
viên từ nơi thừa sang nơi thiếu. Các địa phương đã bố trí đủ những giáo 
viên có nhiều kinh nghiệm, đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng theo 
Chương trình giáo dục phổ thông mới để thực hiện dạy lớp 1 từ năm học 
2020 - 2021. 

Chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên, cơ bản đáp ứng yêu cầu 
Chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hiện bồi dưỡng nâng cao 
năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý cho 04 nhóm đối 
tượng chính, gồm giảng viên sư phạm chủ chốt, giáo viên cơ sở giáo dục 
phổ thông cốt cán, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, lãnh đạo sở, 
phòng GDĐT theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Đội ngũ cốt 
cán này đã trực tiếp hỗ trợ tập huấn đại trà tại các địa phương. Đến nay, 
các địa phương đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về Chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông mới cho 100% giáo viên dạy lớp 1 để thực 
hiện giảng dạy từ năm học 2020 - 2021.

2.1.5. Tiếp tục tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các 
hoạt động giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu đổi mới

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tiếp tục được tăng cường bảo 
đảm thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình. Các 
địa phương đã chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện đối với lớp 1 
theo chương trình giáo dục mới; ưu tiên nguồn lực để triển khai thực hiện 
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hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm 
non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025. Cơ sở vật chất của các 
cơ sở giáo dục đã có sự chuyển biến tích cực, về cơ bản đáp ứng nhu cầu 
để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới1. 

2.1.6. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và 
quản lý giáo dục

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý giáo 
dục được đẩy mạnh, 100% các cơ sở GDĐT đã kết nối internet tạo cơ sở 
triển khai ứng dụng công nghệ thông tin từ Bộ GDĐT đến các nhà trường; 
Triển khai Chính phủ điện tử trong toàn ngành Giáo dục đã có những 
bước tiến đột phá quan trọng; hệ thống dữ liệu ngành về quy mô, đội ngũ, 
học sinh, sinh viên được kết nối liên thông trong toàn hệ thống giữa Bộ 
GDĐT với 63 sở GDĐT và hầu hết các trường đại học, cao đẳng trên cả 
nước2, đây là cơ sở dữ liệu rất quan trọng phục vụ công tác quản lý, chỉ 
đạo, điều hành của Bộ; 100% báo cáo, văn bản (trừ văn bản mật) được 
chuyển qua hệ thống e-office. 

Xây dựng và đóng góp vào Hệ tri thức Việt số hóa gần 5.000 bài 
giảng điện tử e-learning có chất lượng; cập nhật hơn 2.000 video các 
bài giảng trực tuyến trên truyền hình; trên 900 đề án tuyển sinh của các 
trường đại học, cao đẳng; trên 7.500 luận án tiến sĩ; gần 30 nghìn câu 
hỏi trắc nghiệm và dữ liệu trường học kết nối. Ứng dụng các hệ thống 
quản lý học tập trực tuyến để quản lý quá trình tổ chức dạy, học, kiểm 
tra đánh giá trực tuyến cũng đã quan tâm triển khai, nâng cao hiệu quả 
học trực tuyến.

1. Hiện nay, cả nước có khoảng 590.304 phòng học các cấp mầm non, phổ thông. Tỷ lệ 
trung bình phòng học kiên cố/lớp là 0,71 (trong đó mầm non 0,62; tiểu học 0,66; THCS 
0,77; THPT 0,88). Tổng số phòng học bộ môn cả nước có 92.366 phòng học (trong đó 
tiểu học có 32.073 phòng, trung học cơ sở có 44.689 phòng và trung học phổ thông có 
15.604 phòng).
2. Cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông được triển khai tại 
63 sở GDĐT, 710 phòng GDĐT, qua đó đã thu thập được 23 triệu hồ sơ học sinh, 1,5 
triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý từ 53.000 trường học và thông tin 
về cơ sở vất chất, nhà vệ sinh trường học. Hệ thống thống kê về giáo dục đại học được 
triển khai đến nay đã thu thập được 1,3 triệu hồ sơ sinh viên, 94 nghìn hồ sơ giảng 
viên từ 247 trường đại học, học viên, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm (trên tổng 
số 536 trường).
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Trong thời gian diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, học sinh và 
sinh viên không thể đến trường học tập, Bộ GDĐT đã ban hành một số 
văn bản chỉ đạo các sở GDĐT, cơ sở đào tạo đổi mới phương thức dạy 
học từ trực tiếp sang trực tuyến, tăng cường các hình thức dạy học qua 
internet và trên truyền hình. Cụ thể, 92/240 cơ sở đào tạo đại học (chiếm 
38,3%) đã áp dụng phương thức đào tạo trực tuyến, trong đó 79 cơ sở áp 
dụng trực tuyến hoàn toàn, 13 cơ sở kết hợp giữa đào tạo trực tuyến và 
trực tiếp. 

2.1.7. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định, đánh giá chất 
lượng giáo dục

a) Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 được tổ chức đảm 
bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, thực chất

Bộ GDĐT đã thành lập Ban Chỉ đạo cấp quốc gia để chỉ đạo tổ chức 
Kỳ thi; ban hành đầy đủ quy chế và hệ thống các văn bản, tài liệu hướng 
dẫn tổ chức Kỳ thi; kịp thời gửi công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành 
phố, các bộ, ngành và cơ quan liên quan phối hợp chuẩn bị tổ chức tốt 
Kỳ thi trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại một số 
địa phương. 

Trước và trong những ngày diễn ra Kỳ thi, lãnh đạo Bộ GDĐT kiểm 
tra, làm việc với hầu hết các Ban chỉ đạo thi các tỉnh, thành phố và các 
Hội đồng thi, qua đó kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 
cho địa phương; đồng thời chia sẻ, động viên các cán bộ, giáo viên và 
thí sinh tham gia Kỳ thi. Các địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, 
cùng chia sẻ, phối hợp để tổ chức Kỳ thi an toàn, nghiêm túc; chủ động 
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các 
Điểm thi và có các giải pháp hỗ trợ tối đa cho thí sinh; đảm bảo không để 
thí sinh nào vì hoàn cảnh khó khăn mà không đến dự thi. Kỳ thi về cơ bản 
đã được tổ chức đúng kế hoạch, đáp ứng được mục tiêu kép là vừa đảm 
bảo phòng, chống dịch bệnh, vừa đáp ứng được yêu cầu tổ chức thi gọn 
nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng. 

b) Công tác kiểm định chất lượng giáo dục được quan tâm 

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường đạt 
chuẩn quốc gia đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tiếp tục đẩy 
mạnh, tạo động lực cho công tác đánh giá nói chung góp phần thúc đẩy 
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việc nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay, đã có khoảng 92,0% cơ sở 
giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên hoàn 
thành tự đánh giá và khoảng 57% cơ sở được đánh giá ngoài. 

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học được 
thực hiện mạnh mẽ, kiểm định trở thành văn hóa chất lượng đối với các 
trường; số lượng cơ sở giáo dục đại học được kiểm định ngày càng tăng. 
Qua kiểm định, các cơ sở giáo dục đại học quan tâm đầu tư nhiều hơn về 
đội ngũ giảng viên cơ hữu, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất. Đến nay, 
cả nước đã có 139 cơ sở giáo dục đại học và 08 trường cao đẳng sư phạm 
đạt tiêu chuẩn kiểm định theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo 
dục đại học của Việt Nam, chiếm khoảng 51% tổng số các trường đại học, 
học viện trong cả nước. Có 07 trường đại học được công nhận bởi tổ chức 
đánh giá/kiểm định quốc tế.

2.1.8. Đổi mới cơ chế tài chính, nguồn lực đầu tư trong giáo dục và 
đào tạo 

Nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm. 
Bộ GDĐT đã trình Chính phủ ban hành tăng cường huy động các nguồn 
lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 
- 20251, tạo bước chuyển biến rõ rệt, thực chất trong thu hút, sử dụng và 
quản lý các nguồn lực của các cá nhân, tổ chức ở trong và ngoài nước đầu 
tư cho phát triển giáo dục và đào tạo. Các địa phương thực hiện quy định 
về ưu đãi đất đai, chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng hỗ trợ các cơ sở 
giáo dục ngoài công lập. Khuyến khích các cơ sở đủ điều kiện thực hiện 
chương trình chất lượng cao với mức thu học phí tương ứng để có thêm 
nguồn lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Một số địa 
phương đã huy động các lực lượng xã hội, cá nhân, doanh nghiệp tham 
gia đầu tư xây dựng các cơ sở giáo dục tư thục, đóng góp đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất trường lớp, nhà công vụ cho giáo viên. 

Bộ GDĐT phối hợp với các bộ, ngành đề xuất phân bổ vốn cho các 
địa phương để thực hiện các đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà 
công vụ cho giáo viên; chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng 

1. Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ.
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dân tộc thiểu số, vùng khó khăn. Các địa phương ưu tiên bố trí ngân sách 
chi đảm bảo hoạt động giáo dục, thực hiện tốt chính sách học bổ đối với 
học sinh dân tộc, chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho 
học sinh thuộc diện chính sách; thực hiện phân bổ ngân sách để mua sắm 
cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học bảm đảm thực hiện Chương trình 
giáo dục phổ thông mới, trong đó ưu tiên cho lớp 1. 

2.1.9. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo được 
tăng cường 

Hợp tác quốc tế được thể hiện qua nhiều mặt như tăng cường trao đổi 
sinh viên, giảng viên, hiện đại hóa chương trình đào tạo. Một số chương 
trình đào tạo được được chuyển giao từ các trường đại học có chất lượng 
cao trên thế giới. Năm học 2019 - 2020, Bộ GDĐT đã chủ trì ký kết 21 
văn bản hợp tác với nước ngoài, ký kết thỏa thuận về công nhận văn bằng 
để thúc đẩy việc dịch chuyển sinh viên với các nước trong khu vực và 
trên thế giới. 

Các chương trình giáo dục tích hợp ở mầm non và phổ thông đã góp 
phần thúc đẩy hội nhập quốc tế trong các cơ sở giáo dục phổ thông, học 
sinh được tiếp cận chương trình quốc tế qua đó tạo sức lan tỏa, nâng cao 
chất lượng giáo dục. Các cơ sở giáo dục đại học chủ động và tích cực mở 
rộng hợp tác nghiên cứu khoa học, tăng số lượng các chương trình giảng 
dạy bằng tiếng nước ngoài, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo, công 
nhận tín chỉ, liên thông chương trình với các trường đại học nước ngoài 
có uy tín, và xây dựng chính sách thu hút sinh viên, nhà khoa học nước 
ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Việt Nam. 

2.2. Một số hạn chế và nguyên nhân 

2.2.1. Một số hạn chế 

Việc quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông ở một 
số địa phương chưa phù hợp, còn tình trạng thiếu trường, lớp ở một số 
khu đô thị, khu công nghiệp; thiếu đất cho xây dựng trường học, đặc biệt 
là ở các thành phố lớn.

Đội ngũ giáo viên còn chưa đảm bảo cơ cấu đối với cấp THCS và 
THPT, nhất là khi triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ 
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thông mới. Tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ vẫn chưa được giải 
quyết dứt điểm1. 

Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học còn thiếu, chưa đồng bộ, nhất là 
những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Một số nơi chưa đảm 
bảo thiết bị dạy học theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngân sách đầu tư cho giáo dục đại học còn hạn chế, còn thấp so với 
nhiều nước trong khu vực; chế độ đãi ngộ dành cho giảng viên đại học 
chưa cao dẫn đến khó thu hút nhân tài trong và ngoài nước. 

2.2.2. Nguyên nhân của hạn chế 

Một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác quy hoạch; 
chưa thực sự ưu tiên biên chế cho ngành Giáo dục; việc phân cấp, phân 
quyền trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển giáo viên, cán bộ 
quản lý giáo dục lĩnh vực giáo dục còn bất cập. 

Một số địa phương do điều kiện kinh tế khó khăn, nguồn vốn đầu 
tư hạn chế nên chưa chú trọng dành các nguồn ngân sách địa phương để 
đầu tư tăng cường cơ sở vật chất trường học, các nguồn lực đầu tư chủ 
yếu trông chờ từ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương; phân bổ nguồn lực 
chưa đảm bảo theo yêu cầu. 

Hệ thống cơ chế chính sách chưa đồng bộ, các văn bản hướng dẫn 
triển khai thực hiện đang từng bước hoàn thiện để phù hợp với Luật Giáo 
dục năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục 
đại học. 

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG THỜI 
GIAN TỚI

3.1. Những nhiệm vụ chủ yếu trong thời gian tới

- Rà soát, quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo trong cả 
nước bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn 
với các điều kiện bảo đảm chất lượng. 

1. Hiện nay toàn quốc thiếu 71.941 giáo viên mầm non, phổ thông, trong đó giáo dục 
mầm non thiếu 45.242 giáo viên (đây là số lượng còn thiếu năm học 2019-2020 sau khi 
đã được bổ sung 20.300 biên chế giáo viên mầm non), tiểu học thiếu 12.450 giáo viên, 
trung học cơ sở thiếu 4.486 giáo viên, trung học phổ thông thiếu 9.763 giáo viên. 
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- Nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản 
lý giáo dục các cấp gắn với Chương trình giáo dục phổ thông mới. Triển 
khai thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định

- Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục 
phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường 
xuyên, giáo dục dân tộc; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng 
sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể chất cho học 
sinh, sinh viên. 

- Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở 
các cấp học và trình độ đào tạo. Tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu của 
Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 
2017 - 2025.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý 
giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo. 

- Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo quy định; rà soát và bảo đảm 
các điều kiện thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, trong đó 
thực hiện kiện toàn Hội đồng trường theo thời hạn quy định.

- Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo, tăng cường các hoạt 
động hội nhập quốc tế về giáo dục và đào tạo trong khuôn khổ các tổ 
chức, diễn đàn đa phương; tiếp tục đẩy mạnh việc ký kết và triển khai 
hiệu quả các thỏa thuận, điều ước quốc tế, trong đó có các chương trình, 
dự án và các chương trình học bổng hiệp định. 

- Tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động 
giáo dục và đào tạo. Triển khai hiệu quả Đề án bảo đảm cơ sở vật chất 
cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 
2017 - 2025. 

- Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch 
cơ cấu lao động. Đa dạng hóa phương thức đào tạo dựa trên mô hình giáo 
dục mở, khung trình độ quốc gia, gắn với thị trường và đáp ứng yêu cầu 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
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3.2. Một số đề xuất, kiến nghị 

Đối với Quốc hội: Giám sát việc đảm bảo tỷ lệ phân bổ ngân sách 
nhà nước chi cho lĩnh vực giáo dục và đảm bảo theo quy định của Luật 
ngân sách. Đặc biệt là kinh phí triển khai Chương trình giáo dục phổ 
thông mới. 

Đối với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: (1) Ban hành Nghị định 
quy định khung giá dịch vụ giáo dục và đào tạo của các cơ sở giáo dục 
công lập; cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi 
phí học tập từ năm học 2021 - 2022 theo Luật Giáo dục năm 2019. (2) 
Sớm phê duyệt Đề án Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và 
các trường sư phạm giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ban 
hành Nghị định về quản lý cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục 
phổ thông.

Đối với các Bộ, ngành: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Phân 
bổ đủ ngân sách nhà nước theo đúng lộ trình để triển khai hiệu quả Đề 
án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo 
dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt. Bộ Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Bộ GDĐT tham mưu với Chính 
phủ bổ sung đủ biên chế giáo viên, đảm bảo triển khai chương trình, sách 
giáo khoa giáo dục phổ thông mới. 

Đối với địa phương: (1) Đặt hàng với các trường sư phạm trong việc 
đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, giảng viên cho địa phương theo yêu 
cầu tại Quyết định số 628/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ. (2) Rà soát, bổ sung, bảo đảm đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học 
tối thiểu của lớp 1 trong năm học 2020 - 2021 theo Chương trình mới. Có 
kế hoạch thực hiện việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; 
đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục để triển khai thực 
hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 2, lớp 6.
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Chuyên đề 7:
THỰC TRẠNG Y TẾ VIỆT NAM 9 THÁNG ĐẦU NĂM 

2020 VÀ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH  
TRONG THỜI GIAN TỚI

Bộ Y tế 1

1. Tình hình thực hiện 9 tháng năm 2020

Năm 2020 là một năm khó khăn, thách thức lớn do đại dịch Covid-19 
đang gây hậu quả nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu và trong nước. 
Được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị và nhân dân, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khỏe nhân dân đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng:

Thực hiện đạt/vượt các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao năm 2020: 
Đạt 02 chỉ tiêu chủ yếu năm 2020 được Quốc hội giao tại Nghị quyết 
85/2019/QH13 và Chính phủ giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP là: i) Số 
giường bệnh trên vạn dân ước thực hiện 28,0 (giao 28,0 năm 2020); ii) Tỷ 
lệ dân số tham gia BHYT ước thực hiện 90,7% (giao 90,7% năm 2020). 
Đạt/vượt các chỉ tiêu cụ thể của ngành, lĩnh vực năm 2020 của Chính phủ 
giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP2.

Các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện chủ động, 
bài bản, sáng tạo, hiệu quả, chi phí thấp. Vai trò của ngành y tế luôn ở 
tuyến đầu, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp. 
Năng lực ứng phó với dịch bệnh được nâng lên, có tiến bộ rõ rệt, cho đến 
nay Việt Nam vẫn kiềm chế, kiểm soát được dịch Covid -193. Chủ động 

1. Báo cáo số 1587/BC-BYT, ngày 08/10/2020 của Bộ Y tế về Thực trạng y tế Việt Nam 
9 tháng đầu năm 2020 và những định hướng chính sách trong thời gian tới.
2. Tỷ số giới tính của trẻ em mới sinh ước là 111,5 (giao 114,6 bé trai/100 bé gái); Số bác 
sỹ trên 1 vạn dân ước là 9,0 (giao: 9,0); Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ 
sống ước là 13,9 (giao: 14,0); Tỷ suất tử vong của trẻ em dưới 5 tuổi trên 1.000 trẻ đẻ sống 
ước là 20,4 (giao: 20,4); Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (cân nặng theo tuổi) ước 
là 12,0 % (giao: 12,0%); Tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế ước 94% (giao: 80%); Tỷ lệ 
trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ làm việc ước là 92,5% (giao: 92,0%).
3. Cơ sở vật chất phòng, chống dịch được trang bị đầy đủ, chủ động sản xuất trang thiết 
bị, vật tư, sinh phẩm thiết yếu.. Hệ thống cơ sở cách ly có sự phối hợp ngày càng quy 
củ giữa các lực lượng quân đội, công an, y tế, chính quyền địa phương. Hiểu biết của 
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phòng, chống dịch bệnh bạch hầu1 sốt xuất huyết và các bệnh truyền 
nhiễm khác, không để xảy ra “dịch chồng dịch”. Quản lý bệnh không 
lây nhiễm tại cộng đồng bước đầu được triển khai, an toàn thực phẩm, 
môi trường y tế, kiểm soát các yếu tố nguy cơ đối với sức khoẻ có kết 
quả tích cực. 

Chất lượng dân số từng bước cải thiện, kiểm soát mất cân bằng 
giới tính khi sinh2, hạn chế tai biến sản khoa, giảm tử vong bà mẹ và trẻ 
em3. Từng bước giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, chất 
lượng dịch vụ khám, chữa bệnh được cải thiện rõ rệt. Tăng cường ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin4, đặc biệt là triển 
khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa, hồ sơ sức khỏe cá nhân kết hợp 
với bệnh án điện tử.

Cơ chế hoạt động, tài chính, giá dịch vụ của các đơn vị sự nghiệp y 
tế công lập được đổi mới5. Sản xuất thuốc, vắc xin, trang thiết bị y tế có 

các cơ quan, tổ chức và người dân về dịch bệnh, biện pháp phòng chống được nâng cao. 
Đến ngày 30/9/2020, Việt Nam ghi nhận 1.094 trường hợp mắc COVID-19 (trong đó có 
437 trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài, 657 trường hợp mắc trong nước), 1.010 trường 
hợp điều trị khỏi, 46 trường hợp đang điều trị và 35 trường hợp tử vong là những bệnh 
nhân có nhiều bệnh lý nền nặng. 
1. Có 198 trường hợp mắc bệnh bạch hầu: Tây Nguyên (172), miền Trung (22), miền Nam 
(04); 04 trường hợp tử vong: Đắk Nông (02), Gia Lai (01), Kon Tum (01). So với cùng kỳ 
năm 2019 (41 trường hợp mắc, 03 tử vong) số mắc tăng 157 trường hợp, tử vong tăng 01 
trường hợp. Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo; Tổ chức giám sát chặt chẽ, phát 
hiện sớm ca mắc mới, xét nghiệm, xử lý triệt để ổ dịch; Điều trị dự phòng bằng kháng sinh; 
Tổ chức tiêm vắc xin chống dịch bạch hầu tại 04 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Đắk 
Nông; tiêm bổ sung vắc xin Td tại 35 tỉnh, thành phố nguy cơ cao; Ban hành hướng dẫn 
chẩn đoán, điều trị bệnh bạch hầu…
2. Tuổi thọ trung bình đến năm 2020 ước đạt khoảng 73,7 tuổi, tăng so với 2015 (73,3 
tuổi). Duy trì mức sinh thay thế, ước năm 2020 là 2,08 con/phụ nữ, giảm so với mức 2,1 
con/phụ nữ năm 2015.
3. Tỷ suất tử vong trẻ em < 5 tuổi trên 1000 trẻ đẻ sống giảm từ 22,1 ca năm 2015 xuống 
khoảng 20,4 ca năm 2020; Tỷ số tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống giảm từ khoảng 
58 ca năm 2016 xuống 46 ca năm 2020.
4. Được xếp thứ 4 trong số các bộ, ngành về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; 
100% (281) dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4.
5. Xây dựng giá dịch vụ theo yêu cầu, đầy đủ chi phí, có tích lũy. Tăng cường trao quyền 
tự chủ cho các đơn vị gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và có kiểm 
soát. Đến nay đã có 4 bệnh viện tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư, 240 đơn vị tự chủ 
toàn bộ chi thường xuyên. Chuẩn bị các phương án, điều kiện để thông tuyến tỉnh trong 
khám chữa bệnh BHYT. Đổi mới phương thức thanh toán BHYT theo định suất, theo nhóm 
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nhiều tiến bộ, cơ bản đáp ứng nhu cầu thuốc có chất lượng với giá hợp 
lý1. Công khai minh bạch giá thuốc, bước đầu công khai giá trang thiết bị, 
vật tư y tế. Thực hiện bước đầu đổi mới đào tạo nguồn nhân lực y tế, xây 
dựng các chuẩn năng lực đào tạo, quy định về đào tạo chuyên khoa đặc 
thù, thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia2.

Công tác hợp tác quốc tế được chú trọng, đặc biệt trong phòng chống 
dịch Covid-19, nâng cao vị thế y học Việt Nam trên khu vực và thế giới3.

2. Một số tồn tại, hạn chế 

Chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế còn chênh lệch giữa 
các tuyến, vùng, miền4. Chưa thực hiện được chăm sóc toàn diện người 
bệnh. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện Trung ương, thành phố vẫn 
còn lớn. Chưa phát huy tốt lợi thế của y học cổ truyền. Quản lý hành nghề 
y tư nhân còn hạn chế. 

chẩn đoán (DRG) và đang triển khai thí điểm để nhân rộng trên toàn quốc từ năm 2021. 
Nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế đã được thực hiện.
1. Năng lực sản xuất khẩu trang vải kháng giọt bắn, kháng khuẩn 5-10 triệu chiếc/ngày; 
khẩu trang y tế khoảng 5 triệu chiếc/ngày, đã sản xuất được trang phục chống dịch, đáp 
ứng nhu cầu trong nước, ngoài ra còn xuất khẩu khẩu; bước đầu sản xuất được máy thở 
phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.
2. Quyết định 956/QĐ-TTg ngày 06/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội 
đồng Y khoa. Có nhiệm vụ: Xây dựng chuẩn năng lực nghề nghiệp cho các chức danh 
hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; tham gia giám sát, đánh giá việc tuân thủ chuẩn năng 
lực nghề nghiệp của người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Chuẩn bị các điều kiện cần 
thiết để tổ chức đánh giá năng lực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: xây dựng và thử 
nghiệm bộ ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng tiêu chuẩn của cơ 
sở tổ chức đánh giá năng lực hành nghề; xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu quốc gia 
về đánh giá năng lực hành nghề.
3. Trong đại dịch toàn cầu, ngành y tế đã hợp tác chặt chẽ với các quốc gia, các tổ chức 
quốc tế, nhất là Tổ chức Y tế thế giới, trong nghiên cứu, triển khai, hoàn thiện phác đồ 
điều trị, nghiên cứu vắc xin… Chúng ta đã nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu, sẻ chia 
từ nhiều quốc gia bạn bè, cộng đồng quốc tế; đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Chính 
phủ, Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật tư 
y tế để hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với nhiều nước.
4. Tình trạng chênh lệch gần đây vẫn chưa có cải thiện đáng kể. Nhìn chung, khu vực 
Đông Nam Bộ có chỉ số sức khỏe tốt nhất, trong khi khu vực Tây Nguyên và Trung du 
miền núi phía Bắc có chỉ số sức khỏe thấp nhất. Năm 2019, mức chênh lệch giữa khu 
vực có chỉ số sức khỏe tốt nhất và thấp nhất là 5,9 năm đối với tuổi thọ trung bình, 2,8 
lần đối với tỷ suất tử vong trẻ em và 2,4 lần đối với tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 
của trẻ em dưới 5 tuổi.



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 103

Chưa thực hiện tốt việc quản lý sức khỏe người dân. Một số dịch 
bệnh lưu hành, kể cả có thể dự phòng bằng vắc xin như sởi, bạch hầu… 
chưa được kiểm soát hoàn toàn. Tỷ lệ tiêm chủng ở một số vùng, nhóm 
dân tộc còn thấp, nhất là các nhóm dân di cư. Công tác phòng chống các 
bệnh không lây nhiễm còn nhiều hạn chế. Tình hình ngộ độc thực phẩm 
còn diễn biến phức tạp. 

Mức sinh giữa các vùng chênh lệch đáng kể, mất cân bằng giới tính 
khi sinh còn cao, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi còn hạn chế. Việc 
nghiên cứu, đề ra giải pháp, ban hành cơ chế chính sách đồng bộ phát huy 
lợi thế của thời kỳ dân số vàng, chuẩn bị thích ứng với già hóa dân số còn 
hạn chế. 

Công nghiệp dược, thiết bị y tế chưa phát triển đáp ứng yêu cầu, 
phụ thuộc vào nguyên liệu ở nước ngoài. Quản lý mua sắm thiết bị y 
tế ở một vài nơi còn lỏng lẻo. Bán thuốc theo đơn, sử dụng thuốc biệt 
dược, thực phẩm chức năng quá mức cần thiết, bán thuốc không theo kê 
đơn còn phổ biến. 

Phân bổ nhân lực y tế chưa hợp lý, chất lượng còn yếu ở tuyến y 
tế cơ sở; đào tạo nhân lực, cấp phép hành nghề chưa chưa tiếp cận theo 
chuẩn mực quốc tế. Việc thực hiện các quy định về cơ chế giá thị trường, 
xã hội hóa, đấu thầu mua sắm còn nhiều vướng mắc. Giải ngân vốn đầu 
tư công còn chậm1. Hệ thống văn bản pháp luật chưa đầy đủ2; thanh kiểm 
tra còn hạn chế.

3. Các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Bộ Y tế đã đề ra nhiệm vụ trong giai đoạn 2021-2025 là: Đổi mới 
mạnh mẽ toàn diện ngành y tế để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và 

1. Do năng lực của nhiều chủ đầu tư còn hạn chế, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, 
sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực thi các quy định, về tổ chức quản lý dự 
án, vướng mắc về cơ chế quản lý với các nhà tài trợ. Hai dự án xây dựng cơ sở 2 của 
Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức vướng mắc trong thực hiện hợp đồng xây lắp theo 
hình thức gói thầu hỗn hợp gồm thiết kế (trừ thiết kế kiến trúc), xây dựng, lắp đặt thiết 
bị công trình. Một số dự án TPCP vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Công tác giao 
ban, đôn đốc các nhà thầu thi công của chủ đầu tư chưa tốt, công tác nghiệm thu, thanh 
toán còn chậm.
2. Một số quan hệ xã hội về y tế chưa có quy phạm pháp luật đồng bộ ở hình thức văn 
bản luật để điều chỉnh như an toàn truyền máu, dinh dưỡng cộng đồng, cộng đồng an 
toàn, nâng cao sức khỏe, ứng dụng tế bào gốc, quản lý trạng thiết bị y tế, chuyển đổi giới 
tính, phân bố, quy mô dân số...
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nâng cao sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Phấn đấu đạt thứ hạng 
cao so với các nước ASEAN và khu vực Tây Thái Bình Dương1. 

Tập trung hoàn thành 06 dự án Luật: (i) Luật Khám bệnh, chữa bệnh 
(sửa đổi); (ii) Luật Bảo hiểm y tế (sửa đổi); (iii) Luật Dân số (thay thế 
Pháp lệnh dân số); (iv) Luật Phòng bệnh, nâng cao sức khỏe; (v) Luật 
Chuyển đổi giới tính; (vi) Luật Lấy ghép hiến mô, bộ phận cơ thể người 
(sửa đổi).

Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả và tiện ích đối với 
người dân; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế; chuyển một số đơn 
vị thuộc Trung ương về địa phương quản lý. Hình thành các cơ sở y tế 
Trung ương theo các vùng kinh tế - xã hội, chú ý Tây Bắc và Tây Nguyên; 
cơ quan kiểm soát bệnh tật trung ương và một số vùng; cơ quản quản lý 
thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm, trang thiết bị y tế tại trung ương và vùng. 

Nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự phòng để ứng phó với các 
tình huống khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế, an toàn thực phẩm, chủ động 
phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; đổi mới căn bản y tế 
cơ sở (đầu tư, nhân lực, phương thức hoạt động). 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa 
bệnh các tuyến2 (thực hiện các đề án khám chữa bệnh từ xa; hồ sơ sức 
khỏe cá nhân; đăng ký khám qua mạng, điện thoại; hình thành mạng y tế 
Việt Nam...). Đẩy mạnh thực hiện chăm sóc toàn diện người bệnh. Phát 
triển một số trung tâm y tế chuyên sâu tiếp nhận bệnh nhân nước ngoài; 
kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe. Tiếp tục phát huy lợi thế của y 
học cổ truyền.

Đổi mới căn bản, toàn diện đào tạo nguồn nhân lực, cấp chứng chỉ 
hành nghề phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường luân phiên, chuyển 

1. Chỉ số y tế - sức khỏe theo đánh giá của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) năm 2019 
về năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI): số điểm y tế - sức khỏe của Việt Nam là 81/100, 
xếp thứ 5 ASEAN (sau Singapore, Thái Lan, Malaysia, Brunei…); xếp 71/141 nước 
đánh giá. Xếp hạng chỉ số bao phủ dịch vụ y tế do WHO và WB thực hiện đánh giá: Việt 
Nam đạt 73/100 điểm, cao hơn trung bình khu vực ASEAN (59 điểm), trung bình thế 
giới (64 điểm). Việt Nam xếp 13/37 quốc gia và vùng lãnh thổ khu vực Tây Thái Bình 
Dương; xếp 70/183 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mục tiêu phấn đấu: tốp 2 hoặc 3 khu vực 
ASEAN; tốp 10 khu vực Tây Thái Bình Dương; tốp 30 thế giới.
2. Như tăng đầu tư, tài chính, nhân lực, xây dựng cơ chế giá gắn với chất lượng, ứng dụng 
CNTT, phát triển kỹ thuật bệnh viện các tuyến, khám chữa bệnh từ xa, bác sỹ tuyến trên 
hỗ trợ tuyến dưới, bệnh viện không giấy, thanh toán không dùng tiền mặt…
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giao kỹ thuật cho tuyến dưới; hình thành các trung tâm thi cấp chứng chỉ 
theo thông lệ quốc tế; nâng cao vị trí các trường đạo tạo y khoa Việt Nam; 
đào tạo nhân lực cho vùng sâu, vùng xa. Tăng cường nghiên cứu khoa 
học, ứng dụng công nghệ cao trong dự phòng và điều trị.

Đổi mới công tác dân số, chú trọng về chất lượng, quy mô, cơ cấu, 
phân bố dân số hợp lý. Duy trì mức sinh thay thế, giảm mất cân bằng giới 
tinh khi sinh, giảm chênh lệch về sức khỏe giữa các vùng miền. Khai thác 
triệt để lợi thế dân số vàng, chủ động thích ứng già hóa dân số.

Nâng cao năng lực nghiên cứu, sản xuất thuốc, vắc xin, hệ thống 
kiểm nghiệm, kiểm định. Bảo đảm đủ thuốc về số lượng, chất lượng, giá 
hợp lý. Đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị y tế, công nghiệp dược trong 
nước1. Công khai minh bạch trong mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa. 

Đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính2, cơ chế BHYT theo hướng có 
các mức bảo hiểm bổ sung, kết nối giữa BHYT và các loại hình bảo hiểm 
thương mại, mở rộng bao phủ BHYT. Thay đổi căn bản phương thức 
thanh toán theo ca bệnh, theo định suất. Tận dụng khoa học công nghệ và 
ứng dụng công nghệ thông tin; bệnh viện không giấy; thanh toán không 
dùng tiền mặt; điều hành thông minh.

1. Đầu tư đủ nguồn lực để làm chủ công nghệ sản xuất vắc xin tích hợp nhiều loại trong 
một, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêm chủng mở rộng trong nước (vắc xin sản xuất trong nước 
đáp ứng 100% nhu cầu cho tiêm chủng mở rộng và 30% nhu cầu cho tiêm chủng dịch 
vụ), tiến tới xuất khẩu. Phấn đấu sản xuất được 20% nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất 
thuốc trong nước, thuốc sản xuất trong nước chiếm 70% tổng giá trị thuốc tiêu thụ trong 
năm, trong đó thuốc từ dược liệu chiếm 30%.Phấn đấu có 40% thuốc generic sản xuất 
trong nước và nhập khẩu có số đăng ký lưu hành được đánh giá tương đương sinh học 
và sinh khả dụng. Hình thành ít nhất 02 khu công nghiệp dược phẩm công nghệ cao để 
sản xuất các thuốc biệt dược gốc, thuốc chuyên khoa đặc trị, vắc xin, sinh phẩm cơ bản 
đáp ứng được trong điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh và tiến tới xuất khẩu sang các 
nước trong khu vực.
2. Ngân sách nhà nước ưu tiên đầu tư cho y tế cơ sở, vùng khó khăn, các bệnh viện không 
có nguồn thu; Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế để thu hút các nguồn lực đầu tư cho các 
cơ sở y tế. Tiếp tục thực hiện lộ trình tinh đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. Mở rộng đấu 
thầu tập trung thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế. Công khai minh bạch giá dịch vụ xã hội 
hóa, giá và quy trình cấp phép thuốc, trang thiết bị y tế.
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Chuyên đề 8:
BỨC TRANH HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG  

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ  
MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

I. BỐI CẢNH

Bước vào năm 2020, kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, 
khó lường do tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, suy thoái 
kinh tế diễn ra tại nhiều quốc gia. Các tổ chức quốc tế liên tục điều chỉnh 
hạ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2020, trong đó Quỹ Tiền tệ Quốc 
tế (IMF) dự báo năm 2020 tăng trưởng kinh tế thế giới -4,9%, suy thoái 
mạnh hơn giai đoạn khủng hoảng tài chính năm 2008 và cảnh báo cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu hiện nay “sẽ còn tiếp tục kéo dài”, Ngân 
hàng Thế giới (WB) dự báo tăng trưởng thế giới năm 2020 là -5,2%. Để 
ứng phó với dịch bệnh, Chính phủ và Ngân hàng Trung ương (NHTW) 
các nước đã triển khai hàng loạt các giải pháp chưa có tiền lệ để hỗ trợ 
nền kinh tế với quy mô cứu trợ tài khóa lớn và ngày càng tăng, cắt giảm 
mạnh lãi suất và thực thi các gói nới lỏng định lượng.

Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích 
cực các năm trước, tình hình chính trị xã hội ổn định, kinh tế vĩ mô cũng 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đến sản xuất kinh 
doanh và đời sống nhân dân do tác động của dịch bệnh. Trước diễn biến 
như vậy, với sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự vào 
cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của nhân dân, 
Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh và tình hình kinh tế - xã hội đảm 
bảo ổn định, có nhiều điểm sáng trong bối cảnh đại dịch. Tăng trưởng 
kinh tế thuộc số ít quốc gia có tăng trưởng dương trong bối cảnh thế giới 
suy thoái nghiêm trọng. Lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu 
dưới 4% của Quốc hội, 9 tháng đầu năm bình quân là 3,85%. Có thể nói, 
với sự ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát trong các năm qua 
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đã tạo dựng nền tảng vĩ mô vững chắc và nền kinh tế chống chịu tốt hơn 
với các cú sốc lớn như đại dịch Covid-19, củng cố niềm tin của nhà đầu 
tư và nhân dân vào quản lý vĩ mô của Chính phủ.

II. BỨC TRANH NGÀNH NGÂN HÀNG TRONG 9 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2020

Đối với ngành ngân hàng, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) đã xác định điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và hoạt động 
ngân hàng sẽ đối mặt với nhiều thách thức và đòi hỏi phải có sự phản ứng 
chính sách linh hoạt, kịp thời phù hợp với diễn biến mới và những yếu tố 
mang tính toàn cầu. Thực hiện các chủ trương của Đảng, Quốc hội, chỉ 
đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ là vừa quyết liệt phòng chống 
dịch, vừa triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 
doanh, tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội thì toàn hệ thống 
ngân hàng đã chủ động, khẩn trương, kịp thời ban hành, triển khai đồng 
bộ nhiều giải pháp hỗ trợ nền kinh tế, doanh nghiệp và người dân vượt 
qua khó khăn, khôi phục và phát triển kinh tế. Kết quả quan trọng nhất 
trong 9 tháng đầu năm 2020 của ngành ngân hàng là đã góp phần kiểm 
soát lạm phát theo mục tiêu đề ra của Quốc hội, ổn định thị trường tiền tệ, 
ngoại hối, hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, tạo môi trường vĩ mô 
ổn định trong bối cảnh chịu tác động lớn từ biến động thế giới và đại dịch 
Covid-19, thể hiện trên các mặt trọng tâm sau:

2.1. Kịp thời ban hành chính sách và chỉ đạo triển khai quyết 
liệt các giải pháp hỗ trợ khách hàng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Ngay khi xảy ra dịch Covid-19, NHNN đã chủ động, linh hoạt, phản 
ứng chính sách kịp thời và có những chính sách mang tính đột phá để 
hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khắc phục khó khăn, giảm thiểu thiệt 
hại, góp phần duy trì sản xuất kinh doanh. Theo đó, NHNN đã ban hành 
các văn bản chỉ đạo và tổ chức làm việc trực tiếp với các tổ chức tín 
dụng (TCTD) để yêu cầu rà soát, đánh giá mức độ ảnh hưởng của dịch 
Covid-19 đối với khách hàng, xây dựng các chương trình, kịch bản hành 
động của ngân hàng để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Chỉ đạo các 
TCTD đơn giản thủ tục, điều kiện cho vay để đáp ứng đầy đủ, kịp thời 
nhu cầu vốn của nền kinh tế; tiết giảm chi phí hoạt động, giảm lương, 
thưởng, lợi nhuận để tập trung nguồn lực giảm lãi suất cho vay đối với 
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các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới. Thiết lập đường dây 
nóng để tiếp nhận, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 
người dân; chủ động phối hợp với uỷ ban nhân dân (UBND) các tỉnh, 
thành phố tổ chức 15 Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên toàn 
quốc để tháo gỡ khó khăn cho các hiệp hội, doanh nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn, NHNN kịp thời ban 
hành Thông tư 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 về cơ cấu lại thời hạn 
trả nợ, miễn giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ và hiện NHNN đang khẩn 
trương hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 01 phù hợp 
với diễn biến phức tạp và kéo dài của dịch bệnh. Ngay sau khi Chính phủ 
có Nghị quyết 42/NQ-CP, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định 15/2020/
QĐ-TTg, NHNN đã kịp thời ban hành Thông tư 05/2020/TT-NHNN ngày 
07/5/2020 và Quyết định 925/QĐ-NHNN ngày 13/5/2020 về việc tái cấp 
vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) với số tiền tái cấp 
vốn tối đa 16.000 tỷ đồng, lãi suất 0%/năm, thời hạn NHNN giải ngân tái 
cấp vốn đối với NHCSXH đến hết ngày 31/7/2020. Chỉ đạo Công ty Cổ 
phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), TCTD giảm, miễn phí giao 
dịch thanh toán, đồng thời ban hành Thông tư 04/2020/TT-NHNN điều 
chỉnh giảm 50% phí dịch vụ thanh toán trong nước qua Hệ thống thanh 
toán điện tử liên ngân hàng của NHNN, từ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 
31/12/2020. Ngày 14/8/2020, NHNN ban hành Thông tư số 08/2020/TT-
NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN 
ngày 15/11/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 
động của TCTD, cho phép TCTD lùi 01 năm thời hạn lộ trình áp dụng tỷ 
lệ nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn nhằm 
hỗ trợ TCTD có điều kiện tối ưu hóa bảng cân đối để giảm lãi suất cho 
vay, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, các TCTD đã vào 
cuộc mạnh mẽ, sử dụng nguồn nội lực tài chính của mình thông qua 
việc tiết giảm chi phí, cắt giảm lương, giảm lợi nhuận, không chia cổ 
tức... để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Đến 28/9/2020, các 
TCTD đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 272.115 khách hàng với dư nợ 
331.013 tỷ đồng; miễn, giảm, hạ lãi suất cho 493.815 khách hàng với dư 
nợ 1.161.315 tỷ đồng, cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ 
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23/1 đến nay đạt 1.758.224 tỷ đồng cho 315.272 khách hàng. Sau 02 lần 
giảm phí, 63% giao dịch thanh toán của khách hàng qua liên ngân hàng 
24/7 qua Napas được miễn hoặc giảm phí với tổng số tiền phí TCTD 
miễn, giảm cho khách hàng đến hết năm 2020 là khoảng 1.004 tỷ đồng. 

2.2. Chủ động, linh hoạt điều hành chính sách tiền tệ góp phần ổn 
định kinh tế vĩ mô, khôi phục nền kinh tế, tập trung các giải pháp hỗ 
trợ người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn do dịch Covid-19. 

Một là, NHNN điều hành CSTT linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng 
bộ các công cụ, biện pháp nhằm đảm bảo thanh khoản cho hệ thống TCTD 
và nền kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, tạo điều kiện thuận 
lợi để TCTD điều chỉnh giảm lãi suất thị trường, tập trung cung ứng vốn 
tín dụng kịp thời cho nền kinh tế. Đến 30/9/2020, tổng phương tiện thanh 
toán (M2) tăng 8,65% và huy động vốn tăng 8,92% so với cuối năm 2019. 

Hai là, để kịp thời hỗ trợ nền kinh tế trước tác động tiêu cực của dịch 
bệnh Covid-19, từ đầu năm đến nay, NHNN đã giảm liên tục, đồng bộ 
03 lần lãi suất (17/3/2020 và 13/5/2020, tiếp đó là ngày 1/10/2020) với 
tổng mức giảm 1,5-2%/năm lãi suất điều hành; giảm 0,6-1,0%/năm trần 
lãi suất tiền gửi các kỳ hạn dưới 6 tháng; giảm 1,5%/năm trần lãi suất cho 
vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên (hiện còn 4,5%/năm). So với 
các nước trong khu vực, Việt Nam là một trong những NHTW có phản 
ứng CSTT nhanh nhạy, điều chỉnh cắt giảm lãi suất điều hành mạnh nhất1. 
Kết quả, mặt bằng lãi suất của các TCTD giảm, lãi suất cho vay đối với 
các lĩnh vực ưu tiên giảm 1,5%/năm so với cuối năm 2019. Tính chung 
cả giai đoạn 2016-2020, lãi suất ổn định và thấp so với các năm trước 
đó; trong đó lãi suất tiền gửi bình quân giảm khoảng 2,3%/năm, lãi suất 
cho vay bình quân giảm khoảng 3,6%/năm so với giai đoạn 2011-2015. 
So với các nước có điều kiện tương đồng trong khu vực, lãi suất cho 
vay của Việt Nam ở mức trung bình; trong đó lãi suất cho vay ngắn 
hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên (4,5%/năm) hiện thấp hơn mức lãi suất 
cho vay bình quân của ASEAN-42. Cộng hưởng với độ trễ tác động của 

1. Philippines: -1,75%; Thái Lan: -0,5%; Malaysia: -0,5%; Indonesia: -0,75%; Ấn Độ: 
-1,15%; Trung Quốc: -0,3%.
2. Theo số liệu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), lãi suất cho vay của Việt Nam không cao 
hơn mặt bằng lãi suất cho vay của các nước trong khu vực có trình độ phát triển tương 
đồng. Tính đến tháng 7/2020, lãi suất cho vay bình quân của ASEAN-6 khoảng 5,7%/
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chính sách điều chỉnh giảm liên tục lãi suất của NHNN và TCTD từ năm 
2019 đến nay, mặt bằng lãi suất đã và đang tiếp tục xu hướng giảm, góp 
phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hỗ trợ tăng 
trưởng kinh tế. 

Ba là, NHNN tiếp tục điều hành tỷ giá theo cơ chế tỷ giá trung tâm 
nhằm giúp tỷ giá biến động linh hoạt, hấp thu tốt các cú sốc bên ngoài, 
đồng thời hạn chế tâm lý đầu cơ, găm giữ ngoại tệ, ổn định thị trường ngoại 
tệ, góp phần nâng cao vị thế đồng Việt Nam, khuyến khích người dân bán 
ngoại tệ cho hệ thống ngân hàng, tạo nguồn cung tăng dự trữ ngoại hối 
Nhà nước (DTNHNN), chuyển hóa nguồn ngoại tệ thành nguồn vốn cho 
SXKD, góp phần phát triển kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế, tài chính thế 
giới biến động nhanh, phức tạp do tác động của dịch bệnh Covid-19 cũng 
như áp lực từ tâm lý thị trường trong nước, Việt Nam nằm trong danh sách 
giám sát của Bộ Tài chính Mỹ, NHNN đã điều hành tỷ giá chủ động, linh 
hoạt; kết hợp với các giải pháp điều tiết thanh khoản hợp lý, chủ động 
truyền thông, điều chỉnh giảm tỷ giá bán can thiệp và sẵn sàng bán ngoại 
tệ can thiệp để bình ổn thị trường, mua ngoại tệ bổ sung DTNHNN khi có 
điều kiện thuận lợi. Từ đầu năm đến nay, mặc dù nhiều đồng tiền trên thế 
giới đã bị mất giá mạnh, tỷ giá USD/VND duy trì tương đối ổn định. Đến 
ngày 30/9/2020, tỷ giá trung tâm tăng 0,26% so với cuối năm 2019. Thanh 
khoản thị trường thông suốt, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng 
đầy đủ, kịp thời; NHNN tiếp tục mua ngoại tệ bổ sung DTNHNN, đến nay 
quy mô DTNHNN gấp khoảng gần 3 lần so với năm 2015, góp phần nâng 
mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia, tăng cường an ninh tài chính tiền tệ. Việc 
quản lý thị trường vàng đã đạt được kết quả quan trọng là chống tình trạng 
vàng hóa nền kinh tế. Giá vàng trong nước trong 9 tháng đầu năm diễn biến 
tăng theo giá vàng quốc tế nhưng trong biên độ hẹp hơn. Mặc dù giá vàng 
thế giới có thời điểm tăng cao nhưng không có hiện tượng người dân đổ 
xô đi mua vàng và rủi ro thị trường cho người dân đã giảm.

năm, ASEAN-4 khoảng 4,82%; Việt Nam 7,2%/năm. Trong đó, lãi suất cho vay ngắn hạn 
tối đa đối với các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam (4,5%/năm), hiện thấp hơn mức lãi suất 
cho vay bình quân của ASEAN-4. Nếu so với các nước có trình độ phát triển tương đồng 
như Indonesia (9,41%), Mông Cổ (16,92%),Bangladesh (7,79%,) Myanmar (14,5%), và 
Ấn Độ (9,05%) thì lãi suất Việt Nam ở mức trung bình.
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Bốn là, điều hành linh hoạt tăng trưởng tín dụng, đảm bảo cung ứng 
đủ vốn cho nền kinh tế; chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó 
khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân 
hàng. NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD triển khai quyết liệt các giải 
pháp tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng, đáp ứng nhu cầu 
vốn của nền kinh tế gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung 
vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt chẽ 
đối với các lĩnh vực rủi ro. Do tác động của dịch Covid-19, hoạt động sản 
xuất kinh doanh, tiêu dùng trong những tháng đầu năm 2020 bị chững 
lại, nhu cầu vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh của khách hàng cũng 
giảm, mặc dù NHNN tăng cường hỗ trợ thanh khoản trên thị trường tiền 
tệ, giảm các mức lãi suất điều hành, tạo điều kiện thuận lợi để TCTD 
triển khai nhiều chương trình, sản phẩm cho vay lãi suất thấp, ưu đãi, quy 
mô lớn. Trên cơ sở chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng năm 2020 
khoảng 14%, để khuyến khích TCTD mở rộng tăng trưởng tín dụng lành 
mạnh, NHNN đã chủ động điều chỉnh tăng mức tăng trưởng tín dụng 
của nhiều TCTD có khả năng mở rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh 
vực phục vụ cho tăng trưởng kinh tế. Đến ngày 30/9/2020, tín dụng tăng 
6,09% so với cuối năm 2019, trong đó, tín dụng VND tăng 6,5% và tín 
dụng ngoại tệ giảm 0,52%.

Để góp phần thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm 
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020”, tín dụng chính sách, đặc biệt là 
tín dụng hỗ trợ người những đối tượng yếu thế trong xã hội (hộ nghèo, 
người nghèo, học sinh sinh viên, phụ nữ nghèo, người xuất khẩu lao 
động, người khuyết tật…) thực hiện chủ yếu qua NHCSXH luôn được 
ngành Ngân hàng đặc biệt quan tâm. Tính đến ngày 31/8/2020, tổng dư 
nợ các chương trình tín dụng chính sách tại NHCSXH đạt 221.515 tỷ 
đồng, tăng 7,11% so với 31/12/2019, với hơn 6,5 triệu khách hàng còn 
dư nợ. Để hỗ trợ người nghèo bị ảnh hưởng dịch Covid-19, đến ngày 
28/9/2020, NHCSXH đã thực hiện gia hạn nợ cho hơn 163 nghìn khách 
hàng với dư nợ hơn 4.080 tỷ đồng, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ cho hơn 75,2 
nghìn khách hàng với dư nợ gần 1.600 tỷ đồng, cho vay mới đối với gần 
1,6 triệu khách hàng với dư nợ trên 58 nghìn tỷ đồng.

Năm là, đẩy mạnh thanh toán và phát triển công nghệ, dịch vụ ngân 
hàng, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), tiếp tục xây dựng, 
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hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thanh toán, đảm bảo an 
ninh, an toàn hệ thống thanh toán, đồng thời tích cực nghiên cứu triển 
khai thí điểm các mô hình, công nghệ mới như Fintech, P2P Lending, 
Mobile Money, eKYC. Năm 2020, trước diễn biến phức tạp của tình 
hình dịch Covid-19, NHNN đã chủ động có nhiều chính sách miễn, 
giảm phí thanh toán điện tử. Bên cạnh đó, 100% các TCTD hiện nay 
đều thực hiện miễn phí đối với các giao dịch công trực tuyến; các giao 
dịch chuyển tiền ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; các giao dịch 
chuyển tiền cho đối tượng nhận hỗ trợ thông qua phương thức chi trả 
trực tiếp tới tài khoản; các giao dịch chuyển tiền giải ngân cho vay 
người sử dụng lao động trả lương ngừng việc đối với NLĐ của Ngân 
hàng Chính sách xã hội. NHNN đã trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo 
Quyết định cá biệt về việc thí điểm dùng tài khoản viễn thông để thanh 
toán cho các dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile-Money) để kịp thời đảm 
bảo công tác quản lý, ứng phó với dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 11/
CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị, Kế 
hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng. Đồng thời, với 
việc triển khai các chính sách đồng bộ về thanh toán không dùng tiền 
mặt (TTKDTM), NHNN đã chủ động phối hợp các đơn vị liên quan 
truyền thông mạnh mẽ để thúc đẩy người dân sử dụng TTKDTM, 
đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó, mặc dù bị ảnh 
hưởng của dịch Covid-19, hoạt động thanh toán những tháng đầu năm 
2020 vẫn có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, cả về số lượng 
và giá trị giao dịch, thể hiện ở giao dịch thanh toán qua thẻ, qua internet 
và điện thoại di động1. 

1. Đến cuối tháng 8/2020 so với cuối năm 2015, (i) số tài khoản cá nhân đạt 95,6 triệu, 
tăng 58,8%; tổng lượng thẻ lưu hành đạt 109 triệu thẻ, tăng 53,5%; mạng lưới ATM, POS 
phủ sóng đến tất cả địa bàn tỉnh trên cả nước với 19.541 ATM và 274.539 POS, tăng lần 
lượt gần 15,4% và 23%; (ii) Tổng số lượng giao dịch qua Hệ thống TTĐTLNH đạt 94,2 
triệu món, giá trị đạt gần 67,5 triệu tỷ đồng, tăng gần 147% về số lượng và 98% về giá trị; 
(iii) Số lượng và giá trị thanh toán qua kênh Internet đạt 282,4 triệu giao dịch với 17,4 
triệu tỷ đồng, tăng 421,7% và 421,4%; Số lượng và giá trị thanh toán qua kênh điện thoại 
di động đạt 682,3 triệu giao dịch với gần 7,2 triệu tỷ đồng, tăng 1.700,8% và 8.932,6%; 
thanh toán qua POS đạt hơn 218 triệu món với 382,86 nghìn tỷ đồng, tăng tương ứng 
539,22% và 212,3%; thanh toán qua ATM đạt 660 triệu món với 1.818,58 nghìn tỷ đồng, 
tăng tương ứng 51,42% và 79,19%. Theo khảo sát của PwC đối với 27 nước đã ghi nhận 
Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất về thanh toán di động trong năm 2018.
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Sáu là, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh 
doanh trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng. NHNN luôn coi trọng cải cách 
hành chính (CCHC) đảm bảo nguyên tắc trung tâm của cải cách hành 
chính là tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm (thời gian, chi phí) cho người 
dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Trong đó tập 
trung cải cách khâu quan trọng nhất là mối quan hệ tiếp cận dịch vụ giữa 
TCTD và khách hàng đảm bảo minh bạch thông tin, ứng dụng công nghệ 
hiện đại. Công tác CCHC đã được triển khai trong toàn hệ thống, với 
mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, ngành Ngân hàng 
đã tập trung cải cách thủ tục của NHNN với TCTD, cải cách thủ tục của 
TCTD với doanh nghiệp, người dân. Qua đó, công tác CCHC, cải thiện 
môi trường kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng đã góp phần tạo điều 
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân trong việc tiếp cận vốn tín 
dụng và dịch vụ ngân hàng. Chỉ số cải cách hành chính (Par index) năm 
2019 của NHNN đạt điểm cao nhất 95.4/100 điểm và lần thứ 5 liên tiếp 
xếp vị trí thứ 1 về CCHC trong các bộ, cơ quan ngang bộ.

Bảy là, thực hiện minh bạch hóa chính sách, bảo vệ người tiêu dùng 
sử dụng dịch vụ tài chính và giải quyết vấn đề Quốc hội, cử tri quan tâm: 
Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã minh bạch hóa các thông tin về tỷ giá, 
lãi suất, tỷ trọng tiền mặt trong lưu thông trên tổng phương tiện thanh toán, 
cán cân thanh toán quốc tế, tốc độ tăng trưởng và dư nợ tín dụng đối với 
nền kinh tế… để người dân, các tổ chức trong nước, quốc tế tiếp cận thông 
tin theo đúng quy định pháp luật và cam kết quốc tế. Đồng thời, để bảo vệ 
người tiêu dùng sử dụng dịch vụ tài chính, NHNN đã ban hành nhiều chính 
sách để yêu cầu các tổ chức tín dụng tuân thủ và đảm bảo sự cân xứng 
thông tin giữa TCTD và khách hàng. NHNN đã chủ động truyền thông giáo 
dục tài chính đến rộng rãi công chúng như quyền lợi, trách nhiệm, những 
lưu ý, quy trình của các TCTD, khách hàng tiếp cận dịch vụ tiết kiệm, thanh 
toán, vay vốn, vay tiêu dùng… để đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật, tránh 
“tín dụng đen”, tránh rủi ro cho khách hàng, góp phần thay đổi thói quen, 
hành vi và hình thành cộng đồng tài chính tốt. Bên cạnh đó, với những vấn 
đề Quốc hội và cử tri quan tâm, NHNN luôn lắng nghe và giải quyết kịp 
thời. NHNN cũng yêu cầu chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố thường 
xuyên nắm bắt dư luận và phối hợp với chính quyền địa phương để kịp thời 
xử lý các vấn đề phát sinh trên địa bàn. 
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Tám là, kịp thời truyền thông về các giải pháp điều hành CSTT và 
hoạt động ngân hàng, chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ, qua đó truyền tải đến dư luận một cách chính xác, kịp thời và đầy 
đủ, tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin của thị trường vào điều hành 
chính sách của Chính phủ, NHNN. Đồng thời, đẩy mạnh tăng cường hợp 
tác đa phương, chủ động thông tin với các nước, các nhóm công tác để 
trao đổi về tình hình, diễn biến kinh tế - tài chính cũng như các phản ứng 
chính sách tại các quốc gia trong khu vực và trên thế giới, từ đó tham 
vấn, đề xuất những biện pháp chính sách phù hợp, góp phần duy trì mối 
quan hệ hợp tác kinh tế - tiền tệ - ngân hàng khu vực và quốc tế. Chủ 
động và tích cực triển khai nhiều hình thức vận động các tổ chức quốc 
tế có các chính sách và cung cấp các nguồn hỗ trợ cho Việt Nam để ứng 
phó với dịch Covid-19. Trong đó, NHNN và Ngân hàng thế giới (WB) 
đã ký kết Hiệp định viện trợ không hoàn lại và các văn kiện pháp lý liên 
quan của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Ứng phó khẩn cấp đại dịch Covid-19 
của Việt Nam”. Dự án có tổng mức đầu tư là 6.559.523 USD, trong đó 
vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 6.227.824 USD và vốn đối ứng là 
331.699 USD nhằm hỗ trợ Việt Nam tăng cường năng lực phát hiện và 
ứng phó đại dịch Covid-19.

2.3. Tiếp tục triển khai công tác cơ cấu lại hệ thống các TCTD 
gắn với xử lý nợ xấu nghiêm túc, có hiệu quả

Nhờ triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo đúng định 
hướng, chính sách của Quốc hội và Chính phủ, công tác cơ cấu lại hệ 
thống các TCTD và xử lý nợ xấu đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến 
nay, về cơ bản các TCTD đều đang thực hiện theo phương án cơ cấu lại 
gắn với xử lý nợ xấu của từng TCTD đã được NHNN phê duyệt; năng lực 
tài chính của các TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần; chất lượng 
quản trị điều hành của các TCTD từng bước được nâng cao để tiệm cận 
với thông lệ quốc tế; các TCTD đạt các tỷ lệ, giới hạn an toàn theo quy 
định của pháp luật; tình trạng sở hữu chéo, đầu tư chéo trong hệ thống các 
TCTD đã được xử lý có hiệu quả, tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn, 
thao túng, chi phối ngân hàng về cơ bản được kiểm soát. Cơ sở pháp lý, 
cơ chế xử lý đối với các TCTD yếu kém đã được ban hành đồng bộ, hiệu 
quả, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong lĩnh vực ngân hàng, đảm 
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bảo ổn định, an toàn hoạt động của các TCTD và lành mạnh thị trường tài 
chính tiền tệ. Ngoài ra, công tác thanh tra, giám sát được tăng cường đã 
góp phần cảnh báo sớm, ngăn chặn, phát hiện và xử lý kiên quyết các rủi 
ro, tồn tại và sai phạm của TCTD, thúc đẩy các TCTD triển khai cơ cấu 
lại gắn với xử lý nợ xấu nghiêm túc, có hiệu quả; kỷ cương, kỷ luật trên 
thị trường tiền tệ và lĩnh vực ngân hàng được chấn chỉnh và nâng cao, góp 
phần ổn định, bảo đảm an ninh tài chính - tiền tệ.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, NHNN tiếp tục triển khai quyết liệt 
các nhiệm vụ được giao tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn 
với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” và Nghị quyết số 42/2017/QH14 
của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các TCTD; tăng cường giám 
sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện phương án cơ cấu lại đã được phê 
duyệt và theo dõi, kiểm tra kết quả xử lý nợ xấu cũng như kiểm soát chất 
lượng tín dụng của từng TCTD để kịp thời cảnh báo, chấn chỉnh và hỗ trợ 
các TCTD tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh. Các ngân hàng 
thương mại tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hệ thống các TCTD 
cũng như tham gia hỗ trợ, xử lý các TCTD yếu kém. Hiện nay, các TCTD 
đang tích cực triển khai phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, đảm 
bảo đúng tiến độ đề ra. NHNN tiếp tục chỉ đạo các TCTD tích cực nâng 
cao chất lượng tài sản, kiểm soát chất lượng tín dụng, hạn chế phát sinh 
nợ xấu mới; tự xử lý nợ xấu bằng các biện pháp đôn đốc khách hàng trả 
nợ; bán, phát mãi tài sản bảo đảm của khoản nợ; bán nợ theo cơ chế thị 
trường; sử dụng dự phòng rủi ro; tích cực áp dụng các biện pháp xử lý 
nợ xấu theo Nghị quyết 42. Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, 
NHNN đã chỉ đạo các TCTD rà soát nợ xấu, kế hoạch xử lý nợ xấu năm 
2020 để bảo đảm phù hợp với diễn biến dịch Covid-19. Tỷ lệ nợ xấu nội 
bảng tiếp tục được duy trì ở mức dưới 2%. 

Về công tác phòng, chống rửa tiền, với vai trò là đơn vị giúp việc cho 
Cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo phòng, chống rửa tiền và Ban chỉ 
đạo phòng, chống khủng bố ngành Ngân hàng, NHNN phối hợp với các 
Bộ, ngành liên quan đã tích cực triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho đợt 
đánh giá đa phương của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa 
tiền (APG) đối với cơ chế phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố 
của Việt Nam. Trong đó đã tập trung nguồn lực, tích cực phối hợp với các 
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bộ, ngành giải trình, phản hồi đối với những đánh giá, khuyến nghị của 
APG về công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố tại Việt Nam.

Đánh giá chung: Về tổng thể, các giải pháp đồng bộ nêu trên đã góp 
phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ đắc lực cho tăng 
trưởng kinh tế trước tác động bất lợi của dịch Covid-19. Thị trường tiền 
tệ, ngoại hối ổn định, thanh khoản của hệ thống TCTD được đảm bảo, 
mặt bằng lãi suất giảm, tỷ giá và thị trường ngoại tệ diễn biến ổn định, 
dự trữ ngoại hối Nhà nước tiếp tục tăng cao, niềm tin vào giá trị VND 
được tăng cường, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh ổn định 
cho doanh nghiệp, giúp củng cố mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia, thu 
hút nguồn vốn đầu tư phục hồi nền kinh tế hậu Covid-19. Công tác cơ 
cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu tiếp tục được triển khai 
mạnh mẽ, đạt được kết quả quan trọng, giữ vững sự ổn định, an toàn hệ 
thống, quy mô và năng lực tài chính tiếp tục được nâng cao; năng lực 
quản trị điều hành từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế; tính minh 
bạch và chất lượng dịch vụ ngân hàng được cải thiện; nợ xấu được kiểm 
soát và tiếp tục duy trì ở mức an toàn, ổn định. Hoạt động thanh toán 
tiếp tục có bước phát triển mạnh mẽ với nhiều sản phẩm, tiện ích ngân 
hàng mới, hiện đại được áp dụng; số lượng và giá trị thanh toán tăng 
trưởng mạnh; các rủi ro, nguy cơ mất an toàn cơ bản được lường đón, 
kiểm soát và xử lý kịp thời.

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

3.1. Nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong thời gian tới

Trong thời gian tới, kinh tế toàn cầu suy giảm, nhiều bất trắc khó 
lường, dịch bệnh có khả năng kéo dài, ảnh hưởng trực tiếp đến kinh tế, 
xã hội của hầu hết các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong điều 
kiện Việt Nam đã hội nhập quốc tế sâu rộng và có độ mở kinh tế lớn, với 
tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, có thể sẽ ảnh hưởng đến nền 
kinh tế và quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu và an toàn hoạt động của hệ 
thống TCTD. Những yếu tố trên đòi hỏi ngành Ngân hàng tiếp tục điều 
hành CSTT kịp thời, linh hoạt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong 
tình hình mới, đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển. Trên 
cơ sở mục tiêu của Quốc hội, Chính phủ và diễn biến kinh tế vĩ mô, tiền 
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tệ trong và ngoài nước, NHNN sẽ tiếp tục điều hành CSTT và hoạt động 
ngân hàng nhằm kiểm soát lạm phát; duy trì ổn định vĩ mô, thị trường, hỗ 
trợ phục hồi nhanh kinh tế; cụ thể các giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật ngân hàng, trong đó 
trọng tâm là tổng kết, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật NNHN, 
Luật Các TCTD năm 2010. Rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế chính sách, 
quy định pháp luật về hoạt động ngân hàng, tạo thuận lợi cho người dân, 
doanh nghiệp và nền kinh tế khôi phục sau dịch Covid-19. Theo đó, trước 
mắt, NHNN sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 01/2020/TT-NHNN 
ngày 13/3/2020 để phù hợp với tình hình mới.

Hai là, tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường tài 
chính tiền tệ trong nước và thế giới để điều hành CSTT chủ động, linh 
hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá và các chính sách kinh tế 
vĩ mô khác nhằm hỗ trợ hoạt động SXKD, thúc đẩy tăng trưởng nhưng 
không chủ quan với lạm phát. Điều hành lãi suất, tỷ giá linh hoạt, phù hợp 
với diễn biến thị trường trong và ngoài nước, các cân đối vĩ mô, lạm phát, 
tiền tệ và mục tiêu CSTT. Kiên trì thực hiện các giải pháp chống Đô-la 
hóa. Tiếp tục chỉ đạo các TCTD triệt để tiết giảm chi phí hoạt động, giảm 
lợi nhuận, giảm lương để tạo điều kiện tích cực giảm lãi suất cho vay hỗ 
trợ doanh nghiệp và người dân vay vốn. 

Ba là, tiếp tục triển khai các chương trình tái cấp vốn hỗ trợ các 
chương trình, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, trong đó dự 
kiến sửa đổi Thông tư 05/2020/TT-NHNN phù hợp với việc sửa đổi, bổ 
sung Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (sau khi 
có Quyết định sửa đổi, bổ sung của Thủ tướng Chính phủ) để triển khai 
kịp thời việc tái cấp vốn đối với NHCSXH để cho vay người sử dụng lao 
động trả lương ngừng việc. 

Bốn là, tiếp tục triển khai các giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp 
và người dân như: chỉ đạo hệ thống TCTD đảm bảo cung ứng đủ và kịp 
thời vốn với lãi suất hợp lý phục vụ SXKD; bám sát diễn biến dịch bệnh, 
lạm phát, tình hình tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống và từng TCTD 
để tiếp tục điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 cho các 
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TCTD đáp ứng điều kiện. Chỉ đạo NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố phối 
hợp với các sở, ban, ngành ở địa phương đa dạng hình thức kết nối ngân 
hàng - doanh nghiệp để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong tiếp 
cận tín dụng. Đẩy mạnh tín dụng tiêu dùng phục vụ đời sống và sinh hoạt 
người dân gặp khó khăn do dịch, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Năm là, phối hợp các bộ, ngành chức năng tiếp tục hoàn thiện các 
cơ chế, chính sách và những điều kiện cụ thể nhằm tập trung các nguồn 
vốn để hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp phụ 
trợ, công nghiệp chế biến, các lĩnh vực xuất khẩu, dịch vụ, vận tải, du 
lịch, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao... hạn chế rủi ro, duy trì sản xuất kinh doanh, tăng cường liên kết, thúc 
đẩy tiêu thụ hàng hóa trong nước. 

Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án Cơ cấu lại hệ thống TCTD 
gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020, trong đó, tập trung xử lý hiệu quả 
các TCTD yếu kém. Theo dõi, đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến 
khả năng hoàn thành các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại của các TCTD 
cũng như đến an toàn hệ thống để đề xuất các giải pháp chỉ đạo, xử lý phù 
hợp. Phối hợp với các bộ, ngành và các đơn vị liên quan, triển khai đánh 
giá tổng kết Đề án Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu 
theo Quyết định 1058 để làm cơ sở xây dựng dự thảo Đề án cơ cấu lại hệ 
thống các TCTD giai đoạn 2021 - 2025. Tăng cường chỉ đạo TCTD tăng 
cường kiểm soát chất lượng tín dụng; tích cực triển khai các biện pháp 
kiểm soát và hạn chế nợ xấu phát sinh nhằm đưa tỷ lệ nợ xấu về mức an 
toàn, đặc biệt trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Bảy là, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về hoạt động thanh 
toán theo kế hoạch được giao. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các giải pháp 
phát triển thanh toán không dùng tiền mặt nhằm góp phần gia tăng các 
tiện ích, dịch vụ thanh toán phục vụ người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ 
phát triển kinh tế.

Tám là, tiếp tục thực hiện các cam kết quốc tế về minh bạch hóa 
chính sách và bảo vệ người tiêu dùng sử dụng các dịch vụ tài chính. Đồng 
thời, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông chính sách, giáo dục tài chính góp 
phần thực hiện thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán 
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dịch vụ công qua ngân hàng cũng như tăng cường khả năng tiếp cận dịch 
vụ tài chính. 

Chín là, tiếp tục tổ chức thực hiện quyết liệt, khẩn trương chỉ đạo 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính, 
cải thiện môi trường cạnh tranh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 
Tiếp tục đổi mới hoạt động truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiệu 
quả nhằm nâng cao tính minh bạch hóa thông tin, đáp ứng yêu cầu đối với 
hoạt động thông tin của NHNN và thực hiện các cam kết quốc tế; bám sát 
chỉ đạo của Chính phủ để chủ động, kịp thời thông tin, truyền thông về 
các giải pháp điều hành của NHNN. 

3.2. Đề xuất, kiến nghị

Trong những năm vừa qua, với xu hướng gia tăng bảo hộ thương 
mại và chủ nghĩa dân tộc cực đoan trên thế giới, các đối tác thương mại 
lớn (đặc biệt là Mỹ, châu Âu) gia tăng giám sát về thương mại và thao 
túng tiền tệ đối với Việt Nam, xem xét vấn đề hỗ trợ của Chính phủ với các 
doanh nghiệp, ngành kinh tế (như hỗ trợ về lãi suất, tín dụng, hỗ trợ thông 
qua định giá thấp VND…) Đây là một thách thức lớn của giai đoạn tới. 
Do đó, việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn tới cần đặc biệt lưu tâm đến vấn đề này, hạn 
chế sử dụng các chính sách hỗ trợ xuất khẩu thông qua điều hành tỷ giá, lãi 
suất, tín dụng;… để tránh nguy cơ bị các đối tác thương mại lớn điều tra 
chống bán phá giá và chống trợ cấp, ảnh hưởng tiêu cực đến triển vọng tăng 
trưởng kinh tế cũng như môi trường đầu tư, xuất khẩu của Việt Nam (như 
Trung Quốc đang phải đối mặt). Đồng thời, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ quá 
trình xử lý nợ xấu nói chung và xử lý nợ xấu theo quy định tại Nghị quyết 
số 42 nói riêng thông qua việc quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách, 
nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và hằng năm của đất 
nước; xem xét đến khía cạnh xử lý nợ xấu khi quyết định chính sách cơ bản 
về tài chính, tiền tệ quốc gia, đặc biệt là quy định liên quan đến thuế (nhất 
là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay).
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Các bộ, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN trong việc xây 
dựng, điều hành mức độ và thời gian điều chỉnh giá các mặt hàng, dịch 
vụ do Nhà nước quản lý phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Đồng 
thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát 
triển SXKD, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, qua đó thực hiện 
thành công mục tiêu phục hồi tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, ổn định 
kinh tế vĩ mô. Triển khai đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện 
môi trường đầu tư, đảm bảo việc giải ngân thuận lợi, không gây xáo trộn 
thị trường tiền tệ và ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát lạm phát. 

Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối của nhiệm kỳ, 
của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị, tạo đà cho kế hoạch 5 năm 
2021-2025. Những khó khăn, thách thức đặt ra cho toàn hệ thống Ngân 
hàng trong thời gian tới còn rất lớn, song với những thành quả của những 
năm vừa qua cùng với sự ủng hộ, đồng thuận, chia sẻ của các ngành, các 
cấp và nhân dân cả nước, ngành Ngân hàng có cơ sở để vững tin hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã được Đảng, Nhà nước giao phó, góp 
phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng của năm 2020 trong 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
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Chuyên đề 9:
ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC NGÀNH  

CÔNG NGHIỆP 8 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ  
MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỜI GIAN TỚI

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách công thương  

Bộ Công thương

I. THỰC TRẠNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 8 THÁNG 
ĐẦU NĂM 2020

Năm 2019, ngành công nghiệp Việt Nam có tốc độ tăng 8,86% so với 
năm 2018, đây là mức tăng trưởng cao nhất trong 04 năm gần đây. Với 
mức tăng này, công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 04 năm 2016-2019 
đã có tốc độ tăng bình quân 8,13%/năm và có nhiều cơ hội đạt mức tăng 
cao hơn mục tiêu phấn đấu tăng trưởng của ngành công nghiệp trong cả 
giai đoạn 05 năm 2016-2020 đã đề ra (Phấn đấu đạt 6,5-7,0%/năm trong 
giai đoạn 2016-2020)1.

Tuy nhiên đến cuối năm 2019, sự bùng phát của dịch Covid-19 đã 
từng bước tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Đối với 
nước ta, dù là một trong số ít nước kiểm soát tốt dịch Covid-19 và cũng 
nằm trong số ít những quốc gia tiếp tục có mức tăng trưởng dương trong 
06 tháng đầu năm 2020, nhưng đến nay, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến 
phức tạp, tiếp tục có những tác động tiêu cực đến phần lớn các ngành sản 
xuất công nghiệp nói riêng và kinh tế-xã hội cả nước nói chung.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 06 tháng đầu năm 2020, ngành 
công nghiệp cả nước chỉ tăng 2,71% (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
4,96%) thấp nhất trong 10 năm gần đây.

Do tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào cuối tháng 7/2020 
và lây lan ra một số địa phương cả nước, dẫn đến các ngành công nghiệp 
trong tháng 8/2020 chưa kịp hồi phục đã tiếp tục đối mặt với nhiều khó 
khăn. Ước tháng 8/2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp chỉ tăng 

1. Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
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3,5% so với tháng trước (giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái). Tính 
chung 08 tháng/2020, chỉ số sản xuất công nghiệp của cả nước ước tăng 
2,2%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2019 (đạt 9,5%).

Trên cơ sở đó, cụ thể tình hình sản xuất của một số ngành công 
nghiệp đến tháng 8/2020 diễn biến như sau:

1.1. Tình hình sản xuất của một số ngành công nghiệp

Ngành dầu khí

Ngành dầu khí vẫn tiếp tục là ngành công nghiệp chiếm lớn nhất 
trong cơ cấu VA1 công nghiệp (đạt 16,41% năm 2019). Với chủ trương 
chuyển dịch cơ cấu các ngành công nghiệp theo hướng tăng đối với ngành 
chế biến, chế tạo và giảm dần nhóm ngành công nghiệp khai khoáng nên 
quy mô của ngành dầu khí đã và đang tiếp tục giảm mạnh trong giai đoạn 
2011-2019 (Năm 2019 chiếm 29,84%). Thống kê trong 8 tháng đầu năm 
2020, sản phẩm chủ yếu của ngành là sản phẩm dầu mỏ thô khai thác 
giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái; khí đốt thiên nhiên dạng khí, giảm 
9,2%; khí hóa lỏng (LPG), giảm 12,1%.

Ngành điện

Đây là ngành lớn thứ hai trong ngành công nghiệp và đang có xu 
hướng tăng nhanh do nhu cầu phát triển sản xuất công nghiệp và nhu cầu 
tiêu dùng của dân cư, với tỷ trọng năm 2019 chiếm gần 16% trong VA 
ngành công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành trong giai 
đoạn 2011-2019 đạt 10,63%. 08 tháng đầu năm 2020, điện sản xuất của 
ngành có mức tăng khoảng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 0,2 
điểm % vào mức tăng trưởng chung.

Ngành điện tử

Trong 10 năm gần đây, ngành điện tử nước ta đã phát triển khá 
nhanh, đến nay đã trở thành ngành công nghiệp lớn thứ ba (Năm 2019 
chiếm 9,8%) và cũng là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của nước 
ta hiện nay. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu nguyên liệu 
sản xuất, nhưng nhờ cân đối tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh, nên 
ngành công nghiệp điện tử vẫn tăng trưởng tốt về kim ngạch xuất khẩu 

1. Giá trị gia tăng (Value Added - VA).
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và chỉ số sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất của ngành trong 08 tháng 
đầu năm 2020 đạt mức tăng khá, (riêng 06 tháng đầu năm đạt khoảng 
9,8%). Diễn biến một số sản phẩm đáng chú ý của ngành như sau: Linh 
kiện điện thoại tăng 3,9% (so với 08 tháng cùng kỳ); tivi tăng 14,9%; điện 
thoại di động giảm 4,4%;... Do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức 
tạp, dự kiến 04 tháng cuối năm, ngành điện tử sẽ bị ảnh hưởng lớn, do các 
thị trường Mỹ và châu Âu sụt giảm nhu cầu tiêu thụ.

Ngành thép

Ngành thép là ngành đóng góp lớn thứ tư trong cơ cấu VA công 
nghiệp với tỷ trọng năm 2019 chiếm 7,23% (so với tỷ trọng 5,74% của 
năm 2011). Thời gian gần đây, ngành thép đã có những bước phát triển 
mạng mẽ, với đóng góp chủ yếu của khu vực ngoài Nhà nước và khu vực 
FDI. Chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành đã tăng 23,27% trong giai 
đoạn 04 năm 2016-2019, so với giai đoạn 2011-2015 là 0,67%. Trong 
08 tháng đầu năm 2020, so với cùng kỳ năm trước, một số sản phẩm của 
ngành có chỉ số sản xuất như sau: Sắt, thép thô giảm 7,8%; thép cán giảm 
3,4%; thép thanh, thép góc tăng 12,2%.

Ngành dệt may

Ngành dệt may là ngành công nghiệp lớn thứ năm, với tỷ trọng duy 
trì chiếm từ 5-7% trong cơ cấu công nghiệp cả nước từ năm 2011 đến nay 
và cũng là ngành có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai (sau ngành điện 
tử). Trong các doanh nghiệp công nghiệp, ngành dệt may cũng là ngành 
có số lao động chiếm đông đảo nhất, luôn duy trì chiếm từ 23-24% lao 
động doanh nghiệp của ngành công nghiệp trong các năm gần đây. Chỉ số 
công nghiệp của ngành trong giai đoạn 04 năm 2016-2019 tăng rất cao, 
đạt 17,07% (giai đoạn 2011-2015 tăng 6,67%). Tuy nhiên, dệt may cũng 
là ngành công nghiệp nhập khẩu nguyên liệu đầu vào lớn, nên đã bị ảnh 
hưởng nhiều từ dịch Covid-19 trong 08 tháng đầu năm 2020, đặc biệt là 
trong thời gian tháng 5 và 6/2020, tình hình sản xuất, xuất khẩu của doanh 
nghiệp trong ngành gặp nhiều khó khăn về thiếu hụt nguồn nguyên liệu, 
và đơn hàng xuất khẩu giảm mạnh do bị hoãn, hủy đơn hàng, giãn tiến 
độ giao hàng và chậm thanh toán. Thống kế 08 tháng đầu năm 2020, chỉ 
số sản xuất của một số sản phẩm trong ngành có mức tăng trưởng như 
sau (so với cùng kỳ năm 2019): Sản xuất trang phục giảm 4,2%; dệt tăng 
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1,3%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc nhân tạo giảm 8,4%; quần áo mặc 
thường giảm 5,5%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 2,4%. Do sớm đánh giá 
được khó khăn, nên các doanh nghiệp dệt may đã và đang chuyển đổi quy 
trình sản xuất, chuyển đổi nhanh sang các sản phẩm có khả năng thích 
để ứng phó với khó khăn từ dịch Covid-19, như chuyển sang đồ bảo hộ 
lao động, may đồ dệt kim, sơ mi truyền thống, khẩu trang vải,… phục vụ 
trong nước và xuất khẩu.

Ngành chế biến thực phẩm
Công nghiệp chế biến thực phẩm là ngành cung cấp các sản phẩm, 

như: Sữa và các sản phẩm từ sữa; dầu thực vật; sản phẩm nông sản, thực 
phẩm; đường, bánh kẹo;… Nhìn chung, các sản phẩm của ngành đều có 
truyền thống lâu đời, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành 
công nghiệp và nhu cầu của xã hội. Hiện giá trị công nghiệp của ngành 
có quy mô thứ sáu và duy trì chiếm khoảng 6-7% trong cơ cấu VA công 
nghiệp từ năm 2011 đến nay. Chỉ số sản xuất công nghiệp của ngành cũng 
tăng trưởng ổn định qua các năm và đạt 6,9% trong giai đoạn 2016-2019 
(giai đoạn 2011-2015 đạt 6,02%). Thống kê 08 tháng đầu năm 2020, chỉ 
số sản xuất của ngành có mức tăng trưởng như sau: Chế biến thực phẩm 
tăng 4,0% (trong đó bột ngọt tăng 12,4%, bia giảm 14,8%, thủy sản chế 
biến tăng 4,8%, sữa bột tăng 4,4%); sản xuất đồ uống giảm 6,9%; thuốc 
lá tăng 8,4%; thức ăn gia súc giảm 2,9%; thức ăn thủy sản tăng 0,1%;… 

Ngành da giày
Đây là ngành có vị trí xuất khẩu đứng thứ hai trên thế giới. Ngành 

cũng có số lao động lớn và duy trì chiếm tới 17% số lao động doanh 
nghiệp ngành công nghiệp. Cũng như ngành dệt may, đây là ngành chịu 
nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp sản 
xuất gặp nhiều khó khăn từ thiếu hụt nguồn nguyên liệu nhập khẩu và 
xuất khẩu bị gián đoán tại các thị trường chính (Mỹ và châu Âu). Chỉ số 
sản xuất công nghiệp của ngành da giày trong 8 tháng/2020 giảm 4,3%, 
so với cùng kỳ năm trước (có mức tăng 9,0%). Từ việc Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ ngày 
01/8/2020, kéo theo cắt giảm thuế quan, sẽ là đòn bẩy quan trọng để thu 
hút các đơn hàng xuất khẩu giày dép tới thị trường châu Âu. Dự báo kim 
ngạch xuất khẩu sản phẩm giày dép trong Quý IV/2020 của doanh nghiệp 
Việt Nam có thể sẽ từng bước tăng trở lại. 
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Ngành than

Đang là ngành công nghiệp có vị trí thứ tám trong cơ cấu tỷ trọng 
VA công nghiệp cả nước (năm 2019 chiếm 3,4%). Chỉ số sản xuất của 
ngành giai đoạn 04 năm 2016-2019 đạt 7,11%, so với giai đoạn sụt giảm 
2011-2015 (giảm 4,09%). Từ năm 2019, ngành than bắt đầu nhập khẩu 
với khối lượng lớn chủ yếu từ các thị trường Úc, Indonesia, Nga và Trung 
Quốc để pha trộn hoặc cấp trực tiếp phục vụ cho các nhà máy điện. Theo 
ước tính, nước ta sẽ phải tiếp tục nhập khẩu than với khối lượng lớn trong 
các giai đoạn tới để phục vụ cho sản xuất các nhà máy nhiệt điện, dự báo 
khoảng 50 triệu tấn vào năm 2025 (trong đó, các nhà máy điện BOT sẽ tự 
thu xếp khoảng 50% khối lượng). Xuất khẩu của ngành vẫn đang tiếp tục 
giảm nhanh, từ 17,17 triệu tấn, năm 2011, giảm còn khoảng 1,2 triệu tấn 
năm 2019. Thống kê 08 tháng đầu năm 2020, ngành khai thác than đạt chỉ 
số tăng 5,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngành công nghiệp ô tô

Ngành có sự tham gia của trên 40 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, 
lắp ráp (ô tô con, ô tô tải, ô tô khách và xe chuyên dùng) với đa phần có 
quy mô nhỏ. Hiện có một số doanh nghiệp nội địa đã tham gia sâu vào 
chuỗi sản xuất ô tô toàn cầu (Vinfast, Trường Hải, Thành Công). Tốc 
độ tăng trưởng của nhóm ngành sản xuất xe có động cơ giai đoạn 2016-
2019 tăng 10,19%, thấp hơn so với giai đoạn 2011-2015 (đạt 15,31%). 
Trong 08 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất của ngành giảm 13,5% 
so với cùng kỳ, phản ánh khó khăn rất lớn của ngành ô tô trong tiêu thụ 
sản phẩm. Theo dự báo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam 
(VAMA), lượng tiêu thụ ô tô của cả năm 2020 có thể sụt giảm hơn 15% 
so với dự kiến trước đây. Để kích thích tiêu dùng trong nước, Chính phủ 
đã giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong 
nước đến hết năm 2020 (Nghị định số 70/2020/NĐ-CP). 

Ngành hóa chất, hóa dược

Ngành sản xuất các sản phẩm thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu 
dùng, như: Phân bón, sơn, mực in, thuốc bảo vệ thực vật, chất tẩy rửa, sợi 
nhân tạo, hạt nhựa, cao su, thuốc,… với tỷ trọng chiếm gần 2,0% trong 
tổng VA công nghiệp cả nước.
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Hóa chất vẫn là ngành nhập siêu lớn do sản xuất trong nước chưa đáp 
ứng được nhu cầu. Nhập khẩu của ngành tăng từ 6,9 tỷ USD năm 2011, 
tăng lên 11,53 tỷ USD năm 2019, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 3,24 tỷ USD 
(năm 2019).

Thống kê 08 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất của ngành hóa chất 
và sản phẩm hóa chất tăng 7,8%, trong đó cụ thể một số sản phẩm có mức 
tăng so với cùng kỳ năm 2019 như sau: Phân ure tăng 7,3%; phân hỗn 
hợp NPK tăng 0,4%; sơn hóa học tăng 4,9%; thuốc, hóa dược và dược 
liệu tăng 26,2%;… 

1.2. Đánh giá chung

Từ thực tế nêu trên, có thể đánh giá, trong giai đoạn 2016-2020, công 
nghiệp Việt Nam ở một số ngành đã có những bước đầu tư và phát triển 
mạnh mẽ hơn so với giai đoạn trước (giai đoạn 2011-2015), đặc biệt là 
nhóm các ngành chế biến, chế tạo đã đóng vai trò chủ chốt, dẫn dắt tăng 
trưởng chung của ngành công nghiệp cả nước và đưa tốc độ tăng VA 
công nghiệp trong giai đoạn 04 năm (2016-2019) đạt 8,13%/năm (đóng 
góp 2,3 điểm phần trăm vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước trong 
cùng giai đoạn).

Từ kết quả tăng trưởng này, hoàn toàn có cơ sở để nhận định, khả 
năng tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp trong giai đoạn 2016-2020 
sẽ đạt cao hơn hoặc bằng mục tiêu tăng trưởng của ngành công nghiệp đã 
đề ra. Mặc dù, năm 2020, ngành công nghiệp nói riêng và cả nền kinh tế 
nói chung đã bị ảnh hưởng từ dịch Covid-19 tác động đến đầu tư và sản 
xuất công nghiệp trong cả năm. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính 
sách Công Thương đánh giá, khả năng ngành công nghiệp cả nước vẫn 
đạt mức tăng trưởng cao hơn 7,0%/năm trong giai đoạn 2016-2020 (thực 
tế nếu năm 2020, VA ngành công nghiệp chỉ cần đạt tốc độ 2,56% so với 
năm 2019 thì VA công nghiệp cả nước cả giai đoạn 2016-2020 sẽ là 7,0%/
năm, bằng cận trên của mục tiêu đề ra)1.

Trong nền kinh tế giai đoạn 2011-2015 và đến năm 2020, Tỷ trọng 
giá trị gia tăng ngành công nghiệp có xu hướng tăng/giảm không ổn 

1. Phấn đấu đạt 6,5-7,0%/năm trong giai đoạn 2016-2020 (QĐ 798/QĐ-TTg ngày 
09/6/2014)
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định. Tính cho cả giai đoạn 2011-2015, tỷ trọng của ngành công nghiệp 
đã giảm khá mạnh, từ 31,7% (năm 2010), đến năm 2015 chỉ còn chiếm 
27,8% trong GDP nền kinh tế. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 
2020, tỷ trọng của ngành công nghiệp có khả năng tăng nhẹ trở lại và đạt 
khoảng 30-32,0% so với năm 2015.

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI

2.1. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách phát triển ngành 
công nghiệp

- Xây dựng, điều chỉnh và ban hành một số văn bản quy phạm pháp 
luật để tạo khung khổ pháp lý cho đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại ngành 
công nghiệp, phù hợp với thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội và ngành 
công nghiệp, cũng như cam kết của Việt Nam với quốc tế.

- Tiếp tục xây dựng, điều chỉnh và bổ sung chính sách ưu đãi đầu tư 
với một số ngành/sản phẩm công nghiệp ưu tiên, các dự án đầu tư phát 
triển vùng nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp. Xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, và môi trường trong 
ngành công nghiệp.

- Cơ cấu lại và hoàn thiện hệ thống quản lý ngành công nghiệp, đảm 
bảo vận hành hiệu quả và phân cấp trách nhiệm rõ ràng; xây dựng quy chế 
phối hợp thống nhất giữa trung ương và địa phương, trong thực hiện các 
giải pháp, chính sách phát triển công nghiệp, và quy trình giải quyết các 
thủ tục hành chính về đầu tư, sản xuất kinh doanh. Thiết lập cơ chế đối 
thoại giữa các cơ quản quản lý nhà nước với doanh nghiệp và nhà đầu tư, 
bảo đảm nhanh chóng, hiệu quả. 

- Tuyên truyền và tập trung nâng cao nhận thức của lãnh đạo các 
ngành, các cấp và địa phương, doanh nghiệp, về cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Tăng cường hội nhập quốc tế và thông tin, truyền 
thông; tạo hiểu biết và nhận thức đúng về bản chất, đặc trưng, các cơ hội 
và thách thức của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, để có cách tiếp cận, 
giải pháp phù hợp, hiệu quả, trong quá trình quản lý, điều hành ngành 
công nghiệp, và sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cải cách và hoàn thiện các thủ tục trong việc thực hiện các chương 
trình hỗ trợ của Nhà nước để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp dễ dàng 
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tham gia và hưởng lợi từ các chính sách phát triển của Nhà nước như: 
Chính sách thuế, tín dụng; nguồn vốn khoa học công nghệ…

- Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện phương pháp và các tiêu chí để 
đánh giá chất lượng tăng trưởng ngành công nghiệp, hiệu quả hoạt động 
của khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp… phù hợp với khu 
vực và quốc tế.

2.2. Tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi và nâng cao hiệu quả 
hội nhập kinh tế quốc tế

- Xây dựng hệ thống các giải pháp, chính sách phát triển công nghiệp 
đồng bộ, có tính ổn định lâu dài, nhất quán, nhằm tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp và nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển sản xuất ổn 
định, lâu dài. 

- Nâng cao hiệu quả và mức độ tin cậy các hợp tác quốc tế mà Việt 
Nam đã thỏa thuận và ký kết. Thúc đẩy các biện pháp xây dựng lòng tin, 
minh bạch hóa chính sách, và thực hiện nghiêm túc, nhất quán các cam 
kết quốc tế.

- Loại bỏ các rào cản trong thu hút đầu tư, sản xuất kinh doanh, trong 
tiếp cận các nguồn lực Nhà nước (vốn tín dụng, chính sách thuế, chính 
sách đất đai...). Tạo dựng môi trường pháp lý thuận lợi, an toàn, thông 
thoáng, công bằng, minh bạch, không phân biệt thành phần kinh tế. Bảo 
đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp, theo khung 
khổ pháp luật.

- Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, để các thành phần kinh tế 
đều có cơ hội như nhau trong tiếp cận các chính sách khuyến khích phát 
triển công nghiệp. Thực hiện có hiệu quả chính sách kích cầu tiêu thụ các 
sản phẩm công nghiệp ưu tiên trong nước, để hỗ trợ phát triển phù hợp 
với từng giai đoạn đầu tư. 

- Tiếp tục hoàn thiện khung khổ chính sách, để khai thác hiệu quả các 
cơ hội và hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực, trong quá trình hội nhập quốc 
tế; gắn việc thực hiện các cam kết quốc tế, với công tác xây dựng chiến 
lược, quy hoạch, chương trình và kế hoạch phát triển ngành công nghiệp. 
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2.3. Nâng cao hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp ngành công nghiệp

- Tập trung thực hiện và cụ thể hóa Chương trình hành động của 
ngành Công Thương, thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22 tháng 
3 năm 2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát 
triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Khuyến khích các doanh nghiệp ngành công nghiệp từng bước 
chuyển hướng mô hình sản xuất, phù hợp với nền kinh tế thị trường hiện 
đại, trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. Hình thành các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp 
tư nhân ngành công nghiệp có quy mô lớn, đa sở hữu, có vị thế và năng 
lực cạnh tranh trong khu vực và thế giới.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp công 
nghiệp khu vực tư nhân, dựa trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 
10-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương 
khóa XII, phấn đấu tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp tư nhân, 
cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của ngành công nghiệp cả nước.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp khởi 
nghiệp, trong các ngành công nghiệp ưu tiên, ứng dụng thành quả của 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; khuyến khích mạnh mẽ các 
doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động đầu tư chiều sâu và mở rộng 
sản xuất để nâng cao năng cạnh tranh và tạo thêm năng lực sản xuất mới, 
đáp ứng tăng trưởng ngành công nghiệp.

- Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp ngoài nhà nước tham 
gia vào quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong lĩnh vực công 
nghiệp thông qua việc góp vốn, mua cổ phần; phát triển liên kết sản xuất 
trên cơ sở chuỗi giá trị, giữa doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp 
ngoài nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp.

2.4. Thu hút đầu tư FDI “thế hệ mới” và hiện đại hóa hoạt động 
sản xuất công nghiệp theo xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0

- Sớm chuyển nhanh từ loại hình thu hút đầu tư FDI phù hợp với 
nhóm sản phẩm hiện có của Việt Nam sang đón đầu và xây dựng các điều 
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kiện đầu tư có khả năng thu hút loại hình đầu tư FDI mà Việt Nam muốn 
hướng đến và cần có trong thời gian tới. 

- Tận dụng và khai thác hiệu quả sự chuyển dịch ngày càng mạnh mẽ 
các ngành công nghiệp từ các quốc gia phát triển đến các quốc gia đang 
phát triển như Việt Nam, trên cơ sở lựa chọn đầu tư các ngành, sản phẩm 
ưu tiên, gắn với quá trình tái cơ cấu ngành công nghiệp; lựa chọn một số 
quốc gia đối tác để hợp tác phát triển nhanh một số ngành, lĩnh vực công 
nghiệp ưu tiên Việt Nam có cơ hội và lợi thế; tạo sự kết nối sản xuất trong 
nước với mạng sản xuất và chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. 

- Xây dựng chính sách đẩy mạnh tỷ lệ nội địa hóa và chuyển giao 
công nghệ từ doanh nghiệp FDI để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
nước tham gia tích cực hơn vào chuỗi cung ứng hàng hóa trong nước, tạo 
thêm cơ hội cho ngành công nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản 
phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu.

- Nghiên cứu khung ứng dụng chính sách ưu đãi linh hoạt hơn cho 
các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có ưu đãi dựa trên hiệu quả của dự 
án trong quá trình hoạt động trên cơ sở gia tăng giá trị tại chỗ (quỹ lương 
trong nước, phát triển kỹ năng lao động, mở rộng hoạt động, chuỗi cung 
ứng, tác động môi trường tích cực…). 

- Xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội 
ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và mức độ thông 
minh. Đẩy nhanh tích hợp công nghệ thông tin và tự động hóa trong sản 
xuất công nghiệp nhằm tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, mô hình 
nhà máy thông minh, phát triển sản xuất các sản phẩm, thiết bị thông 
minh. Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật sản xuất 
thông minh.

- Thúc đẩy các doanh nghiệp công nghiệp tư nhân tham gia vào cụm 
liên kết ngành, chuỗi giá trị, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (chuyển 
đổi số, nhà máy thông minh, sản xuất tinh gọn,...; đổi mới và/hoặc ứng 
dụng các công nghệ xanh, sạch, cao, mới), cũng như phát triển bền vững 
(nhất là các doanh nghiệp đại chúng, hướng xuất khẩu).
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2.5. Phát triển ngành công nghiệp ưu tiên và sản phẩm công 
nghệ mới

- Rà soát, điều chỉnh và bổ sung, bảo đảm sự thống nhất trong xác 
định các ngành công nghiệp ưu tiên trong chiến lược, quy hoạch phát 
triển công nghiệp và hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật khác. Xây 
dựng chương trình xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại vào các ngành 
công nghiệp ưu tiên, các ngành công nghiệp mới, các sản phẩm công 
nghiệp mang thương hiệu quốc gia.

- Ưu tiên thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với các dự án đầu tư 
có công nghệ cao, các công ty đa quốc gia lớn, gắn với chuyển giao công 
nghệ và hệ thống quản trị tiên tiến, hiện đại, nhất là trong ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo.

- Đẩy mạnh đầu tư và phát triển một số ngành/lĩnh vực công nghiệp 
ưu tiên, như: sản phẩm cơ khí, ô tô, linh kiện phụ tùng ô tô, sản phẩm máy 
nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công nghiệp, thiết bị điện, thiết 
bị y tế… Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp mà Việt Nam đang có 
thế mạnh, như: Chế biến thực phẩm; dệt may, da giày;…

- Xây dựng chính sách phát triển hợp lý một số ngành công nghiệp 
tiêu dùng sử dụng nhiều lao động mà Việt Nam có thế mạnh và có khả 
năng cạnh tranh, trên cơ sở từng bước nâng cao giá trị gia tăng, tham gia 
vào chuỗi giá trị sản phẩm, và gắn với quy trình sản xuất tự động hóa, 
công nghệ hiện đại và tiên tiến.

- Xây dựng chính sách riêng, có tính khuyến khích cao cho doanh 
nghiệp có năng lực trong nước hoặc liên doanh, liên kết với nước ngoài, 
đầu tư phát triển các sản phẩm nguyên liệu, phụ liệu chất lượng cao, hoặc 
nguyên, phụ liệu trong nước chưa sản xuất được, phục vụ phát triển các 
ngành công nghiệp và giảm nhập khẩu.

- Thu hút đầu tư phát triển, sản xuất vật liệu công nghệ cao, bao gồm: 
thép và hợp kim (đen, màu) chế tạo; chất bán dẫn, chất cảm (phát) quang 
(xạ, từ...); hoạt chất sinh học; nhựa kỹ thuật, composit, cao su kỹ thuật; 
da thuộc và tổng hợp (da tái sinh, giả da), sơ-sợi tổng hợp và tự nhiên. 
Nghiên cứu phát triển, sản xuất vật liệu mới với công nghệ mới, ưu tiên 
phục vụ công nghiệp điện tử và công nghiệp hóa dược.
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Chuyên đề 10:
THỰC TRẠNG CÁC NGÀNH NÔNG NGHIỆP  

9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ MỘT SỐ  
KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

I. BỐI CẢNH

Trong 09 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp 
và thủy sản vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn như: (1) Đại dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, tác động đến đời sống, kinh tế, xã hội, làm 
đứt gãy các chuỗi cung ứng toàn cầu và gây ảnh hưởng trực tiếp tới sản 
xuất và hoạt động xuất, nhập khẩu, tiêu thụ nông sản; (2) Dịch tả lợn châu 
Phi giảm mạnh, nhưng chưa được khống chế hoàn toàn nên gây khó khăn 
cho tái đàn, tăng đàn; cúm gia cầm có nguy cơ bùng phát khi tổng đàn 
đang rất lớn; (3) Hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra ở cả 3 miền, nhất là tại 
ĐBSCL; (4) Thị trường tiêu thụ một số mặt hàng nông sản có xu hướng 
giảm và chịu tác động từ chiến tranh thương mại giữa các nền kinh tế lớn, 
các nước gia tăng áp dụng các biện pháp bảo hộ, hàng rào kỹ thuật.

Trong bối cảnh đó, dưới sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng, Quốc 
hội, cùng hệ thống các giải pháp khá đồng bộ và quyết liệt của Chính phủ, 
các Bộ/ngành và địa phương; sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp, 
bà con nông dân trên cả nước đã tạo ra sự đồng thuận của cả xã hội, nhờ 
đó, sản xuất nông nghiệp vẫn đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, lâm nghiệp 
và thủy sản đã dần phục hồi sản xuất. Một số sản phẩm nông sản đạt kim 
ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. 

II. BỨC TRANH NGÀNH NÔNG NGHIỆP 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

2.1. Tình hình sản xuất

a) Trồng trọt

Trong 9 tháng đầu năm 2020, toàn ngành tiếp tục thực hiện chủ 
trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả và thời tiết 
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hạn hán, đồng thời, tăng cường sử dụng giống chất lượng cao và tổ chức 
sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn không chỉ trên lúa mà còn trên các 
đối tượng cây rau màu khác; đẩy mạnh áp dụng sản xuất theo quy trình 
VietGap hoặc tương đương.

Tính đến ngày 20/8, cả nước gieo cấy được 6,71 triệu ha lúa, giảm 
135 nghìn ha so với cùng kỳ1. Diện tích đã thu hoạch đạt khoảng 4,0 triệu 
ha, sản lượng khoảng 25,9 triệu tấn thóc, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ 
trong nước, chế biến, sử dụng làm thức ăn chăn nuôi và xuất khẩu. Năng 
suất vụ hè thu tăng so với năm trước, đạt 55,3 tạ/ha (tăng 0,8 tạ/ha).

Diện tích cây lương thực khác tiếp tục thu hẹp, chuyển đổi sang cây 
trồng, vật nuôi khác có hiệu quả cao hơn. Diện tích ngô giảm 2,9%; diện 
tích khoai lang giảm 6,4%; diện tích đậu tương giảm 1,9%; diện tích lạc 
giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước.

Diện tích rau các loại giảm nhẹ, đạt 914,5 nghìn ha (giảm 0,5% so 
với cùng kỳ năm trước).

b) Chăn nuôi
Tình hình sản xuất chăn nuôi 9 tháng đầu năm nhìn chung ổn định. 

Đàn trâu cả nước tiếp tục xu hướng giảm do hiệu quả kinh tế không cao. 
Đàn bò phát triển khá do được hỗ trợ vốn, kỹ thuật chăn nuôi và có thị 
trường tiêu thụ tốt, người chăn nuôi có lãi. Trong tháng 8, tổng số trâu của 
cả nước giảm 2% so với cùng thời điểm năm 2019; tổng số bò tăng 3%; 
đàn gia cầm ước tăng 4,5%.

Dịch tả lợn châu Phi đang được kiểm soát, đàn lợn dần được khôi 
phục nhưng việc tái đàn còn chậm, giá lợn giống ở mức cao khiến các 
hộ có nguồn vốn hạn hẹp chưa thể khôi phục sản xuất, các hộ có đủ điều 
kiện lại thận trọng tái đàn do tâm lý lo ngại dịch quay trở lại. Trong tháng 
8, đàn lợn cả nước ước giảm khoảng 4,0% so với cùng kỳ năm 2019. Bên 
cạnh đó, dịch Covid-19 xảy ra đã đẩy giá nguyên liệu trên thế giới tăng từ 
5-10%, dẫn đến giá thức ăn chăn nuôi cũng tăng theo gây khó khăn cho 
người chăn nuôi khi tái đàn. Các ổ dịch tai xanh, cúm gia cầm, lở mồm 
long móng được kiểm soát.

Để điều tiết cung - cầu và bình ổn giá thịt lợn, bên cạnh việc tích cực 
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nhập khẩu thịt lợn, 

1. Trong đó Vụ Đông xuân giảm 101 nghìn ha. 
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lần đầu tiên Việt Nam cho phép nhập khẩu thịt lợn sống từ Thái Lan để 
cung ứng cho thị trường tiêu dùng trong nước. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu 
năm 2020, đã nhập khẩu trên 70 nghìn tấn thịt, tăng hơn 300% so với cùng 
kỳ năm 2019. Ngoài ra, Chính phủ cũng chỉ đạo tăng cường khai thác và 
nuôi trồng thủy sản, cơ cấu lại ngành chăn nuôi và các ngành khác để cung 
ứng đầy đủ thực phẩm thay thế lượng lợn thiếu hụt trên thị trường.

c) Lâm nghiệp

Hoạt động sản xuất lâm nghiệp ổn định, chủ yếu tập trung cho công 
tác khai thác gỗ, chăm sóc rừng trồng và chuẩn bị cho trồng rừng vụ Thu. 
Tính chung 8 tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới của cả nước ước 
đạt 133,1 nghìn ha, giảm 2,0% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ 
khai thác ước đạt 10.490,0 nghìn m3, tăng 1,6%; sản lượng củi khai thác 
ước đạt 12,9 triệu ste, giảm 0,2%. Cả nước đã thu được 1.340,4 tỷ đồng 
tiền dịch vụ môi trường rừng.

d) Thủy sản

Trước tác động của dịch Covid-19, giá cá tra, tôm nguyên liệu ở các 
tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long liên tục giảm mạnh. Chỉ tính riêng 
trong tháng 8, dao động ở mức 18.000-18.500 đồng/kg, người nuôi đang 
lỗ khoảng 4.500-5.000 đồng/kg. Giá tôm thẻ chân trắng trong nửa đầu 
tháng 8 giảm mạnh so với tháng 7 và xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 
2020. Tuy nhiên, với các ưu đãi do các Hiệp định thương mại mang lại 
như CPTTP và EVFTA1, mức thuế chống bán phá giá vào thị trường Mỹ 
giảm, kết quả công nhận tương đương về hệ thống quản lý, kiểm soát an 
toàn thực phẩm trên cá tra và các sản phẩm Siluriformes2 do Bộ Nông 
nghiệp Mỹ công bố là cơ sở thuận lợi giúp cho sản phẩm thủy sản của 
Việt Nam cạnh tranh hơn, trong đó có việc mở lại thị trường Ả rập Xê 
út,... Trong 8 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng ước đạt gần 5,39 triệu 
tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể: 

- Sản lượng khai thác đạt 2,57 triệu tấn, tăng 1,8% so với cùng kỳ 
năm 2019; trong đó, khai thác biển đạt 2,46 triệu tấn, tăng 1,9%. 

1. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTTP); Hiệp định 
Thương mại tự do Việt Nam (EVFTA).
2. Bộ cá da trơn, trong đó có cá tra.
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- Sản lượng nuôi trồng ước đạt 2,82 triệu tấn, tăng 1,2% so với cùng 
kỳ. Trong đó, sản lượng cá các loại ước đạt gần 2 triệu tấn, tương đương 
cùng kỳ (cá tra đạt 839,2 nghìn tấn, giảm 14,1%); sản lượng tôm các loại 
đạt 539 nghìn tấn, tăng 2,9% (tôm sú đạt 193,6 nghìn tấn, tăng 4,7%; tôm 
thẻ chân trắng đạt 271,4 nghìn tấn, tăng 3,5%).

2.2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm

Diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở trong nước và trên thế giới 
tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. 
Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông 
lâm thủy sản ước đạt gần 46 tỷ USD, trong đó xuất khẩu (XK) ước đạt 
26,15 tỷ USD1, giảm 0,9% so với cùng kỳ năm 2019; nhập khẩu (NK) 
ước khoảng 19,9 tỷ USD, giảm 2,5%; xuất siêu khoảng 6,2 tỷ USD, tăng 
4,9% so với cùng kỳ năm 2019. 

a) Về xuất khẩu 

- Kim ngạch xuất khẩu: 8 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu 
nhóm nông sản chính ước đạt gần 12 tỷ USD, giảm 3,2%; chăn nuôi ước 
đạt 250 triệu USD, giảm 25,0%; thủy sản ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 5,3%; 
lâm sản chính đạt trên 7,8 tỷ USD, tăng 10,3%.

Đại dịch Covid-19 gây ảnh hưởng đến hàng loạt các thị trường xuất 
khẩu lớn của nước ta, khiến nhiều quốc gia đóng cửa biên giới, hạn chế 
nhập khẩu, số lượng đơn hàng giảm, giá hầu hết các mặt hàng nông sản 
đã giảm lại càng giảm sâu hơn so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá 
xuất khẩu chè bình quân 8 tháng đầu năm giảm 9,5% (đạt 1.589 USD/
tấn), điều giảm 13,1% (đạt 6.389 USD/tấn), sắn và các sản phẩm sắn 
giảm 10,4% (đạt 347,4 USD/tấn)... làm cho kim ngạch xuất khẩu hàng 
nông sản giảm. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu cao su đạt gần 1,2 triệu USD 
(giảm 12,7%), chè đạt 134 triệu USD (giảm 6,2%), hồ tiêu đạt 445 triệu 
USD (giảm 20%), quả khoảng 1,7 tỷ USD (giảm 17,9%), cá tra đạt 959 
triệu USD (giảm 26,4%),…

Mặc dù, nhiều các mặt hàng xuất khẩu giảm nhưng một số ít mặt 
hàng xuất khẩu được mùa, được giá như gạo, rau, tôm, gỗ và sản phẩm 
gỗ, quế, mây tre vẫn có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, 8 

1. Giá trị xuất khẩu gồm cả sản phẩm thô và đã qua chế biến.
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tháng đầu năm giá trị xuất khẩu gạo đạt 2,2 tỷ USD (tăng 10,4% so với 
cùng kỳ 2019); rau đạt 487 triệu USD (tăng 12,8%); xuất khẩu tôm thu 
về gần 2,4 tỷ USD (tăng 11,4%); quế đạt 142 triệu USD (tăng 26,1%); gỗ 
và sản phẩm gỗ đạt 7,3 tỷ USD (tăng 9,6%); mây, tre, cói thảm đạt 369 
triệu USD (tăng 20,4%). Hiện đã có 7 nhóm, mặt hàng xuất khẩu trên 1 
tỷ USD, đứng đầu là sản phẩm gỗ với trên 5,4 tỷ USD.

- Về thị trường xuất khẩu: Dưới tác động của dịch Covid-19 và những 
biện pháp nhằm kiểm soát dịch của Việt Nam và các nước trên thế giới 
đã làm chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu theo hướng giảm xuất 
khẩu ở thị trường Trung Quốc, nhưng tăng trưởng ở thị trường Mỹ, ổn 
định hoặc suy giảm nhẹ ở các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN. 
Tính chung 8 tháng, Mỹ đã trở thành thị trường chiếm thị phần lớn nhất 
với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 6,3 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ 
và chiếm 24,13% thị phần; tiếp đến là Trung Quốc ước đạt 6,28 tỷ USD, 
giảm 10,1% so với cùng kỳ và chiếm 24% thị phần; xuất khẩu sang các 
nước EU đạt khoảng 2,5 tỷ USD, giảm 2,2% và chiếm 9,7% thị phần; 
thị trường ASEAN ước đạt 2,24 tỷ USD, giảm 11,4% và chiếm 8,6% thị 
phần; xuất khẩu sang Nhật Bản đạt 2,2 tỷ USD, giảm 1,8%, chiếm gần 
8,4% thị phần.

Ngoài ra, nước ta đã mở cửa thị trường mới đối với nhiều sản phẩm 
xuất khẩu như vải thiều tươi lần đầu xuất khẩu chính ngạch sang Nhật 
Bản; chôm chôm vào Đài Loan; dâu tây và bí ngô vào Niu-di-lân; tôm, cá 
tra xuất khẩu vào Braxin,…

b) Về nhập khẩu

Dịch Covid-19 không chỉ gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu mà 
còn làm đứt đoạn các chuỗi cung ứng nông nghiệp. Tính chung 8 tháng, 
kim ngạch nhập khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản ước khoảng 19,9 
tỷ USD, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, giá trị nhập khẩu 
các mặt hàng nông lâm thủy sản chính ước đạt 16 tỷ USD, giảm 5,2%. 

Trong 8 tháng đầu năm, ngoại trừ các mặt hàng dầu mỡ động thực 
vật, lúa mì, ngô, đậu tương và chăn nuôi có giá trị nhập khẩu tăng (lần 
lượt là 22,6%, 15,2%, 10,1%, 14,8% và 11,8%), các mặt hàng khác đều 
giảm so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, phân bón giảm 9,7% (phân 
URE giảm 77,1%), thuốc trừ sâu giảm 21,0%, bông giảm 15,5%, hạt điều 
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giảm 23,6%, rau quả giảm 36,1%, gỗ và sản phẩm gỗ giảm 9,2%, thủy 
sản giảm 4,1%.

2.3. Tình hình phát triển tổ chức sản xuất nông nghiệp

Ngành nông nghiệp đang đẩy mạnh chuyển đổi hợp tác xã (HTX) 
nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã, nhân rộng mô hình HTX kiểu mới 
hiệu quả, đồng thời thực hiện Đề án phát triển 15.000 HTX, liên hiệp 
HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả giai đoạn 2017 - 2020. Tính chung 
8 tháng đầu năm 2020, cả nước có 57 liên hiệp HTX và 16.272 HTX nông 
nghiệp, tăng 03 liên hiệp và 909 HTX so với 31/12/2019; có 34.418 trang 
trại và 33.418 tổ hợp tác. Số HTX hoạt động đánh giá hiệu quả đạt trên 
65%; có trên 1.262 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Dịch Covid-19 nhìn chung chưa ảnh hưởng quá nặng nề đến tâm lý 
cộng đồng doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, số doanh nghiệp 
nông nghiệp mới thành lập 8 tháng đầu năm nay là 1.697 doanh nghiệp, 
tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh sự đầu tư, phát 
triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, một số tập đoàn, doanh nghiệp lớn 
tiếp tục đẩy mạnh đầu tư vào nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao như Nafoods, TH, Dabaco Việt Nam, Masan, Lavifood, 
Công ty TPXK Đồng Giao, Thương mại và Đầu tư Biển Đông.

Về phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, cả 
nước đã phát triển được 1.627 chuỗi (tăng 207 chuỗi so với cùng kỳ năm 
2019), 2.346 sản phẩm (tăng 808 sản phẩm so với cùng kỳ năm 2019) 
và 2.989 địa điểm bán sản phẩm đã kiểm soát theo chuỗi (giảm 298 địa 
điểm so với cùng kỳ năm 2019). Trong các chuỗi này, có sự tham gia của 
100 HTX, 250 công ty, trong đó có một số tập đoàn lớn như Dabaco, Ba 
Huân, Saigon Coop,…

2.4. Đánh giá chung

a) Những mặt đạt được

Nhìn chung, thời gian qua, trước tác động của dịch Covid-19 và 
chiến tranh thương mại của các nước lớn trên thế giới, toàn ngành đã chủ 
động chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm trong 
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nước và phục vụ xuất khẩu. Nhờ đó, ngành nông nghiệp đã đạt được một 
số kết quả:

- Trong sản xuất tiếp tục duy trì được sản lượng, nâng cao năng suất, 
tái cơ cấu đàn vật nuôi. Cụ thể, trong trồng trọt, năng suất lúa thu hoạch 
bình quân của cả nước vẫn tăng trên 0,8 tạ/ha so với cùng kỳ năm trước; 
chăn nuôi gia cầm và bò vẫn phát triển tốt; sản lượng gỗ khai thác tăng 
1,6%; sản lượng thủy sản tăng 1,5% so với cùng kỳ. 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở cửa thị trường để duy 
trì, mở rộng và đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các sản phẩm chủ lực như 
gạo, trái cây, thủy sản,… tại các thị trường trọng điểm. Đưa tổng kim 
ngạch xuất khẩu toàn ngành 8 tháng đầu năm ước đạt 26,1 tỷ USD. Một 
số mặt hàng nông sản xuất khẩu duy trì kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 
USD như gạo, thủy sản, rau quả, điều, cà phê, cao su.

- Công tác thủy lợi đã làm tốt nhiệm vụ điều tiết nước phục vụ sản 
xuất; công tác phòng chống thiên tai được quan tâm chỉ đạo và thực hiện 
nhiều giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập 
mặn,… Kịp thời dự báo, đánh giá tình hình khí hậu, điều tiết nguồn nước 
phục vụ sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

- Hình thành được các mô hình HTX kiểu mới, liên minh HTX và 
thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao. Phát triển kinh tế hợp tác, liên kết sản xuất gắn 
với tiêu thụ sản phẩm.

b) Những hạn chế

(1) Dịch tả lợn châu Phi mặc dù đã được kiểm soát, nhưng việc tái 
đàn còn chậm, chủ yếu diễn ra ở các cơ sở chăn nuôi quy mô lớn. Bên 
cạnh đó, giá lợn giống ở mức cao khiến các hộ có nguồn vốn hạn hẹp 
chưa thể khôi phục sản xuất.

(2) Trước ảnh hưởng của dịch Covid- 19, tốc độ tăng kim ngạch xuất 
khẩu nông lâm thủy sản có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân chủ yếu là 
do thị trường bị thu hẹp, giá xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực giảm, kim 
ngạch xuất khẩu sang các thị trường chủ lực giảm, dẫn đến kim ngạch 
xuất khẩu các mặt hàng chủ lực giảm.
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(3) Tiến trình đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có 
nhiều tiến bộ, nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, tổ chức liên kết sản 
xuất theo chuỗi giữa doanh nghiệp chưa phổ biến và tỷ lệ giá trị liên kết 
còn thấp.

(4) Việc triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn và tổ chức các hoạt 
động xúc tiến thương mại, thúc đẩy tiêu thụ nông sản giai đoạn hậu dịch 
Covid-19 (đợt 1) còn chậm do các nước còn phong tỏa, hạn chế đi lại.

III. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Trong thời gian tới, để đạt được mục tiêu tăng trưởng ngành và đảm 
bảo xuất khẩu trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, có nguy 
cơ bùng phát, các thị trường đóng cửa, chiến tranh thương mại giữa các 
nên kinh tế lớn vẫn tiếp tục, cùng với tình hình thời tiết, thiên tại dịch 
bệnh tiếp tục bất thuận, ngành nông nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế, 
chính sách, luật pháp để nâng cao năng lực, tạo động lực mới cho phát 
triển nông nghiệp, cụ thể:

- Tập trung đầu tư và ưu tiên chính sách cho phát triển nông nghiệp 
để đảm bảo an ninh lương thực quốc gia trong mọi tình huống, sinh kế 
của cư dân nông thôn, ổn định chính trị - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu 
trúc sản xuất, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là công nghệ số như: số hóa 
nông nghiệp, thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, mã vùng... giúp cơ 
quan nhà nước kiểm soát sản xuất, xuất khẩu, cân đối cung cầu, truy xuất 
nguồn gốc bằng số hóa đáp ứng yêu cầu thị trường xuất khẩu.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp và triển khai có hiệu quả Quyết 
định 68/2013/QĐ-TTg, ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính 
phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Áp dụng 
cơ giới hóa trong thu hoạch, làm khô. Trong công tác chế biến, tập trung 
chú trọng phát triển công nghiệp chế biến, bảo quản sau thu hoạch để 
nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ kịp nông sản cho nông dân và đa 
dạng hóa sản phẩm cho tiêu dùng. Khuyến khích phát triển công nghiệp 
chế biến sâu, chế biến tinh, ứng dụng công nghệ cao trong từng khâu sản 
xuất, giảm xuất khẩu sản phẩm thô. 

- Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tập trung tháo gỡ rào cản và mở 
rộng thị trường: Đối với những thị trường có yêu cầu khắt khe, kiểm dịch 
thực vật đang gây nhiều trở ngại cho xuất khẩu nông sản Việt Nam, tập 
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trung đẩy nhanh việc đàm phán ký kết các Nghị định thư với các nước 
nhập khẩu nông sản chính của Việt Nam, ưu tiên vào một số thị trường 
có giá trị cao đối với các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ yếu (EU, Mỹ, 
Nhật Bản, Australia,..). Đồng thời, tăng cường tham gia các diễn đàn 
quốc tế, đa dạng hoá các thị trường xuất, nhập khẩu và tìm thị trường 
mới; tích cực khai thác cơ hội của các hiệp định thương mại tự do (FTA); 
chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động triển khai các kế hoạch, giải 
pháp xuất khẩu hàng hoá sang thị trường EU khi Hiệp định EVFTA đã có 
hiệu lực từ 01/8/2020.

- Thúc đẩy phát triển thị trường nội địa, xây dựng các chuỗi cung 
ứng hoàn chỉnh cho thị trường nội địa. Thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua các 
kênh siêu thị và hệ thống cửa hàng tiện lợi. Đồng thời, tăng cường hợp tác 
giữa người sản xuất với một số sàn thương mại điện tử cung cấp giải pháp 
tiêu thụ nông sản qua các kênh online trong bối cảnh dịch bệnh làm người 
tiêu dùng hạn chế mua hàng theo phương thức truyền thống.

- Rà soát và đổi mới chiến lược thu hút đầu tư FDI, đặc biệt thu hút 
đầu tư của các đối tác lớn vào cơ giới hóa đồng bộ từ sản xuất đến thu 
hoạch, bảo quản, chế biến cho chuỗi giá trị nông sản.

- Chuyển đổi từ chuỗi sử dụng nhiều lao động tập trung tại một địa 
điểm sang chuỗi phi tập trung, áp dụng công nghệ số để liên kết chuỗi. 
Thúc đẩy phát triển nông nghiệp số, ứng dụng công nghệ cao đảm bảo 
truy nguyên nguồn gốc xuất xứ, chất lượng và an toàn thực phẩm, sẵn 
sàng cho các tình huống xấu nhất của dịch Covid-19 buộc phải áp dụng 
các biện pháp cách ly, phong tỏa chặt chẽ.

- Tập trung công tác đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, trang bị kỹ 
năng mới cho cư dân nông thôn, sẵn sàng đáp ứng thay đổi và nhu cầu 
mới của thị trường về cơ cấu, chất lượng hàng nông sản, ngành nghề và 
dịch vụ nông thôn. Tập trung các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển 
được thị trường và thông qua doanh nghiệp để đào tạo lại, tập huấn, trang 
bị kỹ năng, ngành nghề cho cư dân nông thôn.
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Chuyên đề 11:
PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA  

HỆ THỐNG DOANH NGHIỆP TRONG 9 THÁNG  
ĐẦU NĂM 2020  VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ  

ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 

I. NHỮNG YẾU TỐ CHÍNH TÁC ĐỘNG ĐẾN CỘNG ĐỒNG DOANH 
NGHIỆP TRONG 9 THẤNG ĐẦU NĂM 2020

Năm 2020, với những diễn biến phức tạp của kinh tế thế giới và trong 
nước do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và việc thực thi các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - EU (EVFTA) đã đặt sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp 
trong một bối cảnh “Bình thường mới”. Nếu như dịch bệnh Covid-19 
gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thị trường tiêu 
thụ, nhất là thị trường xuất khẩu thì việc hiệp định CPTPP có hiệu lực từ 
14/1/2019 và hiệp định EVFTA có hiệu lực từ ngày 01/08/2020 được kỳ 
vọng là cú hích lớn cho xuất khẩu của Việt Nam, cũng như đem đến xung 
lực mới cho cả nền kinh tế Việt Nam. 

1.1. Ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19

Ngay từ khi bắt đầu, dịch Covid 19 đã làm đóng băng phần lớn hoạt 
động sản xuất kinh doanh thương mại, gây ra những tác động tiêu cực đối 
với nền kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Tác động của 
dịch Covid 19 bao phủ lên khắp các ngành nghề, lĩnh vực của nền kinh 
tế Việt Nam. Du lịch quốc tế và nội địa lâm vào tình trạng đình trệ do 
chính sách cách ly, giãn cách xã hội và phong tỏa được ban hành, cộng 
thêm tâm lý e ngại của người dân, hoạt động của doanh nghiệp du lịch 
lữ hành bị ảnh hưởng, ước tính thiệt hại “khoảng từ 6 - 7 tỉ USD” trong 
2 Quý đầu năm. Lĩnh vực giao thông vận tải thiệt hại nặng nề, đặc biệt 
là ngành hàng không. Cục Hàng không nhận định, các hãng hàng không 
Việt Nam có thể thất thu khoảng 30.000 tỉ đồng trong năm 2020 và việc 
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phục hồi sẽ phải mất nhiều năm. Sự đóng băng của nền kinh tế cũng như 
lệnh đóng cửa biên giới tạm thời của các nước đã làm gián đoạn quan 
hệ ngoại thương của Việt Nam với thế giới, khiến tình trạng xuất nhập 
khẩu (XNK) bị đình trệ, trong đó thuế XNK, một nguồn thu ngân sách 
quan trọng, bị tác động rõ rệt. Đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng do nhiều 
lao động bị hạn chế trở lại Việt Nam do các biện pháp cách ly, phong tỏa 
có tác động trực tiếp đến các dự án, tình hình sản xuất kinh doanh cũng 
như thu nhập và đời sống của người lao động trong dự án, doanh nghiệp 
liên quan. Các ngành và doanh nghiệp chế tạo của Việt Nam chịu áp lực 
nặng nề từ việc gián đoạn chuỗi cung ứng, thiếu nguyên liệu đầu vào do 
các đối tác kinh tế bị thu hẹp hoặc phong tỏa để ngăn dịch lây lan. Chỉ số 
Quản lý thu mua sản xuất (PMI) của Việt Nam đã liên tục giảm điểm từ 
tháng 01/2020 và chạm đáy ở mức 32,7 điểm vào tháng 4, trước khi phục 
hồi lên 42,7 điểm vào tháng 5 năm 2020. Lĩnh vực tài chính - ngân hàng 
tiềm ẩn nợ xấu tăng, khi các doanh nghiệp, hộ gia đình chịu tác động tiêu 
cực từ dịch bệnh, dẫn đến hoạt động sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn. 

1.2. Cơ hội và thách thức từ các Hiệp định thương mại tự do thế 
hệ mới

Các số liệu báo cáo đều cho thấy dịch COVID-19 đã ảnh hưởng 
mạnh đến tình hình sản xuất và xuất nhập khẩu của không chỉ Việt Nam 
mà trên toàn thế giới. Trong bối cảnh đó, việc các Hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới được đưa vào thực thi mang ý nghĩa quan trọng giúp bù 
đắp sự suy giảm của nền kinh tế trong giai đoạn dịch bệnh, trong CPTPP 
và EVFTA là hai hiệp định tham vọng, toàn diện và sâu rộng nhất từ trước 
đến nay. Bộ Công thương cho biết, sau 01 tháng Hiệp định EVFTA có 
hiệu lực, các tổ chức được ủy quyền đã cấp trên 7.200 bộ C/O mẫu EUR.1 
với kim ngạch 277 triệu USD đi 28 nước EU. Trong đó, nhiều lô hàng đã 
tới thị trường EU, thông quan và được hưởng ưu đãi. Điều này cho thấy 
với EVFTA, hàng hóa xuất xứ Việt Nam sẽ nâng cao lợi thế cạnh tranh so 
với hàng hóa xuất xứ từ các đối thủ cạnh tranh tại thị trường EU. 

Dự báo một số tác động tích cực của các Hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới đến nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh “hậu Covid 19”:

Thứ nhất, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu: Các cam kết mở cửa 
thị trường trong EVFTA sẽ giúp mở rộng thị trường hàng xuất khẩu, nhất 
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là những sản phẩm mà các bên liên quan cùng có lợi thế như nông thủy 
sản, đồ gỗ, dệt may, giày dép… của Việt Nam, máy móc, thiết bị, ô tô, xe 
máy, đồ uống có cồn,… của EU, cho thấy tiềm năng để hai bên phát triển 
hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại...

Thứ hai, đối với sản xuất trong nước: Việc tham gia các FTA thế hệ 
mới khiến giá nguyên liệu đầu vào giảm, chi phí sản xuất giảm, khả năng 
cạnh tranh tăng. Nguyên liệu nhập khẩu vào Việt Nam sẽ nhiều hơn do 
giá thành rẻ, mẫu mã phong phú và đa dạng. 

Thứ ba, đối với môi trường kinh doanh: EVFTA, CPTPP sẽ tạo điều 
kiện và động lực thúc đẩy Chính phủ cũng như các doanh nghiệp cải thiện 
thể thế, mô hình quản trị theo hướng minh bạch hóa, thuận lợi và phù hợp 
hơn với thông lệ quốc tế, vì mục tiêu phát triển bền vững kinh tế - xã hội.

Thứ tư, đối với thu hút đầu tư nước ngoài: FTA thế hệ mới tạo cơ 
hội cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam nhanh 
hơn. Các FTA thế hệ mới giúp hạn chế công nghệ lạc hậu và phát triển 
các công nghệ sạch, thân thiện với môi trường, góp phần vào quá trình 
chuyển giao công nghệ. 

Bên cạnh những tác động tích cực, việc thực hiện các FTA thế hệ 
mới đặt ra một số thách thức cho nền kinh tế Việt Nam, cụ thể: 

Thứ nhất, thách thức về hoàn thiện thể chế, tạo môi trường cạnh 
tranh lành mạnh. So với thông lệ quốc tế, thể chế kinh tế, môi trường đầu 
tư kinh doanh của Việt Nam còn nhiều vấn đề khiến doanh nghiệp bị cản 
trở, gặp khó khăn, giảm khả năng cạnh tranh.

Thứ hai, sức cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp Việt Nam 
còn thấp, hầu hết các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam gia công lắp ráp, 
nguyên phụ liệu đầu vào chủ yếu phải nhập khẩu,…dễ bị cạnh tranh bởi 
hàng hóa nhập khẩu, đồng thời chịu tác động trực tiếp của những biến 
động trên thị trường hàng hóa quốc tế. 

Thứ ba, có một số vấn đề đặt ra đối với dòng vốn FDI: (i) Đóng góp 
của FDI trong việc nâng cao năng lực công nghiệp, còn hạn chế; (ii) Mối 
liên kết giữa khối doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước còn yếu 
kém; (iii) Các doanh nghiệp FDI chủ yếu hoạt động ở lĩnh vực gia công 
lắp ráp, thâm dụng lao động và ít có khả năng tạo tác động lan tỏa về mặt 
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công nghệ; (iv) Khung pháp lý và chính sách mở cửa FDI, hội nhập kinh 
tế quốc tế còn tồn tại nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, chuyển giá, 
trốn thuế…; 

Thứ tư, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi và ưu đãi đặc biệt vào lộ 
trình cắt giảm sâu làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước

Thứ năm, trình độ đội ngũ cán bộ và năng lực của các cơ quan quản 
lý nhà nước cần tiếp tục tăng cường để đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát 
thị trường, cải cách thủ tục hành chính, hạn chế gian lận thương mại…

II. THỰC TRẠNG BIẾN ĐỘNG DOANH NGHIỆP

2.1. Doanh nghiệp gia nhập thị trường

- Đăng ký thành lập doanh nghiệp mới dù vẫn giảm so với năm 
2019 nhưng bắt đầu có dấu hiệu phục hồi so với đáy tháng 4/2020

Trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có 88.651 doanh nghiệp thành 
lập mới, giảm 2% so với cùng kỳ (trong khi thời điểm này năm ngoái tăng 
3,5%). Mặc dù vậy, mức độ suy giảm về số doanh nghiệp đăng ký mới 
đã có chiều hướng giảm tốc (từ mức -13,2% của 4 tháng đầu năm, xuống 
-10,5% của 5 tháng, xuống -7,3% của 6 tháng, xuống -5,1% của 7 tháng).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 8 tháng đầu năm 
2020 là 3.218.472 tỷ đồng (tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2019), bao 
gồm: số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 1.225.223 tỷ 
đồng (tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2019) và số vốn đăng ký tăng thêm 
của các doanh nghiệp là 1.993.248 tỷ đồng (tăng 24,3% so với cùng kỳ 
năm 2019) với 26.095 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn. Vốn đăng ký 
bình quân trên một doanh nghiệp trong 8 tháng đầu năm 2020 đạt 13,8 tỷ 
đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 
8 tháng đầu năm 2020 là 694.916 lao động, giảm 16,5% so với cùng kỳ 
năm 2019.

Có 13/17 ngành có số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với 
cùng kỳ năm 2019, đặc biệt đáng chú ý là các ngành: Nghệ thuật, vui chơi 
và giải trí (giảm 36,7%); Hoạt động dịch vụ khác (giảm 28,7%); Kinh 
doanh bất động sản (giảm 19,6%) và Giáo dục và đào tạo (giảm 13,2%). 
Ở xu hướng ngược lại, 04 ngành có số lượng doanh nghiệp đăng ký trong 
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8 tháng tăng so với cùng kỳ năm 2019 là Sản xuất, phân phối điện, nước, 
gas có 3.394 doanh nghiệp (tăng 247,0%); Nông nghiệp, lâm nghiệp và 
thủy sản có 1.697 doanh nghiệp (tăng 30,0%).

- Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tiếp tục tăng, cho thấy 
những dấu hiệu phục hồi của khu vực doanh nghiệp

Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm nay là 
32.624 doanh nghiệp, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2019. Đây là con 
số đáng ghi nhận, cao hơn trung bình tỷ lệ gia tăng số doanh nghiệp quay 
trở lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm giai đoạn 2015-2019 (trung bình 
tăng 24,7%).

Số doanh nghiệp quay lại hoạt động trong 8 tháng đầu năm 2020 
đều tăng tại tất cả các lĩnh vực, tập trung chủ yếu ở các ngành: Bán buôn; 
bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy (12.356 doanh nghiệp, chiếm 37,9%, 
tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2019); Xây dựng (4.566 doanh nghiệp, 
chiếm 14,0%, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2019); Công nghiệp chế 
biến, chế tạo (4.170 doanh nghiệp, chiếm 12,8%, tăng 40,1% so với cùng 
kỳ năm 2019)

2.2. Doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường

Trong 8 tháng đầu năm 2020, có 68.856 doanh nghiệp rút lui khỏi 
thị trường, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2019, bao gồm: 34.288 doanh 
nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn (tăng 70,8% so với 
cùng kỳ năm 2019), 24.215 doanh nghiệp chờ giải thể (giảm 5,9% so với 
cùng kỳ năm 2019), 10.353 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể (giảm 
1,9% so với cùng kỳ năm 2019). Trung bình mỗi tháng có 9.249 doanh 
nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 15,9% so với trung bình 8 tháng năm 
2019. Đáng chú ý, nếu cùng thời điểm này năm 2019, số doanh nghiệp rút 
khỏi thị trường chỉ tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018, điều này cho thấy 
dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến cộng đồng doanh nghiệp và là 
nguyên nhân chính gây ra sự nghịch chuyển theo chiều hướng xấu này. 
Chưa kể, trong 8 tháng đầu năm 2020, có 30.622 doanh nghiệp không 
hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2019. 
Những doanh nghiệp này có thể đang hoạt động, đã chuyển địa điểm kinh 
doanh nhưng không thông báo với cơ quan nhà nước hoặc đã ngừng hoạt 
động nhưng không đăng ký. Việc các doanh nghiệp thành lập mới giảm, 
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cả về số lượng và quy mô lao động, cộng thêm số doanh nghiệp rút khỏi 
thị trường tăng chắc chắn sẽ tạo ra áp lực rất lớn cho vấn đề giải quyết 
việc làm cho NLĐ hiện nay.

- Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

Một điểm đáng lưu ý là so với cùng kỳ năm 2019, số lượng các 
doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tăng mạnh ở tất cả 17 
lĩnh vực. Trong đó, một số lĩnh vực mà các doanh nghiệp đang gặp phải 
khó khăn có tỷ lệ doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh tăng cao nhất so 
với cùng kỳ năm 2019 là: Kinh doanh bất động sản (923 doanh nghiệp, 
tăng 136,1%); Giáo dục và đào tạo (612 doanh nghiệp, tăng 95,5%); Dịch 
vụ lưu trú và ăn uống (1.918 doanh nghiệp, tăng 89,7%); Dịch vụ việc 
làm, du lịch, cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ 
khác (1.927 doanh nghiệp, tăng 85,5%); Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 
(248 doanh nghiệp, tăng 77,1%); Hoạt động dịch vụ khác (445 doanh 
nghiệp, tăng 76,6%); và Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; 
quảng cáo và chuyên môn khác (2.015 doanh nghiệp, tăng 61,3%).

Phân theo quy mô vốn, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh 
tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 31.362 doanh 
nghiệp (chiếm 91,5%, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm 2019). Số lượng 
doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh tăng ở mọi quy mô vốn, cụ 
thể: Ở quy mô từ 10 - 20 tỷ đồng có 1.727 doanh nghiệp (chiếm 5,0%, 
tăng 108,1% so với cùng kỳ 2019); Ở quy mô vốn từ 20 - 50 tỷ đồng 
có 756 doanh nghiệp (chiếm 2,2%, tăng 84,4% so với cùng kỳ 2019); Ở 
quy mô vốn từ 50 - 100 tỷ đồng có 273 doanh nghiệp (chiếm 0,8%, tăng 
73,9% so với cùng kỳ 2019) và quy mô trên 100 tỷ đồng có 170 doanh 
nghiệp (chiếm 0,5%, tăng 97,7% so với cùng kỳ năm 2019).

- Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ giải thể

Trong 8 tháng đầu năm 2020, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động 
chờ giải thể là 24.215 doanh nghiệp, giảm 5,9% so với cùng kỳ năm 2019. 
Các ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp chờ giải thể lớn 
nhất là: Bán buôn, bán lẻ (8.990 doanh nghiệp, chiếm 37,1%); Công 
nghiệp chế biến, chế tạo (2.800 doanh nghiệp, chiếm 11,6%); Xây dựng 
(2.603 doanh nghiệp, chiếm 10,7%).
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Phân theo quy mô vốn, doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động 
chờ giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 21.713 
doanh nghiệp (chiếm 89,7%, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm 2019). Số 
lượng doanh nghiệp chờ giải thể tăng ở 4/5 quy mô vốn, cụ thể: Ở quy 
mô từ 10 - 20 tỷ đồng có 1.234 doanh nghiệp (chiếm 5,1%, tăng 15,8% 
so với cùng kỳ 2019); Ở quy mô từ 20 - 50 tỷ đồng có 663 doanh nghiệp 
(chiếm 2,7%, tăng 2,8% so với cùng kỳ 2019); Ở quy mô vốn từ 50 - 100 
tỷ đồng có 296 doanh nghiệp (chiếm 1,2%, tăng 7,2% so với cùng kỳ 
2019) và ở quy mô trên 100 tỷ đồng có 309 doanh nghiệp (chiếm 1,3%, 
tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2019).

- Doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 
2020 là 10.353 doanh nghiệp, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2019. Có 
9/17 ngành kinh doanh chính có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng. Các 
lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2019 
là Kinh doanh bất động sản; Sản xuất, phân phối điện, nước, gas; Giáo 
dục và đào tạo với tỷ lệ tăng lần lượt là 59,0%; 40,9% và 30,3%.

Phân theo quy mô vốn, doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tập 
trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng với 9.164 doanh nghiệp 
(chiếm 88,5%, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2019). Ở 4/5 quy mô vốn 
còn lại, số lượng doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể đều ghi nhận 
tăng, cụ thể: Ở quy mô từ 10 - 20 tỷ đồng có 564 doanh nghiệp (chiếm 
5,4%, tăng 16,8% so với cùng kỳ 2019); Ở quy mô từ 20 - 50 tỷ đồng 
có 314 doanh nghiệp (chiếm 3,0%, tăng 18,9% so với cùng kỳ 2019); Ở 
quy mô vốn từ 50 - 100 tỷ đồng có 143 doanh nghiệp (chiếm 1,4%, tăng 
10,0% so với cùng kỳ 2019) và ở quy mô trên 100 tỷ đồng có 168 doanh 
nghiệp (chiếm 1,6%, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2019).

- Doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký

Ngoài ra, trong 8 tháng đầu năm 2020, cả nước có 30.622 doanh 
nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, tăng 39,3% so với cùng 
kỳ năm 2019. Đây là những doanh nghiệp không còn kinh doanh tại địa 
chỉ đã đăng ký, qua kiểm tra của cơ quan thuế thì không tìm thấy và 
không liên lạc được. Những doanh nghiệp này có thể đang hoạt động, 
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đã chuyển địa điểm kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan nhà 
nước hoặc đã ngừng hoạt động nhưng không đăng ký.

Như vậy, cùng với sự tăng lên về số doanh nghiệp quay trở lại hoạt 
động, thì việc doanh nghiệp chờ giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể giảm 
là những điểm sáng của bức tranh đăng ký kinh doanh trong 8 tháng đầu 
năm 2020.

III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH CỦA 
DOANH NGHIỆP

3.1. Tác động của đại dịch Covid đến hoạt động của doanh nghiệp

Theo các kết quả khảo sát của VCCI, đại dịch Covid gây ra tác động 
tiêu cực nhiều nhất đến việc làm giảm doanh thu của doanh nghiệp do 
bị thu hẹp thị trường tiêu thụ; thứ hai là thiếu vốn hoặc dòng tiền kinh 
doanh; và thứ ba là thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó dịch Covid-19 còn có những tác động 
tiêu cực khác như khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc duy trì sản 
xuất kinh doanh để đáp ứng các đơn hàng đã ký hay thiếu hụt lực lượng 
lao động phù hợp. 

Một điểm đáng lưu ý là theo thời gian, mức độ khó khăn này có sự 
thay đổi. Cụ thể, vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4, giai đoạn có thể coi là 
khó khăn nhất tính đến lúc này, khi mà Covid-19 diễn biến phức tạp ở 
Trung Quốc và bắt đầu lan rộng ra Châu Âu, ảnh huởng đến thị trường 
xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, trong khi ở trong nước Chính phủ 
bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội từ 01/04/2020, khảo sát nhanh do 
VCCI thực hiện lúc này cho thấy có gần 85% doanh nghiệp tham gia 
khảo sát cho biết họ đã bị mất hoặc thu hẹp thị trường tiêu thụ sản phẩm; 
gần 60% doanh nghiệp bị thiếu vốn hoặc dòng tiền kinh doanh; 45% 
doanh nghiệp bị thiếu nguồn cung nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Tuy nhiên, đến giai đoạn cuối tháng 4 và đầu tháng 5, 
khi tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đã được kiểm soát, Việt Nam đã 
nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, kết quả khảo sát nhanh lần này 
của VCCI cho thấy tuy thứ hạng các khó khăn vẫn không thay đổi, nhưng 
tỷ lệ các doanh nghiệp gặp khó khăn lần lượt giảm còn 68,2%, 49,8% và 
28,6%. Trước những diễn biến mới của dịch Covid ở Việt Nam bắt đấu từ 
cuối tháng 7, một số địa phương phải áp dụng lại các biện pháp giãn cách 
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xã hội, VCCI đã tiến hành ngay khảo sát nhanh từ ngày 13/8 đến 31/8, 
và kết quả cho thấy mặc dù thứ tự của những tác động tiêu cực của đại 
dịch Covid đến doanh nghiệp lần này cũng vẫn như cũ, nhưng tác động 
tiêu cực về giảm doanh thu do thị trường bị thu hẹp đã tăng cao trở lại 
lên 76,2% và khó khăn về thiếu hụt vốn, dòng tiền trong kinh doanh vẫn 
còn cao như hồi cuối tháng 4 và đầu tháng 5, dù Chính phủ đã triển khai 
nhiều chính sách hỗ trợ về tín dụng cho doanh nghiệp. Một khó khăn khác 
cũng được các doanh nghiệp nhắc đến nhiều trong lần này đó là khó khăn 
trong việc giao tiếp để tìm kiếm khách hàng mới, đơn hàng mới (hơn 
60% doanh nghiệp). Chính việc thiếu các đơn hàng mới sẽ khiến cho hoạt 
động của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm gặp khó khăn, kéo 
theo ảnh huởng đến việc làm và thu nhập của người lao động.

Hình 1: Tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp

Đơn vị: %

Nguồn: Các khảo sát của VCCI về Covid, 2020

So sánh tác động của dịch Covid-19 đến hoạt động của doanh nghiệp 
phân theo loại hình sở hữu, có thể thấy doanh nghiệp ở các loại hình vẫn 
chịu tác động nặng nề nhất từ việc doanh thu giảm do thị trường thu hẹp, 
tuy vậy nhìn chung khu vực nhà nước ít bị ảnh hưởng hơn. Hơn nữa, 
doanh nghiệp khu vực nhà nước cũng gặp ít khó khăn ở các tác động 
còn lại so với hai khu vực tư nhân và FDI, nguyên nhân có thể do doanh 
nghiệp khu vực nhà nước thường là các doanh nghiệp vừa và lớn, do vậy 
ít chịu tác động từ thiếu hụt vốn, dòng tiền hay lực lượng lao động. Ở 
chiều ngược lại, doanh nghiệp FDI gặp khó khăn hơn trong vấn đề duy trì 
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sản xuất đáp ứng đơn hàng đã ký và tìm kiếm nguyên liệu đầu vào, với tỷ 
lệ cao hơn hẳn doanh nghiệp khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Lý 
do của vấn đề này do đây thường là những doanh nghiệp xuất nhập khẩu, 
do vậy chịu tác động mạnh từ nguyên vật liệu đầu vào do ảnh hưởng bởi 
Covid-19, dẫn đến khó khăn nhiều hơn trong hoàn thành các đơn hàng đã 
ký kết. Doanh nghiệp tư nhân thì gặp khó khăn hơn so với doanh nghiệp ở 
hai khu vực còn lại trong vấn đề “Thiếu vốn/dòng tiền trong kinh doanh” 
và “Thiếu hụt lực lượng lao động”, do khu vực tư nhân thường là những 
doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, do vậy chịu tác động lớn hơn về 
vốn và lao động. 

Khảo sát mới nhất của VCCI từ 13-31/8 cũng cho thấy, có đến gần 
40% doanh nghiệp cho rằng dịch bệnh đợt này có tác động tiêu cực hơn 
đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp so với đợt dịch đầu 
tiên; trong khi hơn 30% doanh nghiệp cho rằng có ít tác động hơn và gần 
30% cho rằng có tác động như nhau. Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ các 
doanh nghiệp tại Đà Nẵng, Quảng Nam đánh giá tác động của đợt bùng 
phát dịch lần này tiêu cực hơn lần đầu lên đến 73,8% (cao hơn nhiều mức 
trung bình 40% của toàn bộ doanh nghiệp), trong khi chỉ có 8,8% đánh 
giá là ít tiêu cực hơn và 16,3% đánh giá là như nhau. Rõ ràng, với diễn 
biến mới của đợt bùng phát dịch lần này, với những chính sách vừa phòng 
chống dịch vừa đảm bảo mục tiêu kinh tế, tác động tiêu cực của giai đoạn 
2 dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ hơn lên các địa bàn bị dịch bùng 
phát phải cách ly (như Đà Nẵng, Quảng Nam,...) hay một số ngành như 
du lịch, hàng không, dịch vụ giải trí,...

Khảo sát của VCCI cũng cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, khoảng 
48% doanh nghiệp có giảm số lao động so với dự kiến, gần 51% doanh 
nghiệp không thay đổi số lao động so với dự kiến và chỉ khoảng 1% 
doanh nghiệp có tăng số lao động so với dự kiến. Đáng chú ý có hơn 1/5 
số doanh nghiệp cắt giảm từ 10%-25% tổng số lao động, và gần 1/6 số 
doanh nghiệp phải cắt giảm ít nhất 25% tổng số lao động trong doanh 
nghiệp. Chính thực trạng này đã góp phần làm số lượng lao động thất 
nghiệp ở Việt Nam trong 6 tháng đầu năm tăng cao.
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Hình 2: Số lao động bình quân của doanh nghiệp trong 6 tháng  
đầu năm bị tác động bởi dịch COVID-19 so với kế hoạch dự kiến  

theo khu vực doanh nghiệp

Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát “sức khỏe” của doanh nghiệp Việt Nam Quý 
II/2020 - VCCI

Đáng chú ý, trong số 3 khu vực doanh nghiệp, các doanh nghiệp 
nhà nước có tỷ lệ cắt giảm lao động thấp nhất, khi mà có tới 55% doanh 
nghiệp vẫn giữ nguyên số lượng lao động, chỉ có khoảng 43% doanh 
nghiệp phải cắt giảm lao động, chủ yếu ở mức dưới 10% hoặc từ 10%-
25%. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp FDI lại có tỷ lệ doanh nghiệp 
phải cắt giảm lao động cao nhất, khi có đến gần 64% DN phải cắt giảm 
lao động, trong đó 27% số doanh nghiệp FDI phải cắt giảm từ 10-25% 
lao động và gần 15% số doanh nghiệp FDI phải cắt giảm trên 25% số 
lao động. Chúng ta đều biết rằng khu vực doanh nghiệp FDI sử dụng rất 
nhiều lao động và thường là lao động có trình độ phổ thông, chính vì vậy 
việc họ phải cắt giảm lao động sẽ khiến rất nhiều người lao động lâm vào 
tình trạng thất nghiệp và rất khó tìm được việc làm mới. Khu vực doanh 
nghiệp tư nhân cũng có đến gần 50% số doanh nghiệp phải cắt giảm lao 
động, trong đó 1/4 số doanh nghiệp FDI phải cắt giảm từ 10-25% lao 
động và gần 1/4 số doanh nghiệp FDI phải cắt giảm trên 25% số lao động.

Về kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp trong Quý IV/2020, đa 
số các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên quy mô kinh doanh với tỷ lệ 73%, 
tiếp theo vẫn có khoảng gần 15% doanh nghiệp có khả năng thu hẹp quy 
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mô kinh doanh và chỉ có khoảng 8% doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng 
kinh doanh. Đáng chú ý, khu vực các doanh nghiệp FDI lại là nơi có kế 
hoạch kinh doanh trong Quý IV tiêu cực nhất so với 2 khu vực còn lại, 
khi mà tỷ lệ doanh nghiệp dự kiến thu hẹp quy mô kinh doanh là 24,2%, 
trong khi tỷ lệ này ở các doanh nghiệp khu vực tư nhân là 15,1% còn ở 
doanh nghiệp nhà nước là 5,2%. Một lưu ý nữa là kế hoạch này của doanh 
nghiệp là so sánh với hoạt động kinh doanh tại thời Quý II/2020, chính 
vì thế, việc đa số các doanh nghiệp vẫn giữ nguyên quy mô, hay thậm chí 
giảm quy mô kinh doanh vẫn cho thấy tín hiệu không lạc quan về tình 
hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp những tháng cuối năm.

Hình 3: Kế hoạch của doanh nghiệp Quý IV năm 2020

Nguồn: Khảo sát “sức khỏe” của doanh nghiệp Việt Nam  
Quý II/2020 - VCCI

Cũng theo khảo sát của VCCI, 58,9% doanh nghiệp được khảo sát sẽ 
không thay đổi kế hoạch lao động của mình cho đến hết năm 2020, 28,7% 
doanh nghiệp sẽ có kế hoạch cắt giảm lao động và chỉ có 12,4% doanh 
nghiệp có kế hoạch tuyển thêm lao động đến hết năm 2020. 

Xét theo khu vực doanh nghiệp, khu vực doanh nghiệp FDI vẫn tiếp 
tục là nơi dự kiến sẽ cắt giảm nhiều lao động nhất so với hai khu vực còn lại. 
Có đến 35,5% các doanh nghiệp FDI dự kiến sẽ cắt giảm lao động trong các 
tháng cuối năm, trong khi ty lệ này ở các doanh nghiệp khu vực tư nhân là 
28,9% và ở các doanh nghiệp nhà nước là 19%. Việc các doanh nghiệp FDI 
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dự báo sẽ cắt giảm nhiều lao động hơn trong nhưng tháng cuối năm chủ yếu 
do thị trường chính của các doanh nghiệp này, thị trường xuất khẩu, vẫn bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi Covid, trong khi các doanh nghiệp nhà nước và 
các doanh nghiệp khu vưc tư nhân đã bắt đầu hồi phục phần nào ở thị trường 
trong nước. Điều này cho thây vai trò quan trọng của thị trường nội địa. Như 
đã phân tích ở trên, với việc sử dụng nhiều lao động giản đơn, việc các doanh 
nghiệp FDI tiếp tục cắt giảm lao động sẽ tạo ra áp lực lớn lên vấn đề giải 
quyết việc làm trong những tháng cuối năm.

Hình 4: Kế hoạch lao động của doanh nghiệp đến hết năm 2020  
phân theo khu vực doanh nghiệp

Đơn vị: %

Nguồn: Khảo sát “sức khỏe” của doanh nghiệp Việt Nam  
Quý II/2020 - VCCI

Như vậy, xu hướng các doanh nghiệp sẽ tiếp tục cắt giảm lao động vẫn 
cao hơn nhiều so với xu hướng các doanh nghiệp sẽ tuyển thêm lao động 
trong những tháng cuối năm. Trong số 28,7% doanh nghiệp có kế hoạch 
cắt giảm lao động từ giờ đến cuối năm 2020, gần một nửa các doanh nghiệp 
sẽ chỉ cắt giảm dưới 10% tổng số lao động hiện có, hơn 1/3 doanh nghiệp 
dự kiến cắt giảm từ 10% - 25% tổng số lao động, và khoảng 15% doanh 
nghiệp cắt giảm trên 25% tổng số lao động. Cần lưu ý là việc cắt giảm này 
được so sánh với thời điểm hiện tại lúc khảo sát, nghĩa là bỏ qua các cắt 
giảm lao động trong 6 tháng đầu năm được phân tích ở trên. Rõ ràng các 
doanh nghiệp đã rất nỗ lực trong việc duy trì lực lượng lao động, nhưng do 
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tác động của đại dịch Covid nên buộc phải tiếp tục cắt giảm lao động. Điều 
này dự báo sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến tình hình lao động ở Việt Nam 
những tháng cuối năm.

Hình 5: Dự kiến tỷ lệ cắt giảm trên tổng số lao động đến hết 2020 

Nguồn: Khảo sát “sức khỏe” của doanh nghiệp Việt Nam  
Quý II/2020 - VCCI

3.2. Xu hướng kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Theo Báo cáo Xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp 
chế biến, chế tạo Quý II, dự báo Quý III và 6 tháng cuối năm 2020 của 
Tổng cục Thống kê1, tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng do đại 
dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp, có 
59,2% số doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo nhận định tổng quan tình 
hình SXKD Quý II/2020 tốt lên và giữ ổn định so với Quý I/2020 (27,3% 
doanh nghiệp dự báo tốt lên và 31,9% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định), 
trong khi đó có tới 40,8% doanh nghiệp nhận định SXKD khó khăn hơn. 
Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước có tỷ lệ DN dự báo tốt lên và 
giữ ổn định cao nhất với 62,1% (29,7% khẳng định tốt lên và 32,4% giữ 
ổn định). Cùng tỷ lệ này, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước là 58,8% 
(28,1% doanh nghiệp cho rằng tốt lên và 30,7% doanh nghiệp dự báo 

1. Điều tra xu hướng sản xuất kinh doanh hàng quý ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
bao gồm 6.500 DN được chọn mẫu điều tra, đại diện cho toàn ngành chế biến, chế tạo 
và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
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giữ ổn định); khu vực doanh nghiệp FDI là 59,3% (24,5% doanh nghiệp 
dự báo tốt lên và 34,8% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định). Hiện tại khi 
Việt Nam đã thành công trong việc kiểm soát được dịch Covid-19, cùng 
với đó nhiều giải pháp, chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và người dân vượt qua khó khăn của đại 
dịch, tình hình kinh tế đã có những bước chuyển biến tích cực. Tình hình 
SXKD Quý III/2020 so với Quý II/2020 lạc quan hơn khi có tới 80,6% 
số doanh nghiệp dự báo tốt lên và giữ ổn định (49,1% doanh nghiệp dự 
báo tốt lên và 31,5% giữ ổn định), có 19,4% doanh nghiệp dự báo khó 
khăn hơn. Khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có tỷ lệ dự báo tình hình 
SXKD tốt lên và giữ ổn định ở Quý III/2020 so với Quý II/2020 cao nhất 
với 82,6% (51,4% doanh nghiệp dự báo tốt lên và 31,2% doanh nghiệp 
dự báo giữ ổn định); khu vực doanh nghiệp nhà nước với 79,7% (46,1% 
doanh nghiệp dự báo tốt lên và 33,6% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định) 
và khu vực doanh nghiệp FDI với 75,9% (43,6% doanh nghiệp dự báo tốt 
lên và 32,3% doanh nghiệp dự báo giữ ổn định).

- Về các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động SXKD: Tính cạnh tranh 
của hàng hóa trong nước vẫn là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt 
động SXKD của doanh nghiệp khi có tới 53,6% doanh nghiệp cho rằng 
yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động SXKD; có 50,4% doanh nghiệp cho 
rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; có 33,5% doanh nghiệp gặp khó 
khăn về tài chính; 28,2% doanh nghiệp cho rằng nhu cầu quốc tế thấp; 
27,4% doanh nghiệp cho rằng thiếu nguyên, nhiên, vật liệu; 24,3% doanh 
nghiệp cho rằng lãi suất vay vốn cao; 23,7% doanh nghiệp không tuyển 
được lao động theo yêu cầu; 19,8% doanh nghiệp cho rằng thiết bị công 
nghệ lạc hậu; chỉ có 6,5% doanh nghiệp cho rằng không có khả năng tiếp 
cận nguồn vốn vay; 2,1% doanh nghiệp cho rằng thiếu năng lượng ảnh 
hưởng đến hoạt động SXKD;…

- Về khối lượng sản xuất: Chỉ số cân bằng (thể hiện số phần trăm 
doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng trừ đi số phần trăm doanh 
nghiệp dự báo khối lượng sản xuất giảm) ở Quý II/2020 so với Quý I/2020 
là -9,9% (29,7% doanh nghiệp dự báo tăng và 39,6% doanh nghiệp dự 
báo giảm). Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước có chỉ số cân bằng 
4,1%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước -9,4% và doanh nghiệp 
FDI -14,1%. Chỉ số cân bằng Quý III/2020 so với Quý II/2020 là 30,7% 
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(48,8% doanh nghiệp dự báo tăng và 18,1% doanh nghiệp dự báo giảm), 
trong đó chỉ số cân bằng của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 
cao nhất với 34,6%; tiếp đến là khu vực doanh nghiệp nhà nước với 
29,9% và khu vực doanh nghiệp FDI với 21,0%.

- Về đơn đặt hàng mới: Tỷ lệ doanh nghiệp dự báo đơn hàng mới Quý 
II/2020 so với Quý I/2020 với chỉ số cân bằng là -14,3% (24,7% doanh 
nghiệp dự báo tăng và 39,0% doanh nghiệp dự báo giảm). Trong đó chỉ 
số cân bằng của khu vực doanh nghiệp nhà nước -2,6%; khu vực doanh 
nghiệp ngoài nhà nước -13,9%; khu vực doanh nghiệp FDI -17,5%. Chỉ 
số cân bằng Quý III/2020 so với Quý II/2020 là 26,8% (45,1% doanh 
nghiệp dự báo tăng đơn hàng và 18,3% doanh nghiệp dự bảo giảm), trong 
đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước có chỉ số cân bằng đạt cao nhất 
với 31,3%; khu vực doanh nghiệp nhà nước 26,7% và thấp nhất khu vực 
doanh nghiệp FDI 16,0%.

- Về tồn kho thành phẩm: Chỉ số cân bằng về tồn kho thành phẩm 
Quý II/2020 so với Quý I/2020 là -2,8% (28,1% doanh nghiệp dự báo tồn 
kho thành phẩm giảm và 25,3% doanh nghiệp dự báo tăng), trong đó khu 
vực khu vực doanh nghiệp FDI có chỉ số cân bằng 2,6%; khu vực doanh 
nghiệp ngoài nhà nước -4,4% và khu vực doanh nghiệp nhà nước -8,6%. 
Chỉ số cân bằng về tồn kho thành phẩm Quý III/2020 so với Quý II/2020 
là -16,4% (31,6% doanh nghiệp dự báo giảm và 15,2% doanh nghiệp dự 
báo tăng), trong đó chỉ số cân bằng về tồn kho thành phẩm khu vực doanh 
nghiệp nhà nước -24,5%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước -18,4% 
và khu vực doanh nghiệp FDI -9,6%.

- Về quy mô lao động: Chỉ số cân bằng về việc tăng và giảm quy 
mô lao động ở Quý II/2020 so với Quý I/2020 là -15,5% (9,9% doanh 
nghiệp dự báo tăng và 25,4% doanh nghiệp dự báo giảm), trong đó 
khu vực doanh nghiệp nhà nước có chỉ số cân bằng là -10,7%; khu vực 
doanh nghiệp ngoài nhà nước là -15,3% và khu vực doanh nghiệp FDI là 
-17,0%. Biến động lao động có xu hướng khả quan tăng ở Quý III/2020 
so với Quý II/2020 với chỉ số cân bằng là 6,7% (18,3% doanh nghiệp dự 
báo tăng và 11,6% doanh nghiệp dự báo giảm), tăng cao nhất là khu vực 
doanh nghiệp ngoài nhà nước với 7,2%, khu vực doanh nghiệp FDI 5,9% 
và khu vực doanh nghiệp nhà nước 4,8%.
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IV. CÁC KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 

Hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ có thể gộp thành 3 gói 
như sau: (i) Chính sách tài khóa (miễn, cắt, giảm thuế, phí, lệ phí, gia hạn 
thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp 
(TNDN) đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, thuế TNCN, tiền thuê 
đất,... số thuế dự kiến giảm thu ngân sách khoảng 15.500 tỷ đồng mỗi 
năm); (ii) Chính sách hỗ trợ tín dụng như hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp 
vay để phát triển sản xuất (gói tín dụng 250 nghìn tỷ đồng); (iii) Chính 
sách an sinh xã hội (gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ đồng), trong đó có những nội 
dung hỗ trợ trực tiếp cho người lao động không có thu nhập hoặc thu 
nhập bị giảm sâu, hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn không lãi suất để trả lương 
ngừng việc, bảo đảm việc làm cho người lao động. Ngoài ra còn thực hiện 
các chính sách khác hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt khó khăn về tài chính 
như: giãn nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, chi phí công đoàn; 
các biện pháp khác như cắt giảm mạnh các thủ tục hành chính nhằm giảm 
chi phí, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; điều chỉnh tăng 
mức giảm trừ gia cảnh của cá nhân người nộp thuế và người phụ thuộc 
dẫn đến giảm thuế thu nhập cá nhân (số thuế dự kiến giảm thu ngân sách 
khoảng 10.800 tỷ đồng mỗi năm)...

Tuy nhiên, với các chính sách hỗ trợ của Chính phủ nêu trên, theo 
Báo cáo khảo sát doanh nghiệp tháng 8/2020 của VCCI, có đến 46% doanh 
nghiệp được khảo sát vẫn chưa tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của nhà 
nước. Trong số các chính sách mà doanh nghiệp tiếp cận được thì cao nhất 
là chính sách gia hạn nộp thuế TNDN, GTGT và tiền thuê đất (40% doanh 
nghiệp) và nhóm chính sách về tài chính (gần 24%), nhóm chính sách về 
lao động có tỷ lệ doanh nghiệp tiếp cận ở mức thấp (khoảng 6.5%). 

Điều này cũng tương đồng với số liệu báo cáo về kết quả triển khai 
các gói hỗ trợ của các cơ quan nhà nước. Về gói tài khóa, tính đến 30/7, 
tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn là 53.645 tỷ đồng, thấp 
hơn con số ước tính ban đầu là 180 nghìn tỷ đồng. Tổng cục Thuế đã tiếp 
nhận 179.247 giấy đề nghị gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất, tương ứng 
với khoảng 25% trong số 700.000 doanh nghiệp dự trù được hưởng lợi 
ban đầu. Số tiền gia hạn chỉ đạt 29% của 182.000 tỷ đồng trong kế hoạch. 
Trong đó, khu vực doanh nghiệp nộp 125.152 giấy đề nghị, còn hộ, cá 
nhân kinh doanh nộp 54.095 giấy đề nghị. Số thuế giá trị gia tăng của 
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doanh nghiệp được gia hạn là hơn 28.900 tỷ đồng; số thuế thu nhập doanh 
nghiệp của doanh nghiệp được gia hạn là hơn 20.500 tỷ đồng; tiền thuê 
đất được gia hạn là trên 3.300 tỷ đồng; Thuế giá trị gia tăng và Thu nhập 
cá nhân của hộ và cá nhân kinh doanh được gia hạn là gần 600 tỷ đồng. 

Về gói tín dụng, đến cuối tháng 6/2020, các ngân hàng thương mại 
đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khoảng gần 260.000 khách hàng, với dư 
nợ xấp xỉ 180.000 tỷ đồng; miễn giảm và hạ lãi suất cho khoảng 421.000 
khách hàng, với dư nợ xấp xỉ 1,3 triệu tỷ đồng; cho vay mới khoảng 
1,1 triệu tỷ đồng cho xấp xỉ 240.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn từ  
0,5-2,5%/năm so với trước dịch. Các doanh nghiệp phản ánh rằng các 
ngân hàng vẫn chủ yếu ưu tiên các khách hàng cũ, khách hàng mới rất 
khó tiếp cận với các tiêu chí vay như trong điều kiện bình thường chứ 
không phải trong bối cảnh khó khăn do đại dịch gây ra.

Về gia hạn đóng BHXH, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội, tính đến 
ngày 22/6/20201, có 1.488 đơn vị sử dụng lao động được giải quyết tạm 
dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho 124.668 người lao động, với tổng 
kinh phí gần 447,7 tỷ đồng. Riêng gói hỗ trợ an sinh mới giải ngân được 
11.000 tỷ đồng, tương ứng 17,7%. Riêng gói vay không lãi suất 16.000 
tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp trả lương đến 31/7 - khi kết thúc giải ngân, 
chưa có đơn vị nào tiếp cận được. 

Kết quả khảo sát cũng cho thấy, trong số các doanh nghiệp còn gặp 
khó khăn trong quá trình tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, 
hơn 50% doanh nghiệp cho rằng khó thỏa mãn các điều kiện để tiếp cận 
được các chính sách hỗ trợ; hơn 1/3 doanh nghiệp khó tiếp cận các thông 
tin cụ thể về quy trình thủ tục đăng ký hỗ trợ và; gần 1/3 doanh nghiệp 
phải chờ đợi trong xác minh và phê duyệt hồ sơ và hơn 1/4 doanh nghiệp 
gặp khó khăn trong thủ tục kê khai hồ sơ hỗ trợ.

Có thể thấy đại dịch Covid-19 đã có nhiều tác động tiêu cực đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kéo theo hệ lụy đến 
giải quyết việc làm và bảo đảm thu nhập cho người lao động ở Việt Nam. 
Chính phủ cũng đã ban hành nhiều các giải pháp hỗ trợ, tuy nhiên, nhìn 
chung các gói hỗ trợ này vẫn chưa thực sự hiệu quả. Chính phủ cần đánh 
giá lại hiệu quả của từng chương trình hỗ trợ vừa quả để rút ra bài học và 

1. Báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
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đưa ra các giải pháp triển khai tốt hơn. Việc đánh giá này nên giao cho 
các đơn vị độc lập để đánh giá hiệu quả chứ không nên để các bộ, ngành 
tự đánh giá. Chương trình hỗ trợ mới cần dựa trên hiệu quả của chương 
trình ban đầu, nhu cầu từ thực tế và khả năng của Chính phủ.

Về quan điểm hỗ trợ, để hỗ trợ người lao động, nhà nước có thể hỗ 
trợ trực tiếp cho người lao động hoặc hỗ trợ thông qua các doanh nghiệp. 
Trên thực tế, với nguồn lực có hạn, biện pháp trước mắt là hỗ trợ trực tiếp 
một khoản thu nhập cho người lao động như thời gian qua là giải pháp 
tối ưu nhất có thể của Chính phủ. Các giải pháp tiếp theo cần hỗ trợ theo 
hình thức gián tiếp qua các doanh nghiệp - các cỗ máy tạo việc làm. Việc 
hỗ trợ các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp có thể trụ vững để tiếp 
tục hoạt động kinh doanh, giữ được và tạo thêm việc làm, từ đó bảo đảm 
thu nhập cho người dân. Doanh nghiệp ở đây không chỉ bao gồm hơn 700 
nghìn doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, mà còn cả hơn 5 
triệu các hộ kinh doanh - doanh nghiệp gia đình. 

Một số kiến nghị cụ thể khi thực hiện hỗ trợ doanh nhiệp như sau:

- Căn cứ hỗ trợ doanh nghiệp: căn cứ theo doanh thu, các nghĩa vụ 
thuế VAT, BHXH, thuế TNDN, các khoản nộp với nhà nước làm căn 
cứ để hỗ trợ: Người lao động trong công ty không bị ảnh hưởng thì các 
khoản thuế được tạm dừng 6 tháng, miễn lãi suất những tháng cao điểm 
của dịch, khoanh nợ gốc hoặc cơ cấu khoản vay. 

- Đối với doanh nghiệp gặp khó khăn trong chứng minh ảnh hưởng 
bởi dịch: hỗ trợ toàn bộ khoản nợ, các nghĩa vụ với nhà nước trong giai 
đoạn dịch, hỗ trợ vay vốn ưu đãi dựa trên phương án vay vốn và tài sản 
đảm bảo bằng các hợp đồng, các nguồn thu trong tương lai, do ngân hàng 
chính sách thẩm định và phê duyệt,…

- Đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ không thể có tài sản đảm bảo: 
nhà nước cũng nên có mức vay phù hợp với quy mô, năng lực, và phải 
được Ngân hàng thẩm định kỹ.

- Bên cạnh việc quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cần hỗ 
trợ các doanh nghiệp có tiềm năng, doanh nghiệp lớn sử dụng nhiều lao 
động, vì các doanh nghiệp này không chỉ có nhiều đóng góp cho nền kinh 
tế mà còn góp phần quan trọng trong đảm bảo việc làm, an sinh xã hội.
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- Xem xét tăng quy mô các gói hỗ trợ tài khóa, tiền tệ, lao động 
nhưng phải thực hiện hiệu quả, minh bạch với sự giám sát của cộng đồng 
doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp. 

- Đề nghị có chính sách giảm tiền thuê đất, giảm thuế GTGT và 
TNDN. Đồng thời, đề nghị có mức giảm sâu thêm từ 2-3% đối với các 
khoản vay mới và vay hiện hữu cho từng nhóm khách hàng có ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh khác nhau. Đề nghị xem xét nới lỏng các tiêu chí cho phép 
cung cấp các khoản vay bình thường và các khoản vay lãi suất thấp. 

- Nhà nước cần tăng cường chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận 
nguồn vốn ưu đãi, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp,và có chính sách đặc 
thù cho những ngành bị ảnh hưởng nặng nề.

- Đẩy mạnh cải cách thế kinh tế, đơn giản hóa thủ tục hành chính 
trong kinh doanh vẫn là nền tảng quan trọng nhất để hỗ trợ doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn gây ra bởi dịch Covid-19. 

Các kiến nghị liên quan đến các chính sách dành riêng hỗ trợ người 
lao động và doanh nghiệp:

- Đề xuất cho doanh nghiệp được miễn hoặc giảm các khoản đóng về 
bảo hiểm xã hội (BHXH) cho năm 2020, cụ thể Chính phủ trình ra Quốc 
hội đề xuất giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống 0,5% ít 
nhất trong thời hạn 6 tháng đến 12 tháng. 

- Đề xuất có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trả lương cho người lao 
động, nguồn từ sử dụng quỹ kết dư quỹ BHXH hoặc nguồn vốn từ Ngân 
hàng Chính sách xã hội cho doanh nghiệp vay với lãi suất 0% để doanh 
nghiệp trả lương cho người lao động.

- Đề xuất miễn hoặc giảm các khoản đóng về phí công đoàn cho năm 
2020, cụ thể đề xuất giảm mức đóng phí công đoàn từ 2% xuống còn 1% 
trước mắt cho năm 2020. 

- Đề xuất có biện pháp hỗ trợ phòng dịch cho người lao động trong 
doanh nghiệp cũng như có chương trình hỗ trợ bảo vệ việc làm cho người 
lao động.

- Đề xuất chưa tăng mức lương tối thiểu theo vùng trong năm 2021.
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Chuyên đề 12:
ĐẠI DỊCH COVID-19: ỨNG PHÓ VÀ  
TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

TS. Võ Trí Thành
Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh

Đại dịch Covid-19 đã trở thành thảm họa toàn cầu, làm đảo lộn mọi 
mặt đời sống kinh tế-xã hội con người. Cùng với sự lây lan dịch bệnh, tác 
động kinh tế của đại dịch là hết sức nghiêm trọng. Kinh tế thế giới vốn 
đã giảm tốc từ năm 2019, suy thoái nặng nề năm 2020. Nhiều đánh giá 
cho thấy suy giảm GDP toàn cầu năm 2020 lên tới khoảng trên dưới -5%. 
Thất nghiệp, thu hẹp giờ làm và giảm thu nhập đeo bám hàng trăm triệu 
lao động. Nhiều nước đã phải dùng các “gói” hỗ trợ kinh tế chưa từng có 
tiền lệ, cả về qui mô, diện bao phủ, biện pháp, và trao quyền. Phía trước, 
rủi ro, bất định còn nhiều. Năm 2021, kinh tế thế giới được dự báo có mức 
tăng trưởng khá cao là 4% - 5%, song thách thức và khó khăn vẫn rất lớn. 

Việt Nam là một nền kinh tế hội nhập rất sâu rộng, đặc biệt với nhiều 
đối tác đầu tư, thương mại, du lịch chủ chốt (như Trung Quốc, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, EU, Mỹ,…) đã và đang phải hứng chịu dịch bệnh rất nặng nề, 
tăng trưởng kinh tế giảm sâu. Bản thân cũng phải gồng mình chống dịch, 
chấp nhận “cách ly địa giới” và “giãn cách xã hội” ở những thời điểm 
dịch bùng phát (tháng 4 trên phạm vi cả nước; cuối tháng 7 và tháng 8 ở 
một số tỉnh thành). Chính vì vậy, Việt Nam là một trong những nền kinh 
tế chịu những tác động rất tiêu cực của dịch Covid-19. Kinh tế Việt Nam 
chỉ tăng trưởng 1,81% nửa đầu năm 2020, mức thấp nhất trong suốt tiến 
trình Đổi mới. Do dịch bùng phát đợt 2, tăng trưởng dự báo có thể chỉ đạt 
2%-3%, thậm chí thấp hơn, cho cả năm 2020. Sáu tháng đầu năm 2020, 
gần 31 triệu lao động chịu ảnh hưởng tiêu cực. Dịch Covid-19 tác động 
xấu tới gần như tất cả các ngành, lĩnh vực kinh tế như du lịch, lưu trú 
ăn uống, giải trí, vận tải, logistic, phân phối, công nghiệp chế tác, công 
nghiệp khai khoáng, và cả nông nghiệp.
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Đây là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với cả nền kinh tế và doanh 
nghiệp. Nhưng càng khó khăn, càng phải cầm cự, duy trì “năng lượng” để 
khi cơn bão dịch đi qua, chúng ta có thể lại vươn lên mạnh mẽ.

Cũng giống như nhiều nước, Việt Nam lựa chọn cách kết hợp phòng 
chống dịch, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhất, và cùng với đó là nỗ lực 
tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và hỗ trợ người lao động, bảo đảm 
an sinh xã hội. Phản ứng chính sách kinh tế - xã hội của Chính phủ là khá 
kịp thời. Trong điều kiện nguồn lực không dư giả, ngân sách còn eo hẹp, 
nhưng chính sách hỗ trợ lần thứ nhất của Chính phủ về cơ bản vẫn đảm 
bảo được 3 mục tiêu: thiết thực; cách thức hỗ trợ (như giãn hoãn khoanh 
nợ; giãn hoàn thuế; cắt giảm nhiều loại phí; trao “tiền mặt” cho khoảng 
20 triệu người, cơ bản thuộc các nhóm dễ tổn thương) là chưa từng có 
tiền lệ song vẫn đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô. Cùng với thúc đẩy 
giải ngân đầu tư công (khoảng 30 tỷ USD), Chính phủ vẫn còn ít nhiều 
dư địa chính sách và nguồn lực để ứng phó với tình hình diễn biến dịch 
có thể kéo dài, kinh tế tiếp tục còn nhiều khó khăn cũng như sự phát triển 
thời hậu dịch. 

Như đã nêu, Chính phủ đã ban hành “gói” hỗ trợ kinh tế lần thứ nhất 
khá kịp thời, ngay trong Tháng 3-4/2020. Tuy nhiên, đáng tiếc là việc 
thực thi chính sách nói chung còn chậm; sự vào cuộc của cơ quan ban 
ngành chưa quyết liệt, đồng bộ. Kết quả là tác động của “gói” hỗ trợ chưa 
như mong đợi, còn hạn chế. Bối cảnh khó khăn chung cộng với việc dịch 
Covid-19 tái bùng phát càng cho thấy phải tiếp tục có những chính sách 
kích thích kinh tế mới (“gói” hỗ trợ lần thứ hai). Quan trọng nhất là cần 
đảm bảo thực thi “nhanh, đúng và minh bạch” các gói hỗ trợ này. 

Bên cạnh nỗ lực giúp doanh nghiệp và người lao động vượt “bão 
dịch” với qui mô đủ lớn (dù phải chấp nhận thâm hụt ngân sách và tỷ 
lệ nợ công cao hơn), tính ít nhất cho cả năm 2021, “gói” hỗ trợ lần hai 
phải gắn với tiến trình tái cấu trúc nền kinh tế, bắt nhịp được với các xu 
hướng phát triển (công nghệ, nhất là chuyển đổi số; kỹ năng lao động và 
cả cách thức tiêu dùng mới; sự dịch chuyển chuỗi giá trị cùng các dòng 
đầu tư,…). Mục tiêu ở đây chính là vừa cố gắng giảm thiều khó khăn cho 
doanh nghiệp, vừa tạo tiền đề cho bước phát triển bền vững, bao trùm và 
sáng tạo tiếp theo. 

Trước cú sốc lớn như đại dịch Covid-19, vai trò hỗ trợ của Nhà 
nước là rất quan trọng. Song dù như hế nào, nỗ lực của bản thân doanh 
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nghiệp vẫn có ý nghĩa quyết định. Vấn đề không chỉ là “to be or not to 
be”, cách ứng phó với khủng hoàng mà còn là phục hồi và bứt phá khi 
dịch qua đi. 

Đại dịch Covid-19 là biến cố không ai mong đợi. Song đây chính 
là dịp thử thách bản lĩnh Việt Nam và doanh nghiệp. Trên thực tế, rất rất 
nhiều doanh nghiệp đã đương đầu thử thách, vượt qua khó khăn bằng ý 
chí, sự linh hoạt và sáng tạo.

- Cắt giảm chi phí là việc rất “truyền thống” nhiều doanh nghiệp 
tính toán và làm ngay, tùy theo nguồn lực của mỗi doanh nghiệp. Tính 
toán bước đi tiếp và việc chỉ giữ lại phần “core”/cốt yếu nhất (hoạt động, 
nhân sự) cũng có thể là việc “cực chẳng đã” nhưng là một lựa chọn. Ngay 
trong khó khăn, việc duy trì quan hệ hoặc tìm hiểu đối tác cũng là khía 
cạnh đáng lưu tâm. 

- Thời dịch bệnh, “giãn cách xã hội”, hạn chế tiếp xúc trực tiếp được 
khuyến khích. Kinh tế số, không chỉ thương mại điện tử mà cả trong giáo 
dục, làm việc văn phòng,… có cơ phát triển. Không ít doanh nghiệp đã 
bổ sung, chuyển đổi mô hình kinh doanh, cách thức tương tác khách hàng 
thành công nhờ công nghệ số.

- Thị trường có nhu cầu cao hơn đối với các mặt hàng thiết yếu, dù 
tình hình có khó khăn đến mấy vẫn phải dùng hàng ngày. Nhiều doanh 
nghiệp nắm bắt nhanh nhu cầu và chuyển đổi mặt hàng sản xuất kinh doanh. 
Câu chuyện thiết bị y tế, khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn,… là những 
sản phẩm rõ nhất. Sản phẩm bánh mì Thanh long của một doanh nghiệp 
còn cho thấy chất sáng tạo rất nhân văn, lại phù hợp đòi hỏi thị trường.

- Do dịch bệnh diễn ra và khống chế khác nhau giữa các quốc gia, 
nên rất cần sự nhanh nhạy xử lý thông tin và tiếp cận thị trường ngay khi 
có điều kiện. Một ví dụ là khi một thị trường khống chế được dịch, nới 
lỏng các biện pháp chống dịch thì doanh nghiệp rất nên “nhắm tới/quay 
lại”, tranh thủ cơ hội này.

- Tìm hiểu thông tin, tận dụng có hiệu quả các “gói” hỗ trợ của 
Chính phủ cũng là cách giúp vượt khó. Không chỉ chú ý đến chính sách 
“ưu đãi” mà quên nhìn cả việc thúc đẩy đầu tư công, như vào kết cấu hạ 
tầng, để có thể trực tiếp hay gián tiếp tham gia. 

- Quan trọng không kém là doanh nghiệp cần xem cú sốc đại dịch 
Covid-19 là “cơ trong nguy” để xoay chuyển tình thế và cải tổ chính 
mình. Có thể nói đây chính là thời điểm “tư duy lại, thiết kế lại, xây dựng 
lại” gắn với việc nhận diện xu thế; định vị thị trường, đối tác; xác định 
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cách thức chuyển đổi số; nâng cấp quản trị (cả quản trị rủi ro); sáng tạo 
sản phẩm; đào tạo kỹ năng mới cho người lao động.

Dịch Covid-19 xảy ra khi nền kinh tế thế giới và Việt Nam đứng 
trước những xu thế và tư tưởng phát triển mới như: lối sống, cách sống, 
cách phát triển bền vững và bao trùm, thế giới số, xã hội số, nền kinh tế 
số... Ngay trong bão dịch, càng nhận ra những dấu hiệu của quá trình đó, 
có cả cơ hội và sự sáng tạo trong sản xuất kinh doanh. Đó là việc chuyển 
đổi sản phẩm cho phù hợp với những đòi hỏi mới của thị trường; phương 
thức kinh doanh cũng đổi mới, kinh tế số và thương mại điện tử lên ngôi; 
cách tiếp thị, gắn kết giữa các đối tác, thị trường cũng có sự dịch chuyển 
đáng kể. 

Trong một thế giới đang có những biến đổi sâu sắc, doanh nghiệp 
cần 8 nỗ lực:

1. Tìm kiếm cơ hội kinh doanh gắn với thị trường, với hội nhập quốc 
tế, nhất là với các FTAs (như AEC; CPTPP; EVFTA,…) mà Việt Nam 
tham gia;

2. Tham gia chuỗi giá trị, mạng sản xuất toàn cầu dựa trên kết nối, 
lựa chọn đối tác hiệu quả và “cùng thắng”;

3. Chuyển động cùng Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là 
chuyển đổi số;

4. Học hỏi và biết cách huy động vốn trong một thị trường tài chính 
đa dạng, phức hợp, tinh xảo;

5. Đối thoại và ứng xử theo pháp luật, đảm bảo hợp đồng kinh doanh 
và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp, người lao động;

6. Xây dựng thương hiệu và thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp, nhân văn;

7. “Đối thoại”, đồng hành với Chính phủ, các bộ ngành, góp phần 
hoàn thiện chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh;

8. Học và vận dụng tốt cách thức quản trị bất định và rủi ro.

Nói ngắn gọn, doanh nghiệp cần tái cấu trúc trên cơ sở: nhận ra xu 
thế; tận dụng lợi thế; đau đáu sáng tạo; kết nối khôn ngoan; quản trị rủi 
ro. Tin rằng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân đủ bản lĩnh, kinh nghiệm, 
sự sáng tạo, đồng lòng cùng Chính phủ vượt qua được giai đoạn rất khó 
khăn hiện nay và vững bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa thời hậu dịch.
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Chuyên đề 13:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA THỊ TRƯỜNG  

BẤT ĐỘNG SẢN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  
VÀ NHỮNG KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

PGS. TS Trần Kim Chung
Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

I. TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
1.1. Cơ chế, chính sách bất động sản năm 2020

Hình 1: Các cấu phần của thị trường bất động sản

Nguồn: Trần Kim Chung (2020)1

1. Trần Kim Chung (2020). Vai trò của phân lô, bán nền đối với quá trình đô thị hóa và 
sự phát triển của thị trường bất động sản trong bối cảnh hậu COVID-19. Hội thảo “Dự 
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất 
đai: Những vấn đề bất cập và kiến nghị chính sách”. Hiệp hội bất động sản Việt Nam. Hà 
Nội, tháng 6 năm 2020
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Trong 9 tháng đầu năm 2020, Chính phủ đã ban hành nhiều chính 
sách kịp thời để thực hiện “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh hoạt động sản 
xuất, kinh doanh vừa chống dịch hiệu quả, trong đó phải kể đến Nghị 
quyết số 41/NQ-CP ngày 9/4/2020; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 
29/5/2020. Gần đây nhất là Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 11/6/2020 đề 
ra một số giải pháp cơ bản. Đối với nhóm giải pháp về giảm thuế, phí, 
lãi vay, Chính phủ đã giảm 15% tiền thuế đất phải nộp của năm 2020 đối 
với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho 
thuê đất trực tiếp theo Quyết định, Hợp đồng của cơ quan Nhà nước có 
thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản 
xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, giảm 2% 
lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và 
vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Giảm 30% thuế thu nhập 
doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu 
nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19.

Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp để hỗ trợ thị trường 
bất động sản. Trong đó giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội được 
cấp thêm 1000 tỷ đồng cho Ngân hàng Chính sách xã hội theo Nghị định 
số 71/2018/QH14 và bổ sung 2000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất cho 4 ngân 
hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ định. Từ đó có 
thể huy động được hơn 60.000 tỷ để thực hiện hỗ trợ cho doanh nghiệp 
vay xây nhà ở xã hội và người dân vay để mua, thuê nhà ở xã hội.

Ngoài ra, còn có quy định sửa đổi, bổ sung theo quy trình rút gọn 
một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về 
phát triển nhà ở xã hội như cơ chế dành quỹ đất 20%, về xác định lợi 
nhuận định mức, về hoàn trả nghĩa vụ tài chính, về tăng cường sự quản lý 
nhà nước đối với hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội… Đồng thời, 
Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về khuyến khích phát triển 
nhà ở thương mại giá thấp và dự kiến trình Chính phủ thông qua trong 
quý III/2020. 

Đối với Nghị định số 101/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung 
cư cũ, Chính phủ cũng đang tập trung sửa đổi, bổ sung. Dự kiến sẽ có 
nhiều điểm mới tháo gỡ những rào cản, vướng mắc nhằm thu hút các 
doanh nghiệp tham gia đầu tư cải tạo lại các chung cư cũ tại các thành 
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phố lớn, vừa chỉnh trang bộ mặt đô thị, vừa đảm bảo chỗ ở an toàn cho 
người dân. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, các quy định liên quan 
đến hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản để bảo đảm sự đồng bộ, 
thống nhất trong hệ thống pháp luật như: sửa đổi Luật Đất đai, Luật Đầu 
tư, Luật Nhà ở, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Xây dựng...

1.2. Tình hình thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2020 

Thứ nhất, suy giảm cả cung và cầu: 9 tháng đầu năm 2020 là năm 
cung giảm nhất trong 3 năm. Mặc dù, Covid-19 chỉ là một yếu tố tác động 
đến vấn đề suy giảm cung của thị trường bất động sản nhưng cũng phải 
được coi là nguyên nhân. Bên cạnh đó, sự suy giảm cầu do Covid -19 là 
rõ rệt. Cầu của thị trường bất động sản du lịch giảm đến mức thấp nhất 
trong nhiều năm. Khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam giảm trong 9 
tháng đầu năm 2020 là một con số và tỷ lệ ngoài dự đoán và mong muốn 
của tất cả các bên liên quan. Cầu của thị trường nhà cũng suy giảm mạnh 
mẽ. Cầu của thị trường bất động sản tài chính có suy giảm, tuy không 
nhiều nhưng thị trường cung có vấn đề. Kinh doanh bất động sản là lĩnh 
vực đứng thứ 3 với lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm tới 19,6% so 
với cùng kỳ năm trước. 

Thứ hai, sự phục hồi giai đoạn tháng 6-7 đã bị tác động mạnh bởi 
sự tái bùng phát Covid -19 vào tháng 8: Sự phục hồi của xã hội trong 2 
tháng 6-7 đã thu hút một lần nữa các nguồn dự trữ của thị trường vào kinh 
doanh. Tuy nhiên, sự bùng phát Covid -19 đợt hai vào tháng 8 năm 2020 
đã thực sự đẩy thị trường bất động sản vào chế độ “phòng thủ”. Các chủ 
thể, đặc biệt là các nhà đầu cơ lướt sóng thật sự bị “chìm” và chuyển sang 
trạng thái “ngủ đông”. Mặc dù, nửa sau của tháng 9, tình hình có hồi phục 
trở lại nhưng chưa bù đắp được sự suy giảm của giai đoạn tháng 8/2020.

Thứ ba, suy giảm bất động sản du lịch: Hiện cả nước có khoảng 
83.000 căn hộ condotel, 28.100 biệt thự du lịch, 12.617 phòng khách sạn, 
15.663 căn shophouse tập trung chủ yếu tại Hà Nội, TP.HCM, Quy Nhơn, 
Bình Thuận, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Kiên Giang, Quảng Ninh, Bà Rịa-
Vũng Tàu… Ngoài ra, có khoảng 16.523 căn hộ văn phòng kết hợp lưu 
trú, tập trung chủ yếu tại Hà Nội và TP.HCM. Việc hạn chế di chuyển và 
cách ly xã hội khiến cho thị trường du lịch và khách sạn gần như rơi vào 
trạng thái “ngủ đông” trong suốt nửa đầu năm 2020. Sự bùng nổ mạnh 
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mẽ của dịch Covid-19 đã tạo nên làn sóng cách ly xã hội và hạn chế di 
chuyển ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Sau nhiều năm liên tục đạt 
tốc độ tăng trưởng du lịch ấn tượng, Việt Nam lần đầu tiên ghi nhận sự 
sụt giảm về lượng khách du lịch quốc tế và nội địa trong 6 tháng đầu năm 
2020 với mức giảm lần lượt là 56% và 50% so với cùng kỳ năm trước. 
Việt Nam tạm dừng các chuyến bay quốc tế kể từ cuối tháng 3/2020, vì 
vậy lượng khách quốc tế đến giảm mạnh gần 99% chỉ trong Quý II.

Đây là phân mảng thị trường bất động sản bị ảnh hưởng mạnh nhất 
của thị trường bất động sản dưới tác động của Covid-19. Số khách du 
lịch sụt giảm đáng kể. 9 tháng đầu năm 2020, khách giảm từ con số triệu 
xuống còn chục nghìn. Đến giữa tháng 9 năm 2020, Chính phủ mới chủ 
trương mở cửa cho một số chuyến bay thương mại nhưng lại phải dừng để 
thống nhất các hoạt động cách ly. Tuy nhiên, nếu không giải quyết được 
vấn đề vắc-xin và kiểm soát lây nhiễm, việc mở cửa cho bao nhiêu người 
luôn tiềm ẩn việc bùng phát dịch bệnh.

Thị trường khách sạn trong giai đoạn 2020-2021 được dự báo sẽ 
luôn ở trong tư thế phòng thủ, với tình hình hoạt động có thể thay đổi 
liên tục do phải đối mặt với những biến động khó lường về dịch bệnh cho 
đến khi có vắc-xin phòng ngừa hoặc phương pháp điều trị hiệu quả hơn. 
Dịch bệnh bùng phát khiến nhiều kế hoạch du lịch bị trì hoãn và ngành 
kinh doanh khách sạn vì thế gặp nhiều khó khăn hơn. Doanh thu trên 
mỗi phòng (RevPAR) trong nửa đầu năm tại thị trường Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh lần lượt giảm khoảng 56% và 64% so với cùng kỳ năm 2019. 
Doanh thu RevPAR cho cả Việt Nam trong cùng kỳ cũng ghi nhận mức 
giảm khoảng 55%. Công suất phòng giảm sút nghiêm trọng trong tháng 
4, giai đoạn diễn ra cách ly toàn xã hội, và bắt đầu được cải thiện trong 
tháng 5 và tháng 6 nhờ vào lượng khách nội địa du lịch trở lại. Tuy nhiên, 
đối với thị trường khách sạn cao cấp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, do 
có sự phụ thuộc đáng kể vào nguồn khách quốc tế nên công suất phòng 
tại 2 thị trường này chỉ tăng nhẹ trong từ 1-1,5 điểm phần trăm mỗi tháng. 
Sự hồi phục hoàn toàn của ngành dịch vụ lưu trú sẽ còn phải đối mặt với 
nhiều biến động khó lường và phụ thuộc rất nhiều vào tình hình kiểm soát 
dịch của thế giới. 
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Du khách nội địa được kỳ vọng sẽ dẫn dắt sự phục hồi của thị trường 
và bù đắp phần nào sự sụt giảm lượng khách quốc tế trong năm 2020. Thị 
trường du lịch nội địa bắt đầu khởi sắc hơn từ tháng 6 với việc ghi nhận 
tổng lượt khách gia tăng gấp 2,3 lần so với trong tháng 5. Trong bối cảnh 
chưa thể đi du lịch nước ngoài, nhiều người Việt lựa chọn những điểm 
đến trong nước nhằm hỗ trợ ngành du lịch địa phương. Những điểm đến 
có thể dễ dàng tiếp cận bằng đường bộ như Sapa, Hạ Long ở miền Bắc 
hoặc Vũng Tàu, Phan Thiết, Đà Lạt ở miền Nam đã đặc biệt hưởng lợi từ 
làn sóng phục hồi trong các tháng hè vừa qua.

Thứ tư, một bộ phận thị trường bất động sản công nghiệp có sự tăng 
trưởng: Trong 20 năm qua, Việt Nam đã trở thành điểm sáng công nghiệp 
của Đông Nam Á. Việt Nam đang có 326 khu công nghiệp với tổng diện 
tích 95.500 ha với đất công nghiệp 65.600 ha. Trong đó, 251 khu công 
nghiệp đã hoạt động với gần 61.000 ha, 74% lấp đầy; 75 khu công nghiệp 
với 29.300 ha, đang xây dựng và đền bù, giải phóng mặt bằng. Bên cạnh 
đó còn có 17 đặc khu kinh tế duyên hải cung cấp 845.000 ha1. Từ 335 ha 
đất được dành riêng cho hoạt động sản xuất công nghiệp (năm 1986), đến 
nay, con số này đã lên tới 95.500 ha; trong đó, diện tích đất công nghiệp 
đạt khoảng 65.600 ha, chiếm khoảng 68,7%2. Tổng số lao động làm việc 
trong các khu kinh tế và đặc khu kinh tế duyên hải là 3,6 triệu lao động. 

Dịch Covid-19 bùng nổ, thương mại điện tử và các công ty logistics 
phát triển mạnh tạo nên nhu cầu lớn về tìm kiếm quỹ đất xây dựng không 
gian lưu trữ và mạng lưới phân phối. Tuy nhiên, do xuất hiện quá nhiều 
nguồn cung được chào thuê đồng loạt ở năm 2019 và trong 9 tháng đầu 
năm 2020 cùng sự gián đoạn do hạn chế di chuyển đã tạo nên nhu cầu 
lớn về không gian lưu trữ cùng mạng lưới phân phối lớn. Trong 9 tháng 
đầu năm 2020, nhiều khách thuê lớn trong lĩnh vực điện tử đã gia nhập tại 
Bắc Ninh và Hải Phòng. Chuỗi cung ứng sẽ dịch chuyển kéo theo sự tăng 

1. Bất động sản công nghiệp Việt Nam sắp đón “bão” đầu tư nước ngoài. http://cafef.vn/bat-
dong-san-cong-nghiep-viet-nam-sap-don-bao-dau-tu-nuoc-ngoai-20190904200744.
chn. 04-09-2019 - 22:14 PM | Bất động sản 
2. Việt Nam: Lợi thế phát triển thị trường bất động sản công nghiệp. http://-
thoibaotaichinhvietnam.-vn/-pages/-kinh-doanh/-2019-09-27/viet-nam-loi-the-phat-
trien-thi-truong-bat-dong-san-cong-nghiep-76913.aspx. 27/09/2019 17:13 
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lên của nhu cầu bất động sản. Việt Nam sẽ đón nhận nhiều khách thuê lớn 
hơn trong thời gian tới1.

Dưới tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc, một số 
doanh nghiệp rời khỏi Trung Quốc. Việt Nam là một điểm đến. Giai đoạn 
tháng 6-7 năm 2020 có hiện tượng tăng giá thuê đất khu công nghiệp. 
Trong tháng 9 năm 2020, mặc dù có giai đoạn 2 của Covid-19 nhưng thị 
trường bất động sản công nghiệp vẫn có một bước phát triển mới. Thỏa 
thuận hợp tác hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản đã được ký kết. Các doanh 
nghiệp Nhật Bản đã coi trọng thị trường Việt Nam.

Bất động sản là 1 trong 3 lĩnh vực hấp dẫn, thu hút vốn FDI mạnh mẽ 
trong thời gian qua và con số này dự báo sẽ tiếp tục tăng trong các năm 
tới. Trong 9 tháng đầu năm 2020, ghi nhận sự gia nhập của nhiều khách 
thuê lớn trong lĩnh vực điện tử, bao gồm doanh nghiệp sản xuất điện thoại 
ở một KCN tại Bắc Ninh (100ha) và Pegatron ở KCN Deep C Hải Phòng 
2. Như một tác động phái sinh, giá đất đạt đỉnh mới với 102 USD/m2/chu 
kỳ thuê trong Quý 3/2020, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thuê 
nhà xưởng xây sẵn cũng tăng nhẹ, dao động từ 4,1-5,2 USD/m2/tháng 
trong Quý 3/2020, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, giá 
thuê của một số khu công nghiệp tại Hải Phòng, Bắc Ninh và Hải Dương 
tăng từ 20% đến 30% so với năm trước2.

Thứ năm, thị trường nhà ở bị suy giảm cả cung và cầu: Cung là do 
việc tăng cường rà soát các dự án được phê duyệt cũng như tăng cường 
yêu cầu đấu giá quyền sử dụng đất. Cầu là do suy giảm của sức mua, đặc 
biệt là từ tháng 8 năm 2020, dưới tác động của đợt 2 dịch Covid-19. Một 
số nhà đầu tư lướt sóng bị mất tiền đặt cọc do đã tham gia lướt sóng trong 
đợt thị trường có biểu hiện hồi phục do Covid -19 suy giảm. Tuy nhiên, 
khi đợt 2 của Covid -19 bùng phát trở lại, thị trường bất động sản nhà ở 
thoái trào, các nhà đầu tư lướt sóng mất cọc, quay về trạng thái phòng thủ. 

1. Thị trường bất động sản công nghiệp tăng giá mạnh. https://baoquocte.vn/thi-truong-
bat-dong-san-cong-nghiep-tang-gia-manh-125805.html. 09/10/2020 16:16
2. Khu công nghiệp: Đại gia đổ đến, quỹ đất cạn dần, đua nhau tăng giá. https://
vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/dau-tu/dai-gia-do-bo-dua-nhau-tang-gia-thue-dat-khu-
cong-nghiep-679555.html. 10/-10/-2020- 14:00 GMT+7



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 171

Trong 8 tháng đầu năm 2020, có đến 923 doanh nghiệp bất động sản 
giải thể, tạm ngừng hoạt động do tác động của đại dịch Covid-19, tăng 
136% so với cùng kỳ, cao nhất so với các lĩnh vực kinh tế khác. Trong 
Quý II thị trường nhà chung cư tại Hà Nội có lượng mở bán chính thức 
chỉ đạt 2.910 căn, giảm 36,7% so với quý trước, mức thấp nhất trong 
vòng 7 năm trở lại đây. Tổng rổ hàng trong Quý II cũng lép vế so với 
nguồn cung trung bình hàng quý giai đoạn 2015-20191.

Tuy nhiên, giá nhà lại tăng trong bối cảnh thị trường suy giảm. Số 
liệu từ Bộ Xây dựng cho thấy, giá căn hộ chung cư ở Hà Nội tăng khoảng 
1,02% so với cùng kỳ năm 2019, nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 3,82%. 
Còn tại TP. Hồ Chí Minh, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,5% so với 
cùng kì năm 2019, nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 8,36%. Trong khi đó, 
số liệu mới nhất từ JLL cho biết, đà tăng giá của nhà phố, biệt thự tiếp 
tục diễn ra mạnh mẽ. Giá sơ cấp do các chủ đầu tư chào bán lần đầu đạt 
ngưỡng 5.337 USD mỗi m2 trong quý III/2020, tăng 14,7% so với cùng 
kỳ năm ngoái2. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bán căn hộ trong quý 3/2020 
còn tăng mạnh hơn, từ 15 - 20% so với quý 2/2020 nên đã tạo nên cơn sốt 
nhỏ trên thị trường do khan hiếm nguồn hàng trong bối cảnh lượng cầu 
rất cao. Cũng do khan hiếm nguồn hàng, nhiều nhà đầu tư phải tìm đến 
đất nền nên tại các huyện ven đô có sự tăng giá mạnh như Bình Chánh, 
Gò Vấp, Củ Chi..., với mức dao động từ 30 - 50 triệu đồng/m2, tăng từ 10 
- 15% so với quý trước. Tại Hà Nội giá căn hộ phân khúc trung, cao cấp 
tiếp tục gần như đi ngang, phân khúc bình dân tăng nhẹ khoảng 3 - 5%, 
so với quý trước vì mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng chưa có 
doanh nghiệp nào giảm giá bán.

Thứ sáu, thị trường bất động sản nông nghiệp không có biểu hiện 
rõ rệt trong tình hình Covid-19: Năm 2016, cả nước có 33.500 trang trại, 
tăng 67,2% so với năm 2011, bình quân tăng 10%/năm; số lượng doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp 3.846 doanh nghiệp, tăng 

1. Nguồn cung nhà ở lao dốc ba năm liên tiếp. Thứ năm, 10/9/2020, 06:50 (GMT+7). 
https://-vnexpress.-net/-nguon-cung-nha-o-lao-doc-ba-nam-lien-tiep-4159510.html 
2. Giá bất động sản sẽ tiếp tục tăng hậu Covid-19? https://-baotainguyenmoitruong.-vn/-
gia-bat-dong-san-se-tiep-tuc-tang-hau-covid-19-312827.-html. BẤT ĐỘNG SẢN - PV 
- 21:47 09/10/2020.
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49% so với năm 2011, trong đó doanh nghiệp có số vốn từ 10 tỷ đồng trở 
lên tăng đến 76,2%1. Khảo sát ở 3.700 hộ dân tại 12 tỉnh, thành trên cả 
nước có 16,6% số hộ thực hiện giao dịch bán đất nông nghiệp, trong khi 
đó chỉ có 7,1% số hộ thực hiện giao dịch cho thuê. Về nguồn cung cho thị 
trường, tính đến thời điểm hiện nay, trong tổng số 27,3 triệu ha đất nông 
nghiệp, nhà nước đã giao quyền sử dụng khoảng 90% (tức khoảng 24,4 
triệu ha) cho các đối tượng sử dụng cụ thể. Điều đó cho thấy nguồn cung 
sơ cấp (nhà nước giao) chỉ còn khoảng 10% nên hầu như không có vai 
trò quyết định2.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, thị trường bất động sản nông nghiệp 
không có chuyển biến rõ nét nhưng cũng không có dấu hiệu suy giảm. 
Một trong những điểm then chốt của thị trường vẫn do việc tích tụ tập 
trung ruộng đất chưa có những thay đổi đột phá. Quy mô đất đai vẫn nhỏ 
lẻ, manh mún do hạn điền và những quy định liên quan đến hạn chế về 
tích tụ đất đai. Mặc dù trong Báo cáo Quốc hội của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường đã đề cập đến việc sắp tới sẽ có những đề án, dự kiến về vấn đề 
tích tụ và tập trung đất đai. Đây là một trong những nội hàm quan trọng 
của thị trường bất động sản nông nghiệp. Tuy nhiên, tính khả thi của 
những nội hàm này vẫn cần thời gian kiểm nghiệm.

Thứ bảy, thị trường bất động sản tài chính có những biểu hiện trái chiều: 

(1) Tín dụng từ hệ thống ngân hàng thương mại cho hệ thống bất 
động sản tiếp tục thắt chặt theo Thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước 
nhưng mặt khác lãi suất đang giảm lại có xu hướng kích thích tăng trưởng 
tín dụng. Bình quân dư nợ tín dụng trong 5 năm gần đây khoảng 7,3% 
(trong ngưỡng an toàn theo thông lệ quốc tế). Tình hình vốn vào bất động 
sản vẫn tiếp tục xu thế chung trong năm 2020, 60% vốn vào bất động sản 
sẽ tiếp tục đến từ ngân hàng, 40% đến từ các dòng vốn khác. Dù vốn ngân 
hàng là chủ đạo, chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận dòng vốn khác. Bên 

1.  Doanh nghiệp khó tiếp cận bất động sản nông nghiệp. https://bds.tinnhanhchungkhoan.
vn/bat-dong-san/doanh-nghiep-kho-tiep-can-bat-dong-san-nong-nghiep-174463.
html. 
2. Thị trường thực chất cho đất nông nghiệp. http://thoibaonganhang.vn/thi-truong-
thuc-chat-cho-dat-nong-nghiep-78072.html
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cạnh đó, nên nắn dòng vốn vào bất động sản, chỉ nên dành ra 20 - 25% thu 
nhập của mình để đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, tránh những rủi ro.

Tín dụng bất động sản bao gồm cả cho vay nhà ở tương đương 1,6 
triệu tỷ đồng, chiếm 19,3% tổng dư nợ toàn nền kinh tế. Nếu chỉ tính 
tín dụng cho vay kinh doanh bất động sản là khoảng 600 nghìn tỷ đồng. 
Về tín dụng đối với lĩnh vực BĐS, Bộ Xây dựng dẫn báo cáo của Ngân 
hàng Nhà nước cho biết, tính đến 31/3/2020 dư nợ tín dụng đối với hoạt 
động kinh doanh BĐS đạt 526.396 tỉ đồng, giảm 0,87% so với hết tháng 
2/2020, tăng 0,87% so với 31/12/2019. Như vậy, từ cuối năm 2019 và 
trong 6 tháng đầu năm 2020, dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh 
bất động sản có xu hướng giảm. Bên cạnh đó, cơ cấu dư nợ BĐS cũng có 
thay đổi theo từng giai đoạn. Cụ thể, cho vay đầu tư các dự án khu đô thị, 
dự án phát triển nhà ở và sửa chữa, cải tạo nhà chiếm tỉ lệ 38,9%; các dự 
án văn phòng (cao ốc) cho thuê chiếm 7,2%; các dự án xây dựng KCN, 
khu chế xuất chiếm 3,9%.

(2) Cổ phiếu bất động sản tiếp tục dẫn dắt thị trường. Thị trường cổ 
phiếu vẫn dao động quanh mức 900. Mặc dù so với thời điểm thấp nhất 
(tháng 4 ở mức 600-700) đã có nhiều tiến bộ nhưng so với mức đỉnh 
(1200 và tháng 4 năm 2018) thì vẫn còn thấp hơn gần ¼. Dẫu vậy, nhóm 
bất động sản, với nhiều gương mặt lớn trên sàn chứng khoán, từng dẫn 
dắt chỉ số chung trong nhiều giai đoạn lại khá trầm lắng, dù có sự phục 
hồi nhất định ở một số mã cổ phiếu. Diễn biến này phù hợp với tình hình 
kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành. Số liệu thống kê cho thấy, 
trên thị trường chứng khoán hiện nay, số lượng cổ phiếu các doanh nghiệp 
bất động sản chỉ chiếm 7%, song giá trị vốn hóa lại đóng góp tới 23% 
toàn thị trường. Cụ thể, trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM hiện có hơn 
1.600 mã chứng khoán đang giao dịch, trong đó khối doanh nghiệp bất 
động sản có 120 mã với giá trị vốn hóa lên tới hơn 1 triệu tỷ đồng. Đây 
là nhóm ngành có ảnh hưởng lớn tới diễn biến các chỉ số chứng khoán. 
Thực tế, do sự hồi phục tích cực của thị trường chung, đa số các nhóm cổ 
phiếu, các mã cổ phiếu đều có sự tăng trưởng và nhóm cổ phiếu bất động 
sản khu công nghiệp cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Nếu so với 
mức tăng 37% của VN-Index từ cuối tháng 3 vừa qua đến nay, rõ ràng đà 
tăng của các mã cổ phiếu thuộc nhóm cổ phiếu khu công nghiệp là vượt 
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trội so với mặt bằng chung. Mặc dù thị trường chứng khoán năm 2019 
có nhiều biến động khó lường song nhìn chung nhóm cổ phiếu bất động 
sản vẫn diễn biến tương đối tích cực. Tuy nhiên, một nguyên tắc bất biến 
khi đầu tư, đó là lãi suá̂t cao đi kèm với rủi ro lớn. Đặc biệt, bất động sản 
vốn là ngành được đánh giá có nhiều rủi ro. Đa số các dự án thường có 
vốn đầu tư lớn trong khi thu hồi vốn lâu, tính thanh khoản thị trường hiện 
nay cũng chậm lại rất nhiều bởi ảnh hưởng của Covid-19. Một mặt, thị 
trường cổ phiếu bất động sản có biểu hiện tăng giá khi đầu tư nước ngoài 
vận hành vào. Một số nhà đầu tư gián tiếp đón sóng bất động sản công 
nghiệp đầu tư vào cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản hạ tầng khu công 
nghiệp. Một mặt, thị trường bất động sản trái phiếu không như kì vọng. 
Mặc dù vẫn thu được những kết quả khích lệ do thu hút được vốn qua trái 
phiếu nhưng lãi suất của trái phiếu bất động sản khá cao (có những doanh 
nghiệp đặt mức lãi suất trên 12%/năm). Đây là vấn đề cần lưu ý do tính 
rủi ro của vấn đề (lãi suất cao trên 12%/năm đòi hỏi doanh nghiệp phải 
có năng lực kinh doanh rất cao. Tuy vậy, trong bối cảnh COVID-19, đây 
thực sự là một thách thức. 

(3) Thị trường trái phiếu bất động sản sôi động. Nghị định 163/2018/
NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thay thế Nghị 
định 90/2011 đã mở toang cánh cổng cho thị trường trái phiếu doanh 
nghiệp phát triển. Trong khi đó, các chính sách từ Ngân hàng Nhà nước 
(NHNN) như giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn, giới hạn 
cho vay với một khách hàng không quá 15% vốn tự có, điều chỉnh hệ số 
rủi ro cho vay BĐS… đã tạo ra sự dịch chuyển của các doanh nghiệp từ 
kênh huy động tín dụng ngân hàng sang kênh phát hành trái phiếu. Đây 
được xem là trái phiếu có mức lãi suất cao nhất trong nhóm trái phiếu bất 
động sản trên thị trường hiện nay. Lũy kế 6 tháng đầu năm là 171,5 nghìn 
tỷ đồng, tăng 61,3% so với 6 tháng 2019 và bỏ xa mức tăng trưởng 37% 
trong năm 2019. Quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng khoảng 
15,6% so với cuối năm 2019, lên mức 791 nghìn tỷ đồng, tương đương 
khoảng 12,9% GDP. Nhóm các doanh nghiệp BĐS phát hành nhiều nhất 
trong 6 tháng đầu năm với tổng cộng 71,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 41,8% 
tổng lượng phát hành và tăng 57,5% YoY. Đứng thứ 2 là nhóm ngân hàng 
với tổng giá trị phát hành là 47,3 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,6% và 
tăng 31,2% YoY. Nhóm năng lượng và khoáng sản phát hành 10,5 nghìn 
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tỷ đồng (chiếm 6,1%) - gấp 5,3 lần cùng kỳ 2019). Còn lại là nhóm phát 
triển hạ tầng (1,6%), các công ty dịch vụ tài chính (1,7%) và các doanh 
nghiệp khác. Các trái phiếu BĐS trong trong Quý II/2020 có kỳ hạn bình 
quân là 3,26 năm và lãi suất phát hành bình quân là 10,42%/năm - giảm 
so với mức 3,85 năm và 10,77%/năm của Quý 1/2020. Các nhà đầu tư cá 
nhân mua 14,5 nghìn tỷ đồng trái phiếu BĐS trên sơ cấp, chiếm 20% tổng 
lượng phát hành trong 6 tháng năm 2020. Các NHTM mua 28,2 nghìn tỷ 
đồng trái phiếu BĐS trên sơ cấp, chiếm 40% tổng lượng phát hành trong 
6 tháng năm 20201.

Ngoài ra, sau rất nhiều năm, loại hình quỹ đầu tư bất động sản dạng 
tín thác (REITs) bắt đầu có thể hiện trong thực tiễn (theo Nghị định 58/
NĐ-CP năm 2013 hướng dẫn thi hành luật chứng khoán). Trong thực 
tiễn hiện nay, đã xuất hiện một hình thức REITs theo dạng “mua chung 
bất động sản”. Mặc dù tình hình diễn biến của hoạt động này chưa nhiều 
nhưng rất cần được theo dõi, giám sát để tránh lặp lại việc phát triển thị 
trường nhưng không được chế tài bởi văn bản pháp lý đầy đủ.

II. BỐI CẢNH, XU THẾ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CUỐI NĂM 
2020 VÀ NĂM 2021

2.1. Bối cảnh

Tình hình quan hệ kinh tế quốc tế: Tình hình quan hệ quốc tế và 
kinh tế quốc tế có nhiều biến động và khó đoán định: Thứ nhất, tình hình 
Covid-19 sẽ dần được kiểm soát nhưng mức độ phức tạp và thời gian có 
vắc-xin là những yếu tố cần quan tâm theo dõi. Thứ hai, chu chuyển vốn 
khỏi Trung Quốc nhưng chưa đến Việt Nam trong những năm 2019-2020, 
vậy tình hình 2021 trở đi, liệu Việt Nam có thể đón nhận chu chuyển vốn 
thế nào? Thứ ba, xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng mạnh do Covid-19 và 
thương chiến Mỹ - Trung sẽ hồi phục thế nào? Thứ tư, xung đột khu vực 
ở một số nơi bùng phát hay không là những diễn biến khó nắm bắt? Thứ 
năm, các xung đột khu vực liệu có được kiểm soát?

Tình hình kinh tế vĩ mô: Tình hình kinh tế vĩ mô sẽ diễn biến không 
có những đột phá nhưng cũng không hoàn toàn không có tác động. Quy 

1. Trái phiếu doanh nghiệp được dự báo sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2020. https://-
thitruongtaichinhtiente.-vn/-trai-phieu-doanh-nghiep-duoc-du-bao-se-ha-nhiet-trong-
quy-iv-2020-28621.html. THANH HẢI - VẤN ĐỀ - NHẬN ĐỊNH - 18/08/2020 16:57
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mô nền kinh tế hiện nay đã tăng hơn 40 lần so với năm 1990. Thu nhập 
bình quân đầu người trước năm 1990 chỉ vào khoảng 100 USD đã tăng 
lên hơn 2.800 USD hiện nay. Việt Nam vẫn thuộc nhóm các quốc gia có 
mức thu nhập trung bình thấp, thua xa mức trung bình của thế giới. Năm 
2019, Việt Nam đứng thứ 136/188 quốc gia, sau Hàn Quốc khoảng 40 
năm, sau Thái Lan 14 năm, sau cả Philippines khoảng 6 năm… Việt Nam 
chỉ hơn Lào, Campuchia và Myanmar.

Tình hình kinh tế vĩ mô có nhiều khác biệt so với dự kiến. Năm 
2021, nhiều khả năng tăng trưởng thấp hơn dự kiến. Lạm phát thấp (dưới 
4%). Xuất nhập khẩu thặng dư 12 tỷ USD. Du lịch nước ngoài suy giảm 
từ 2 triệu xuống 16 nghìn khách đến. Vốn đầu tư FDI không như kỳ vọng. 
Chưa đón nhận được “sếu đầu đàn” nào (Apple), trong khi “sếu đầu đàn” 
đang ở lại mở rộng đầu tư ở địa bàn khác.

Năm 2021, tình hình có biến chuyển nhưng cũng khó dự đoán. Các 
dự báo lạc quan nhất cũng chỉ đặt ra mức hồi phục kinh tế. Báo cáo chính 
trị trình ra Đại hội lần này đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng 
lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố 
niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; 
phát huy sức sáng tạo, ý chí, khát vọng phát triển và sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng 
bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nhanh và 
bền vững đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà 
bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước 
phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trên nguyên tắc bảo đảm 
tính khoa học, khả thi và thực tiễn; kế thừa và bổ sung phù hợp với những 
thay đổi trong từng giai đoạn phát triển của đất nước; đồng thời tham 
khảo kinh nghiệm của các nước và những chuẩn mực phát triển chung 
của thế giới, chúng ta xác định các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu 
mốc phát triển quan trọng của đất nước ta.

Tình hình chính sách: Tình hình chính sách giai đoạn này chắc chắn 
cần có những điều chỉnh thích hợp với tình hình kinh tế thế giới cũng như 
tình hình kinh tế vĩ mô trong nước. Không có gì đặc biệt, đột phá, chỉ là 
những chính sách phòng vệ, khắc phục hậu quả.
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Tình hình thị trường: Các thị trường bộ phận sẽ vận hành và thể hiện 
các bộ mặt khác nhau: Chứng khoán xuống mức thấp, có phục hồi nhưng 
nằm trong ngưỡng dao động yên ngựa 800-900. Vàng chao đảo, chưa 
rõ xu hướng. Dầu đột phá xuống đáy nhưng có phục hồi. Lao động khó 
khăn, mất việc, dãn việc, thất nghiệp cao. Khoa học công nghệ không có 
gì đột biến.

Tình hình đối tác: Số lượng trung lưu tăng nhanh. Hiện nay ở Việt 
Nam có khoảng trên 12.000 người sở hữu từ 1 triệu USD dựa trên con số 
công khai, và 90% trong số đó đều trực tiếp hoặc gián tiếp kinh doanh bất 
động sản. Đáng chú ý, trong nhóm 100 người giàu nhất Việt Nam, tức là 
sở hữu trên 30 triệu USD, con số liên quan trực tiếp đến kinh doanh bất 
động sản là 99,1%. 

Rất nhiều doanh nghiệp giảm hoạt động hoặc đóng cửa. Theo Cổng 
thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, số doanh nghiệp hoàn tất thủ 
tục giải thể trong 8 tháng đầu năm 2020 là 10.353 doanh nghiệp, giảm 
1,9% so với cùng kỳ năm 2019. 9/17 ngành kinh doanh chính có số lượng 
doanh nghiệp giải thể tăng. Trong các lĩnh vực có tỷ lệ doanh nghiệp giải 
thể tăng cao so với cùng kỳ năm 2019, kinh doanh bất động sản tiếp tục 
dẫn đầu với 59%. Tiếp đó đến các ngành sản xuất phân phối, điện, nước, 
gas và Giáo dục và đào tạo với tỷ lệ tăng lần lượt là 40,9% và 30,3%.

2.2. Triển vọng thị trường bất động sản
2.2.1. Điểm mạnh
Đi sâu hơn, có 3 lĩnh vực bất động sản được đánh giá sẽ chiếm ưu 

thế trong thời gian tới, bao gồm: (i) Bất động sản công nghiệp, kho vận: 
Đây là lĩnh vực có nhiều triển vọng nhất trong bối cảnh doanh nghiệp và 
nguồn vốn đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc và Việt Nam được xem 
xét như là một điểm đến thay thế. (ii) Bất động sản nghỉ dưỡng với tiềm 
năng trung và dài hạn. Thời điểm vàng để các doanh nghiệp Singapore 
M&A (hơn 3.000km đường bờ biển, nhiều cảnh quan, bãi tắm đẹp, sông 
núi cảnh quan nên thơ kỳ vỹ, nhiều di tích lịch sử, văn hóa đa dạng). (iii) 
Bất động sản nhà ở đang có nguồn cầu rất cao. Việt Nam hiện có 68% là 
dân số trẻ. Đồng thời, Việt Nam đang ở ngưỡng dân số vàng. Hơn nữa, 
Việt Nam đang từ nước đến sau trong các hiệp định thương mại trên thế 
giới đang trở thành quốc gia đi đầu trong các Hiệp định thương mại thế 
hệ mới.
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2.2.2. Cơ hội

Thứ nhất, cơ hội của nền kinh tế mở với 17 hiệp định thương mại tự 
do đã được ký kết, đặc biệt là Hiệp định EVFTA và CPTTP. Với một loạt 
các Hiệp định được ký kết mới, Việt Nam đã trở thành một trong những 
nước đi đầu trong các hiệp định thế hệ mới. Đây là tiền đề để kinh tế Việt 
Nam có thể bước vào giai đoạn phát triển mới. Từ đó bất động sản sẽ 
được những thế năng mới.

Thứ hai, Việt Nam có môi trường đầu tư, hành lang pháp lý ngày 
càng cởi mở, thông thoáng, tạo động lực thu hút đầu tư. Không chỉ là 
quốc gia được coi là có những bước tiến vững chắc trong việc cải thiện 
môi trường đầu tư, kinh doanh, Việt Nam còn là điểm đến trong giai đoạn 
hiện nay của các doanh nghiệp và nguồn đầu tư nước ngoài. Chính phủ 
Việt Nam đã thực sự coi cải thiện môi trường kinh doanh là một trong 
những trụ cột quan trọng trong điều hành của Chính phủ. Hệ thống luật 
pháp Việt Nam thường xuyên được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo hướng 
tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp nước ngoài.

Thứ ba, cơ hội về cung - cầu khi nhu cầu mua và đầu tư bất động 
sản của người dân vẫn còn lớn, tầng lớp trung lưu ngày càng tăng. Đầu 
tư và doanh nhân nước ngoài ngày càng có xu hướng chọn Việt Nam là 
một điểm đến. Quy mô kinh tế Việt Nam ngày càng mở rộng. Các đô thị 
ngày càng hiện đại. Thị trường bất động sản Việt nam đang đứng trước 
vận hội lớn.

Thứ tư là cơ hội thị trường. Hoạt động xây dựng, phát triển cơ sở hạ 
tầng đã và đang được đẩy mạnh (ví dụ: Giải ngân vốn đầu tư công cho 
các dự án như cao tốc Bắc - Nam, sân bay Long Thành... đạt 9 tỷ USD), 
mở ra nhiều cơ hội cho các nhà phát triển bất động sản. 

Thứ năm, cơ hội về xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu 
và cơ hội cho bất động sản Việt Nam, nhất là lĩnh vực bất động sản khu 
công nghiệp, kho vận. Những yếu tố cơ hội khác đang hiện hữu đối với 
thị trường bất động sản Việt Nam, đó là: Cơ cấu dân số và tăng trưởng 
GDP đầu người; Tiềm năng phát triển bất động sản; Đô thị hoá; Các 
doanh nghiệp bất động sản Singapore có lợi thế tài chính, công nghệ 
(xanh, thông minh), kinh nghiệm và sự hiểu biết thấu đáo về Việt Nam và 
thị trường bất động sản.
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Thứ sáu, cơ hội của thị trường bất động sản Việt Nam có tương lai 
tươi sáng về trung và dài hạn. Đồng thời, Việt Nam rất hấp dẫn với các 
nhà đầu tư nước ngoài bởi 10 lý do chính: (i) vị trí địa lý trong khu vực 
có nhiều thuận lợi về hàng hải và gần các thị trường lớn (90% hàng hóa 
xuất nhập khẩu của Việt Nam qua cảng biển). (ii) Tình hình chính trị ổn 
định. (iii) Nền kinh tế rất mở và phát triển ổn định. (iv) Hành lang pháp lý 
ngày càng hoàn thiện. (v) Cơ sở hạ tầng ngày một cải thiện. (vi) Với 100 
triệu dân ở cơ cấu vàng, nguồn nhân lực dồi dào và giá nhân công cạnh 
tranh. (vii) Tầng lớp trung lưu ngày càng tăng với nhu cầu lớn, sức mua 
tiềm năng cao. (viii) Bất động sản luôn là kênh đầu tư hấp dẫn và người 
dân Việt Nam có thói quen tiết kiệm để mua bất động sản. (ix) Việt Nam 
nằm trong top 10 quốc gia được người nước ngoài lựa chọn muốn đến du 
lịch, sống và làm việc. (x) Khát vọng phát triển đất nước của người dân 
Việt Nam rất lớn.

2.2.3. Điểm yếu

Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang ở cấp độ phát triển thấp. 
Thị trường bất động sản Việt Nam vẫn đang phần lớn nằm ở giai đoạn 
tiền tệ hóa, chủ yếu dựa vào nguồn vốn của hệ thống ngân hàng thương 
mại. Thậm chí, nhiều địa bàn tỉnh miền núi, nông nghiệp, thị trường bất 
động sản vẫn còn ở giai đoạn tập trung hóa (mới bắt đầu phát triển nhà 
chung cư cao tầng); có những địa bàn vẫn còn ở giai đoạn sơ khai (phân 
lô bán nền).

Rủi ro về huy động vốn vẫn hiện hữu. Nguồn vốn vận hành vào thị 
trường bất động sản vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống ngân hàng thương 
mại. Việc huy động vốn từ các công cụ tài chính mặc dù đã hình thành 
nhưng quy mô vẫn còn rất nhỏ. Hơn nữa, việc huy động vốn qua trái 
phiếu phải đặt mức lãi suất khá cao, vì vậy, tiềm ẩn rủi ro.

Hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện. Một số văn bản rất quan trọng 
vẫn chưa được ban hành. Một số văn bản ban hành nhưng chưa được 
vận hành một cách đầy đủ. Một số văn bản vẫn bị phân tách, chưa nhất 
thể hóa. 

Chiến lược phát triển thị trường bất động sản chưa được ban hành. 
Chiến lược nhà ở đến năm 2030, tầm nhìn 2045 chưa được ban hành. 
Chiến lược phát triển đô thị đến năm 2030 tầm nhìn 2045 chưa được ban 
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hành. Chiến lược phát triển thị trường bất động sản đến 2030, tầm nhìn 
2045 chưa được ban hành. Những điều này nói lên, thị trường bất động 
sản Việt Nam còn cần rất nhiều nội hàm quan trọng.

Đội ngũ doanh nhân kinh doanh bất động sản còn mỏng, dễ bị tổn 
thương. Các nhà đầu tư phát triển tầm cỡ toàn quốc mới chỉ rất ít. Những 
nhà đầu tư phát triển quy mô vùng cũng chưa nhiều. Chủ yếu mới là các 
nhà đầu tư phát triển ở quy mô địa phương. Các nhà kinh doanh bất động 
sản vẫn chỉ tập trung ở mảng kinh doanh.

2.2.4. Thách thức

Giá trị hàng tồn kho lớn và dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2020. 
Có thể thấy, giá trị hàng tồn kho/tổng tài sản của một số doanh nghiệp 
trong ngành đang ở mức rất cao. Nếu không sớm đẩy mạnh hoạt động 
kinh doanh sau dịch bệnh, sẽ làm gia tăng giá trị tồn kho của toàn ngành. 
Lượng hàng tồn kho tăng lên sẽ trở thành gánh nặng, gia tăng chi phí và 
làm mất tính thanh khoản của doanh nghiệp.

Covid-19 đã và đang tạo ra nhiều thách thức mà các nhà đầu tư kinh 
doanh bất động sản phải đương đầu. Những thách thức mà các nhà phát 
triển phải đối mặt thời kỳ hậu Covid-19 bao gồm: (1) Kinh tế thế giới suy 
thoái tác động đến nền kinh tế Việt Nam; (2) Dự báo năm 2020 GDP Việt 
Nam tăng trưởng dương; (3) Thất nghiệp tăng và thu nhập giảm; (4) Cầu 
giảm do tâm lý và thu nhập giảm; (5) Thị trường bất động sản bị tác động 
tiêu cực, các khu nghỉ dưỡng, khách sạn phải đóng cửa hoặc mở cửa mà 
doanh thu không bù được chi phí.

Liệu thị trường bất động sản Việt Nam có vượt qua được khó khăn 
giai đoạn 2020-2021 hay không. Những khó khăn, hạn chế cũng như bối 
cảnh hiện nay đang thách thức thị trường bất động sản Việt Nam. Liệu thị 
trường bất động sản Việt Nam có vượt lên, tăng trưởng trong giai đoạn 
cuối 2020 và 2021 hay không thật sự đang là một thách thức lớn, cần sự 
vào cuộc của tất cả các bên hữu quan để thị trường có thế đứng vững, 
vượt qua giai đoạn này thành công.

2.2.5. Các kịch bản cuối năm 2020 và 2021

Kịch bản 1: Kịch bản trung tính. Đó là mọi yếu tố không có biến 
động lớn. Covid-19 sẽ có vắc-xin đâu đó vào cuối Quý 4 năm 2020; quan 
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hệ kinh tế Mỹ - Trung đi vào giai đoạn ổn định. Chính sách kinh tế Việt 
Nam ổn định, không có đột biến. Tình hình kinh tế vĩ mô dần phục hồi 
vào cuối Quý 4 năm 2020 và dần đi vào quỹ đạo phục hồi trong năm 
2021. Thị trường bất động sản sẽ đạt đáy vào Quý 4 năm 2020 và Quý 1 
năm 2021, từ đó, thị trường bất động sản sẽ điều chỉnh đi lên vào Quý 2 
năm 2021. Đây là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Kịch bản 2: Kịch bản tích cực. Dịch bênh sẽ được khống chế vào 
Quý 4 năm 2021. Thương chiến Mỹ - Trung đi vào ổn định trong năm 
2021. Một số doanh nghiệp rời khỏi Trung Quốc bắt đầu vận hành vào 
Việt Nam. Kinh tế vĩ mô Việt Nam ổn định. Chính sách hỗ trợ phục hồi 
kinh tế. Khi đó, thị trường sẽ đi ngang trong Quý 4 năm 2020 và Quý 1 
năm 2021 và bắt đầu đi lên trong Quý 2 năm 2021. Đây là kịch bản mong 
muốn nhất nhưng đòi hỏi rất nhiều yếu tố, điều kiện tích cực.

Kịch bản 3: Kịch bản tiêu cực. Dịch bệnh không được kiểm soát. 
Thương chiến Mỹ - Trung căng thẳng. Một vài điểm nóng trên thế giới 
xuất hiện. Kinh tế vĩ mô không ổn định. Chính sách tiếp tục siết chặt với 
thị trường bất động sản để phòng tránh đổ vỡ. Trong điều kiện đó, thị 
trường bất động sản sẽ đóng băng từ cuối năm 2020 đến hết Quý 2 năm 
2021, sau đó mới tìm kiếm xu thế mới, nhưng cũng không rõ đi lên hay 
tiếp tục đóng băng. Đây là kịch bản không ai mong muốn nhất nhưng vẫn 
có thể xảy ra.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ

3.1. Một số giải pháp

3.1.1. Giải pháp ngắn hạn

Một là, khẩn trương ban hành văn bản quy phạm pháp luật về 
condotel-officetel. Đây là vấn đề không thể trì hoãn được nữa. Cần phải 
có một văn bản mang tính pháp lý cao đối với vấn đề này. Chí ít, có 5 
nội hàm cần được đề cập: (i) Tiêu chuẩn xây dựng condotel - Officetel; 
(ii) Tính pháp lý của condotel-officetel (cấp sổ gì, ai cấp, thời hạn của 
condotel-officetel); (iii) Mối quan hệ sở hữu - sử dụng - quản lý của các 
bên liên quan; (iv) Hợp đồng phân chia lợi ích - trách nhiệm của các bên 
liên quan; (v) Tính chế tài của Hợp đồng phân chia lợi ích - trách nhiệm 
của các bên liên quan
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Hai là, tổng kết, đánh giá Nghị quyết 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 
5 năm 2004 về một số giải pháp lành mạnh hóa thị trường bất động sản 
để ban hành một văn bản thay thế cho thị trường bất động sản trong tình 
hình mới. Hình thành chiến lược phát triển thị trường bất động sản đến 
năm 2030 và tầm nhìn 2045.

Ba là, tổng kết, đánh giá Chiến lược phát triển nhà ở đến năm 2020 
và tầm nhìn 2030 để ban hành một chiến lược phát triển nhà ở 2020-2030 
và tầm nhìn 2030 đồng hành với các văn bản chiến lược khác.

Bốn là, ban hành chiến lược phát triển đô thị đến năm 2030 và tầm 
nhìn 2045 phù hợp với phát triển công nghiệp hóa. Mục tiêu đạt được là 
đạt mức đô thị hóa của các nước ASEAN.

Năm là, rà soát, tổng kết, đánh giá về hiện trạng chậm triển khai, 
chậm tiến độ của các dự án đầu tư bất động sản trên cả nước để có một 
văn bản quy phạm pháp luật xử lý vấn đề này.

Sáu là, sửa Luật Đất đai 2013 theo hướng tăng cường tích tụ tập 
trung đất đai với việc nới rộng hạn điền, mở rộng đối tượng được nhận 
chuyển nhượng đất nông nghiệp, doanh nghiệp được trực tiếp tiếp cận 
chuyển nhượng quyền sử dụng đất; tăng cường số hóa đất đai và cơ sở dữ 
liệu đất đai. Tăng cường chuyển dịch đất đai theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và đi liền với đó là đô thị hóa.

3.2. Một số giải pháp dài hạn

Một là, xem xét lại việc nới rộng hạn điền.
Hai là, ban hành các văn bản về tái thế chấp bất động sản.
Ba là, ban hành các văn bản về quỹ tiết kiệm tương hỗ bất động sản
Năm là, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện về quỹ đầu tư bất 

động sản, đặc biệt là quỹ đầu tư tín thác bất động sản
Sáu là, nghiên cứu đưa tất cả các quy hoạch về một Luật Quy hoạch 

chung, không phân biệt Luật quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị như 
hiện nay.

Bảy là, ban hành Luật Đăng ký bất động sản.

3.2. Một số kiến nghị cụ thể

3.2.1. Đối với Quốc hội

Một là, ban hành Luật quy hoạch chung.
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Hai là, khẩn trương ban hành Luật Đất đai sửa đổi Luật Đất đai (2013)
Ba là, nới rộng hạn điền trong Luật Đất đai sửa đổi Luật Đất đai (2013).
Bốn là, ban hành Luật Đăng ký bất động sản.
Năm là, rà soát, tổng kết, đánh giá về hiện trạng chậm triển khai, 

chậm tiến độ của các dự án đầu tư bất động sản trên cả nước để có một 
Nghị quyết giám sát, xử lý vấn đề này.

Sáu là, rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình condotel-officetel và ban 
hành một văn bản giám sát xử lý vấn đề condotel-officetel nói riêng và 
vấn đề sở hữu chung - có thời hạn bất động sản nói chung.

3.2.2. Đối với Chính phủ
Một là, ban hành chiến lược nhà ở 2020-2030 và tầm nhìn 2045.
Hai là, ban hành Nghị quyết về thị trường bất động sản trong tình 

hình mới thay thế Nghị quyết 06/2004/NQ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2004 
về một số giải pháp lành mạnh hóa thị trường bất động sản

Ba là, ban hành các văn bản về tái thế chấp bất động sản.
Bốn là, ban hành các văn bản về quỹ tiết kiệm tương hỗ bất động sản
Năm là, ban hành các văn bản về quỹ đầu tư bất động sản, đặc biệt là 

quỹ đầu tư tín thác bất động sản.
Sáu là, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về condotel-officetel 

theo hướng điều chỉnh đối tượng này như là một chủ thể bất động sản 
thay vì chủ thể du lịch.

Bảy là, tái khởi động Dự án Luật Đăng kí bất động sản trình Quốc 
hội ban hành trong giai đoạn 2021-2025.

Tám là, ban hành văn bản về Chiến lược phát triển nhà; Chiến lược 
phát triển đô thị; Chiến lược phát triển thị trường bất động sản giai đoạn 
đến 2030 và tầm nhìn 2045.

Chín là, ban hành một văn bản về cơ chế, chính sách huy động vốn 
cho thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn 2020-2021, hướng tới phát 
triển giai đoạn 2021-2025.

3.2.3. Đối với một số bộ, ngành liên quan

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Công văn 703/BTNMT-TCQLĐĐ, 
ngày 14/2/2020) của Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) hướng dẫn 
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chế độ sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây 
dựng không phải nhà ở được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tháo nút thắt về 
vấn đề sổ đỏ trong suốt nhiều năm nay cho Condotel. Tuy nhiên, theo Bộ 
Công an, tại văn bản này, Bộ Tài nguyên - Môi trường chưa hướng dẫn rõ 
việc việc giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản cho loại hình Condotel, 
Officetel, biệt thự du lịch sẽ được cấp cho chủ đầu tư dự án hay cho từng 
căn hộ.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan nghiên 
cứu, trình ban hành văn bản toàn diện về condotel - offictel; về tái thế 
chấp bất động sản, quỹ tiết kiệm tương hỗ bất động sản; về triển khai quỹ 
đầu tư tín thác bất động sản; về Chiến lược phát triển thị trường bất động 
sản Việt Nam 2020-2030, tầm nhìn 2045 và Chiến lược phát triển nhà 
2020-2030, tầm nhìn 2045.

Ngân hàng Nhà nước: Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các Bộ, 
Ban, ngành nghiên cứu trình ban hành văn bản về tái thế chấp, quỹ tiết 
kiệm tương hỗ bất động sản.

Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà 
nước và các bộ, ngành nghiên cứu trình ban hành văn bản về triển khai 
quỹ đầu tư tín thác bất động sản, về huy động nguồn vốn từ các quỹ bảo 
hiểm, quỹ tiết kiệm hưu trí đầu tư vào thị trường bất động sản.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban ngành 
nghiên cứu trình ban hành những cơ chế, chính sách để hỗ trợ thị trường 
bất động sản Việt Nam thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài, các nguồn 
vốn quốc tế, các nguồn lực trong nước để tạo cú hích cho thị trường bất 
động sản vượt qua được giai đoạn cuối 2020 và năm 2021.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành nghiên cứu 
hoàn thiện cơ chế đăng ký tài sản bất động sản để huy động nguồn lực 
phái sinh từ tài sản bất động sản để phát triển thị trường bất động sản nói 
riêng và nền kinh tế nói chung; tái khởi động lại dự án Luật Đăng ký bất 
động sản.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai các văn bản một cách 
quyết liệt; thanh tra, kiểm tra, giám sát, chế tài các dự án trên địa bàn tuân 
thủ pháp luật; cương quyết chế tài những dự án chậm triển khai, chậm 
tiến độ theo quy định của pháp luật.
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Tóm lại

Thị trường bất động sản Việt Nam 9 tháng năm 2020 phát triển hình 
chữ W theo sự bùng phát và suy giảm của đại dịch Covid-19 theo diễn 
biến thời gian. Tuy nhiên, nội bộ thị trường diễn biến khác nhau theo 
từng phân mảng: Phân mảng bất động sản công nghiệp có biểu hiện phát 
triển. Phân mảng thị trường nhà ở suy giảm về cung, về giao dịch nhưng 
tăng về giá. Phân mảng thị trường nông nghiệp không có biểu hiện rõ rệt. 
Phân mảng thị trường bất động sản dịch vụ suy giảm mạnh. Phân mảng 
thị trường bất động sản tài chính tăng trưởng về trái phiếu, thuận lợi về 
lãi suất tín dụng; tích cực về cổ phiếu doanh nghiệp bất động sản hạ tầng 
khu công nghiệp. Những tháng cuối năm và năm 2021, tình hình vẫn phụ 
thuộc vào diễn biến đại dịch, kinh tế quốc tế, kinh tế vĩ mô, thị trường 
và đối tác. Để thúc đẩy mạnh phát triển thị trường vẫn cần tiếp tục đẩy 
mạnh tích tụ tập trung ruộng đất, đồng bộ hệ thống chính sách, đặc biệt 
chính sách tài chính hóa thị trường bất động sản đi liền vói chế tài mạnh 
và hiệu quả.
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Chuyên đề 14:
ĐÁNH GIÁ CHỈ SỐ TIÊU DÙNG 9 THÁNG  

ĐẦU NĂM 2020 TRONG BỐI CẢNH TÁC ĐỘNG  
CỦA DỊCH BỆNH COVID-19

TS. Hà Thị Đoan Trang
Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính

Nền kinh tế thế giới đã và đang trải qua một thời kỳ vô cùng khó 
khăn chủ yếu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19, các biện pháp giãn 
cách xã hội làm đứt gãy các chuỗi cung ứng trên toàn cầu, các hợp đồng 
kinh tế bị phá vỡ, các cơ hội kinh doanh bị mất đi dẫn tới giảm thu nhập 
cho người lao động, tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm nguồn thu NSNN, tác 
động xấu đến tăng trưởng… Mặc dù, Việt Nam cũng gặp phải những khó 
khăn tương tự nhưng cũng có nhiều điểm sáng trên bức tranh tổng thể đen 
tối của nền kinh tế thế giới: Thặng dư thương mại tăng cao; thị trường tiền 
tệ ổn định; lạm phát được kiểm soát… Tuy nhiên, do sự bất ổn về kinh tế 
khiến giá cả một số mặt hàng có nhiều biến động mạnh, tác động lên chỉ 
số giá tiêu dùng ở Việt Nam. 

1. Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng trong nước 9 tháng đầu năm 2020

Trong ba quý đầu năm 2020, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng 
nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là vào tháng 4, khi các biện pháp 
giãn cách xã hội được thực hiện triệt để trên phạm vi toàn quốc khiến hầu 
hết các hoạt động sản xuất kinh doanh bị ngưng trệ, kéo theo sự biến động 
về giá cả một số mặt hàng. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 giảm 
mạnh nhất trong 9 tháng đầu năm, ở mức -1,54% so với tháng trước (mức 
giảm mạnh nhất của các tháng 4 trong giai đoạn 2016-2020). Sau khi Việt 
Nam kiểm soát tốt dịch bệnh, nền kinh tế từng bước phục hồi vào tháng 5 
và tháng 6 khiến chỉ số giá tiêu dùng có xu hướng tăng lên. Đợt bùng phát 
dịch bệnh thứ hai diễn ra vào tháng 7 và tháng 8 xuất phát từ Đà Nẵng 
lan sang một số địa phương khác, nhờ các cơ quan quản lý có nhiều kinh 
nghiệm trong việc kiểm soát dịch bệnh và người dân có ý thức tốt nên 
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mức độ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế trở nên ít nghiêm trọng hơn, 
dẫn tới chỉ có một số địa phương bị ảnh hưởng nặng nề như Đà Nẵng, 
Quảng Nam…. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 7 và tháng 8 
vẫn bị ảnh hưởng, từ mức tăng 0,66% hồi tháng 6 giảm xuống còn 0,4% 
vào tháng 7 và 0,07% vào tháng 8.

Hình 1: Diễn biến chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Trong bối cảnh đó, Bộ tài chính đã tích cực, chủ động phối hợp chặt 
chẽ, là đầu mối gắn kết các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các 
giải pháp, bám sát các kịch bản điều hành giá để ổn định mặt bằng giá 
cả thị trường, các mặt hàng quan trọng thiết yếu, nhất là các mặt hàng do 
Nhà nước định giá là đầu vào cho sản xuất kinh doanh. Gắn với đó là việc 
tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, công khai, minh bạch trong 
điều hành giá nên đã tạo được sự đồng thuận, hạn chế lạm phát kỳ vọng. 
Tính chung 9 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 3,85%; lạm phát cơ bản 
bình quân tăng 2,59% so với cùng kỳ năm 2019. 

2. Diễn biến giá cả một số hàng hóa dịch vụ có nhiều biến động 

Trong 3 quý đầu năm, mặt bằng giá cả diễn biến phức tạp, tăng giảm 
đan xen chịu ảnh hưởng chủ yếu từ diễn biến của dịch bệnh, sản xuất bị 
đình trệ, nguồn cung nguyên liệu bị đứt gãy, các ngành hàng không, du 
lịch bị ảnh hưởng mạnh, giá xăng dầu diễn biến phức tạp, giá thịt lợn tăng 
cao… tác động xấu đến cuộc sống của người dân. Cụ thể: 
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Hình 2: Diễn biến giá cả một số mặt hàng có nhiều biến động

Nguồn: Tổng cục Thống kê
Nhóm giao thông  
Trong số các hàng hóa, dịch vụ có nhiều biến động trong 3 quý đầu 

năm 2020 có nhóm giao thông biến động mạnh nhất, trong đó chỉ số giá 
giảm đến 13,8% vào tháng 4 và tăng lên 6,05% vào tháng 6. Nguyên 
nhân của sự biến động này liên quan tới giá xăng dầu và nhu cầu đi lại 
của người dân. Đối với nhu cầu đi lại, nhất là vào tháng 4, khi các biện 
pháp giãn cách xã hội triệt để, nhu cầu đi lại hầu như rất ít, trong khi đó 
giá xăng trong nước có 2 đợt điều chỉnh giảm vào ngày 29/3 và ngày 
13/4 làm chỉ số giá xăng dầu giảm mạnh 28,48% (làm CPI chung giảm 
1,18%). Sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng từ tháng 
5, nhu cầu đi lại bắt đầu tăng lên, trong khi giá xăng được điều chỉnh 2 
đợt vào ngày 28/5 và ngày 12/6 làm chỉ số giá xăng dầu tăng 14,24%, 
góp phần làm chỉ số nhóm giao thông tăng cao nhất (so với các nhóm 
hàng hóa khác) ở mức 6,05% vào tháng 6, tác động khiến CPI chung tăng 
0,59%. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt dịch thứ 2 và do ảnh hưởng của 
3 đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu1 khiến cho chỉ số nhóm giao thông lại 
có xu hướng giảm xuống còn - 0,12% vào tháng 9.

1. 3 đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào 27/8/2020, 11/9/2020 và 26/9/2020.
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Về sự biến động của giá dầu (WTI) trên thế giới lần đầu rơi xuống 
mức âm. Đại dịch Covid-19 khiến các nước phải thực hiện các biện pháp 
phong tỏa biên giới, cách ly xã hội, thu hẹp các hoạt động kinh tế… khiến 
nhu cầu về dầu giảm rất mạnh, trong khi tình trạng dư cung đã tồn tại từ 
trước trở nên hết sức căng thẳng khiến giá dầu chịu sức ép giảm rất lớn. 
Bên cạnh đó là cuộc chiến giá dầu và giành giật thị phần dầu mỏ giữa các 
nhà cung cấp dầu mỏ lớn nhất thế giới là OPEC, Nga và Mỹ. Thêm vào 
đó, do sự trùng hợp về thời điểm mãn hạn của 1 bản hợp đồng tương lai 
(khoảng 600 ngàn thùng) vào lúc thị trường đang tồi tệ, khiến giá dầu lần 
đầu trong lịch sử rơi xuống mức âm, (ngày 20/4 giá dầu thô giao tháng 
5 đã được chốt giá âm 37,63 USD/thùng1). Tuy nhiên, tình trạng giá âm 
chỉ là tai nạn kỹ thuật, không có ý nghĩa phản ánh giá mua bán thời điểm 
thực tại cũng như khuynh hướng giá dầu trong tương lai. Bên cạnh đó, giá 
xăng dầu của Việt Nam hầu như không phụ thuộc theo giá dầu thô WTI 
nói trên, mà theo giá dầu Brent, sử dụng giá tham chiếu của Singapore 
(ngày 21/4, giá dầu Brent trên thị trường vẫn là 25USD/thùng). Mặc dù, 
giá dầu Brent không rơi vào trạng thái âm nhưng cũng phải chịu nhiều áp 
lực từ việc dư cung và giảm cầu nói chung trên toàn thế giới. 

Nhóm lương thực, thực phẩm, hàng ăn uống

Trong nhóm hàng hóa lương thực, thực phẩm, hàng ăn uống thì sự 
biến động của giá thịt lợn có ảnh hưởng nhiều nhất tới nhóm chỉ số này 
(đây là mặt hàng chiếm quyền số 4,2% trong rổ hàng hóa tính CPI). Do 
những nỗ lực từ phía các nhà quản lý, các doanh nghiệp cung ứng thịt lợn 
và người chăn nuôi, giá thịt lợn có xu hướng giảm dần từ đỉnh cao hồi 
tháng 5/2020 đã giảm khoảng 20% vào tháng 9. Cụ thể:

1. Nguyễn Trần Minh Trí (2020).
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Hình 3: Biến động giá thịt lợn ở Việt Nam

Nguồn: Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT

Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện ở Hưng Yên đầu tháng 2/2019 đã lan 
ra 63 tỉnh thành trên cả nước và có đến 6 triệu con lợn bị tiêu hủy, tương 
đương khoảng 340 nghìn tấn, chiếm khoảng 9% tổng trọng lượng thịt lợn 
trên cả nước, là nguyên nhân chính đẩy mặt bằng giá thịt lợn lên cao vào 
quý 4/2019, có thời điểm lên tới 95.000 đ/1kg vào tháng 12. Sau đó, giá 
thịt lợn có xu hướng giảm xuống còn khoảng 77.000 đ/1kg trong tháng 
2/2020 do dịch bệnh đã được kiểm soát tốt. Tuy nhiên sang tháng 5, dịch 
tả bùng phát trở lại khiến giá thịt lợn đạt đỉnh điểm vào cuối tháng ở mức 
105.000đ/1kg. Tính chung 9 tháng đầu năm, giá thịt lợn đã tăng 70,55% 
so với cùng kỳ năm 2019 khiến giá các mặt hàng thực phẩm tăng thêm 
14,31%, tác động khiến chỉ số CPI chung tăng 2,39%1. Hiện nay, giá thịt 
lợn đang có xu hướng giảm và trung bình ở mức 79.000đ/1kg. 

Giá thịt lợn tăng cao do tác động của nhiều khâu trong chuỗi sản xuất 
và cung ứng, chi phí đầu vào như con giống, thức ăn, thuốc thú y, chi phí 
quản lý, lãi vay, khâu thu gom, giết mổ, lưu thông phân phối trong các 
siêu thị hoặc bán lẻ thịt thành phẩm trong các chợ truyền thống đến tay 
người tiêu dùng. Cụ thể: 

(i) Dịch tả lợn Châu Phi khiến nguồn cung bị thiếu hụt, trong khi thịt 
lợn là thức ăn truyền thống và phổ biến của người Việt Nam;

1. Tổng cục Thống kê - Tình hình kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2020.



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 191

(ii) Giá heo giống tăng cao từ 2,5-3 lần so với thời điểm trước dịch 
bệnh, đẩy giá thành của người chăn nuôi tăng lên;

(iii) Tốc độ tái đàn chậm do người chăn nuôi còn rụt rè chưa dám đẩy 
mạnh tái đàn do lo ngại dịch bệnh tái phát;

(iv) Việc chăn nuôi đòi hỏi chi phí cao cho các biện pháp phòng dịch 
cho chuồng trại, kiểm dịch thú y, đảm bảo các biện pháp an toàn sinh học...;

(v) Người dân chưa có thói quen và quy mô dự trữ heo đông lạnh còn 
hạn chế do đặc tính tiêu dùng thịt lợn tươi sống ở Việt Nam;

(vi) Công tác kiểm soát giá cả khâu lưu thông còn khá lỏng lẻo, dẫn 
tới việc giá từ chuồng ra chợ đã tăng tới 1,7 lần; chi phí lưu thông tăng 
cao do phải qua quá nhiều khâu trung gian; 

(vii) Vẫn tồn tại một số hạn chế trong khâu kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, giám sát việc đầu cơ, tích trữ cũng như giám sát hoạt động thu 
mua buôn bán, vận chuyển thịt lợn sống và thịt lợn trái phép ko rõ nguồn 
gốc qua biên giới, ảnh hưởng tới nguồn cung trong nước;

(viii) Các công ty chăn nuôi lớn có vai trò dẫn dắt thị trường có xu 
hướng bắt tay nhau để neo giá thịt lợn tăng cao trong khi giá thành đã 
giảm xuống. Thực tế cho thấy các công ty chăn nuôi trong các tháng đầu 
năm 2020 đạt lợi nhuận đột biến so với trước đây1. 

Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch 

Trong số những hàng hóa dịch vụ chịu ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, nhóm văn hóa giải trí và du lịch là một trong những nhóm chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất. Kể từ sau Tết Nguyên Đán, thời điểm Việt Nam 
có rất nhiều lễ hội truyền thống, tuy nhiên theo chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, về cơ bản các lễ hội trong 

1. Tập đoàn Dabaco (DBC) đạt doanh thu 4.605 tỉ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020, tăng 
40% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế hơn 750 tỉ đồng, tăng gấp 28 lần con 
số nửa đầu năm 2019 và vượt xa chỉ tiêu đạt 457 tỉ đồng cho cả năm 2020; Công ty Chăn 
nuôi Mitraco (MLS) đạt doanh thu 106 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 30 tỉ đồng trong 
quý III; Công ty cổ phần Nông - Súc sản Đồng Nai (NSS) đạt doanh thu của 6 tháng 
đầu năm 2020 hơn 169,37 tỉ đồng, bằng 77,3% kế hoạch năm. Lãi sau thuế đạt hơn 70 tỉ 
đồng, vượt 97% và 103% kế hoạch cả năm; Công ty C.P Group (công ty mẹ của C.P Việt 
Nam) doanh thu 6 tháng của C.P Việt Nam tăng hơn 35%, lên mức 52,5 tỉ THB (tương 
ứng 39.000 tỉ đồng). 
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cả nước đều bị dừng lại. Tiêu biểu trong tháng 3, doanh thu du lịch lữ 
hành chỉ đạt 1,3 nghìn tỷ đồng, giảm 44,7% so với tháng trước và giảm 
62,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm, lượng khách 
quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt gần 3,8 triệu người, giảm 70,6% so cùng 
kỳ năm 2019. Nhìn chung, trong 3 quý đầu năm, nhóm văn hóa giải trí 
và du lịch hầu hết có chỉ số giá ở mức âm, sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 
năm 2019. 

3. Doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

Trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ tiêu dùng tăng nhẹ ở mức 0,7% so với cùng kỳ năm trước, 
đạt hơn 3.673 ngàn tỉ đồng, đây là mức tăng thấp nhất trong nhiều năm 
trở lại đây. Tuy nhiên, tháng 4 được ghi nhận mức doanh thu giảm kỷ lục 
do thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội kéo theo hầu hết các nhu cầu 
tiêu dùng đều bị ảnh hưởng (tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ tiêu dùng giảm giảm 26%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống giảm 
64,7%; đặc biệt, doanh thu du lịch lữ hành giảm 97,5% so với cùng kỳ 
năm trước).

Hình 4: Doanh thu bán lẻ một số hàng hóa và dịch vụ  
9 tháng đầu năm 2020

Nguồn: https://finance.vietstock.vn

Do dịch bệnh bùng phát trở lại vào cuối tháng 7 khiến hoạt động 
thương mại và dịch vụ tháng 8/2020 có xu hướng giảm, tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 giảm 2,7% so với tháng 
trước. Bằng các biện pháp phòng chống dịch bệnh, một lần nữa nhiều địa 
phương bị hủy bỏ các sự kiện văn hóa, một số địa điểm thăm quan phải 
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đóng cửa, du lịch nội địa bị ảnh hưởng trầm trọng. Theo đó, doanh thu 
du lịch lữ hành 8 tháng đạt khoảng 13,1 nghìn tỷ đồng, giảm 54,4% so 
với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 8 tháng ước 
tính đạt 322,5 nghìn tỷ đồng, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính 
chung 9 tháng đầu năm, một số địa phương có mức doanh thu du lịch lữ 
hành, lưu trú giảm đáng kể như Khánh Hòa, Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh1. 

Thực tế cho thấy, tuy ảnh hưởng của dịch bệnh khiến mọi hoạt động 
của đời sống xã hội bị ảnh hưởng nhưng những nhu cầu tiêu dùng thiết yếu 
vẫn phải đảm bảo. Do đó, mua bán trực tuyến đã trở thành lựa chọn không 
thể thiếu trong thời gian qua, nhất là những đợt cao điểm của dịch bệnh. 
Trong 9 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp chuyển đổi hình thức bán hàng 
từ trực tiếp sang trực tuyến (online). Thời gian đầu sau dịch, người tiêu 
dùng vẫn tiếp tục lựa chọn hình thức mua hàng này vì lo lắng dịch bệnh vẫn 
chưa thực sự chấm dứt và vì những tiện lợi mà hình thức mua bán online 
mang lại. Theo khảo sát mới nhất của Nielsen Vietnam, đại dịch Covid-19 
khiến hơn 50% người Việt lựa chọn hình thức mua bán online và 25% giảm 
thiểu thói quen tiêu thụ bên ngoài. Riêng về lĩnh vực đồ ăn, có đến 62% 
khách hàng Việt Nam lựa chọn mua đồ ăn online, cùng với 19.000 đơn vị 
kinh doanh nhà hàng quán ăn tham gia vào mạng lưới vận chuyển thực 
phẩm. Trong quý 2, doanh số bán hàng online đã tăng trưởng 94% so với 
cùng kỳ năm trước2. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng có xu hướng dự trữ 
nhóm hàng thực phẩm tiện lợi như đồ đông lạnh, các sản phẩm ăn liền, đồ 
ăn nhẹ, nước đóng chai và thực phẩm đóng hộp… ngày càng tăng. 

4. Dự báo và triển vọng 

Về tình hình dịch bệnh Covid-19. Cho đến hết tháng 9, Việt Nam đã 
trải qua hơn 28 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng, cùng với 

1. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm nay so với cùng kỳ năm trước của 
một số địa phương: Khánh Hòa giảm 59,8%; Quảng Nam giảm 53,8%; thành phố Hồ 
Chí Minh giảm 39,9%; Đà Nẵng giảm 35,7%; Hà Nội giảm 15,7%; Doanh thu du lịch lữ 
hành 9 tháng giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước: Khánh Hòa giảm 78,7%; thành phố 
Hồ Chí Minh giảm 73,7%; Quảng Nam giảm 70,6%; Đà Nẵng giảm 68,1%; Hà Nội giảm 
42,6%... (theo Tổng cục Thống kê).
2. Theo Công ty Nghiên cứu thị trường Kantar Việt Nam.
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việc nhiều quốc gia đồng loạt công bố các kết quả nghiên cứu vắc-xin 
Covid-19 và cho triển khai trên diện rộng đã giúp cải thiện niềm tin của 
người tiêu dùng trong nước, do vậy có thể nhận định rằng, khả năng phục 
hồi đời sống kinh tế - xã hội sẽ tốt hơn trong Quý IV. 

Về tình hình kinh tế vĩ mô: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu 
năm tăng 2,12%, là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây nhưng lại 
là điểm sáng so với bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn thế giới. Trong bối 
cảnh dịch bệnh đang được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp từng bước trở 
lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, kinh 
tế vĩ mô được dự báo có nhiều diễn biến tích cực. Theo dự báo của Ngân 
hàng Thế giới (WB) và của một số tổ chức kinh tế trong và ngoài nước, 
GDP của Việt Nam cả năm 2020 có khả năng tăng trưởng ở mức 2,5-2,8% 
(thấp hơn nhiều so với mục tiêu ban đầu mà Quốc hội đề ra là 6,8%). 

Về giá thịt lợn. Bệnh dịch tả lợn châu Phi ở Việt Nam đang được 
khống chế và đàn lợn nuôi được khôi phục với nhiều tín hiệu khả quan 
cho thấy, cung - cầu thịt lợn ở Việt Nam những tháng cuối năm 2020 sẽ 
bớt căng thẳng. Nếu việc tái đàn theo hướng an toàn sinh học được triển 
khai tốt ở khắp các địa phương cùng với công tác nhập khẩu lợn giống và 
thịt lợn bổ sung lượng lợn thiếu hụt thì trong Quý 4, thị trường sẽ dần ổn 
định lại. Nếu dịch tả được kiểm soát tốt, giá có thể về mức 76.000đ/1kg 
vào cuối năm 2020. Do đó, chỉ số giá tiêu dùng của nhóm ngành lương 
thực và thực phẩm trong Quý IV/2020 sẽ có chiều hướng giảm.

Về giá xăng dầu: Theo dự báo của Moody’s, giá dầu thô Brent trung 
bình sẽ giảm xuống còn 35 USD/thùng trong năm 2020 do suy thoái kinh 
tế sâu sắc ở tất cả các nền kinh tế lớn, cũng như nhu cầu du lịch trên khắp 
thế giới giảm mạnh kéo theo nhu cầu trên thị trường dầu mỏ sẽ tiếp tục 
giảm, nhu cầu tiêu thụ thực tế sẽ phụ thuộc vào các hoạt động phong tỏa 
cũng như hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa ở nhiều quốc gia. Do 
đó, giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ có xu hướng giảm vào những 
tháng cuối năm 2020. 

Về chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát: Căn cứ vào những dự báo trên 
đây về các mặt hàng có ảnh hưởng lớn đến CPI cho thấy, áp lực tăng giá 
không lớn, nhóm giao thông, văn hóa, giải trí và du lịch… sẽ dần hồi phục 
trạng thái bình thường. Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô tương đối ổn định; 
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không tăng lương cơ bản từ 1/7/2020 như đã dự kiến; giá lương thực ổn 
định; cung hàng hóa khá dồi dào sẽ không gây biến động lớn về giá… 
Tuy nhiên, so với nhóm các chỉ tiêu phát triển kinh tế mà Quốc hội đề ra 
cho kế hoạch năm 2020 và để ưu tiên phát triển kinh tế thì khả năng kìm 
chế tốc độ tăng CPI khoảng 4% là khó khả thi. 

5. Một số khuyến nghị, giải pháp bình ổn giá và kiểm soát lạm phát

Để thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát theo chỉ tiêu Quốc hội 
thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV vào tháng 11/2019 (đây 
là thời điểm dịch bệnh Covid-19 chưa xuất hiện, do đó những dự báo về 
tình hình kinh tế, xã hội nói chung cũng như mục tiêu kiểm soát lạm phát 
chưa bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, trên thực tế, các hoạt động 
kinh tế xã hội đã diễn ra không như kỳ vọng), công tác quản lý, điều hành 
giá, kiểm soát lạm phát năm 2020 cần tiếp tục thực hiện một cách thận 
trọng, linh hoạt và chủ động thích nghi với tình hình mới. Theo đó, Bộ 
Tài chính cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương 
nghiêm túc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành 
giá. Cụ thể:

Bộ Tài chính cần phối hợp với Bộ Công thương để điều hành giá, sử 
dụng hợp lý quỹ bình ổn giá; cần tiếp tục tăng cường hoàn thiện hệ thống 
pháp luật về giá; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy 
định pháp luật về giá, xử lý nghiêm những trường hợp vị phạm; tiếp tục 
theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu để kịp thời 
đề xuất các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn giá cả thị 
trường, nhất là đối với các mặt hàng có nguồn cung bị thiếu hụt cục bộ do 
ảnh hưởng của dịch bệnh; cần xây dựng các kịch bản điều hành giá các 
mặt hàng thiết yếu, trong đó chú trọng công tác dự báo; công khai minh 
bạch thông tin về giá để kiểm soát lạm phát kỳ vọng; 

Đối với việc kiểm soát giá thịt lợn cần thực hiện các giải pháp sau: (i) 
Cần quyết liệt thực hiện các biện pháp chống đầu cơ, trục lợi, thao túng, 
nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. (ii) Bộ 
Công thương cần phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
chủ trì, phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan tăng cường kiểm 
tra, rà sát, đánh giá thực trạng hệ thống kênh phân phối, cung ứng, lò mổ 
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và đầu mối bán buôn, bán lẻ đối với mặt hàng thịt lợn, tính từ người sản 
xuất đến người tiêu dùng, đảm bảo giảm thiểu các khâu trung gian, giảm 
thiểu chi phí lưu thông; (iii) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, 
ngăn chặn việc vận chuyển kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, hạn 
chế tối đa việc thu mua, buôn bán, vận chuyển lợn trái phép qua biên giới 
nhằm tránh tình trạng lây lan dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ việc xuất 
khẩu nhằm đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong nước; (iv) Tiếp tục 
khuyến khích nhập khẩu các sản phẩm thịt lợn chế biến sẵn nhằm đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu thị hiếu của người dân, thay thế một phần nhu cầu 
sử dụng thịt tươi sống; (v) Bộ Tài chính khẩn trương thực hiện kiểm tra 
việc chấp hành pháp luật về độc quyền, cạnh tranh, làm rõ việc hạch toán 
chi phí giá thành, lợi nhuận nộp NSNN của các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh thịt lợn theo tinh thần chỉ đạo của Trưởng ban Chỉ đạo điều 
hành giá tại Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 02/02/2020 của Văn phòng 
Chính phủ; (vi) Khuyến khích các doanh nghiệp và các hộ chăn nuôi tăng 
cường áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến trong chăn nuôi, thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch bênh, khẩn trương tái đàn, chăn nuôi theo 
mô hình khép kín và an toàn sinh học, đẩy mạnh sản xuất con giống đảm 
bảo nguồn cung tái đàn, đảm bảo tổng đàn lợn cả nước đủ để đáp ứng nhu 
cầu tiêu dùng trong nước.
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Chuyên đề 15:
BỨC TRANH AN SINH XÃ HỘI CỦA  

VIỆT NAM NHÌN TỪ CÚ SỐC COVID-19  
VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

TS. Phạm Thị Thu Lan 
Viện Công nhân và Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Theo Khuyến nghị số 202 của Tổ chức Lao động Quốc tế, an sinh 
xã hội (ASXH) được xem là quyền con người cơ bản, vì vậy ASXH phổ 
quát cho mọi người dân được xem là mục tiêu của mọi quốc gia. Việt 
Nam đặt quyết tâm phát triển hệ thống ASXH phù hợp với một quốc gia 
có thu nhập trung bình và với các chuẩn mực quốc tế, đảm bảo ngày càng 
tốt hơn các quyền cơ bản của con người. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 
1/6/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Một số vấn 
đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020” khẳng định: Đến năm 2020 
cơ bản hình thành hệ thống ASXH bao phủ toàn dân với các yêu cầu: bảo 
đảm để người dân có việc làm, thu nhập tối thiểu; tham gia bảo hiểm xã 
hội, bảo đảm hỗ trợ những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trẻ 
em có hoàn cảnh đặc biệt, người cao tuổi thu thập thấp, người khuyết tật 
nặng, người nghèo…); bảo đảm cho người dân tiếp cận được các dịch 
vụ xã hội cơ bản ở mức tối thiểu (y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch, thông 
tin), góp phần từng bước nâng cao thu nhập, bảo đảm cuộc sống an toàn, 
bình đẳng và hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2020, toàn thế giới, trong đó có Việt Nam phải đối mặt với sự 
việc bất khả kháng - Dịch Covid-19. Đây không chỉ là về vấn đề về dịch 
bệnh mà còn kéo theo những vấn đề xã hội. Theo số liệu lao động, việc 
làm quý 2 và 6 tháng đầu năm năm 2020 của Tổng cục Thống kê: trong số 
51,8 triệu lao động có việc làm trong quý 2 năm nay, có 30,8 triệu người1 

1. https://vnexpress.net/gan-31-trieu-nguoi-mat-viec-giam-thu-nhap-vi-
covid-19-4128450.html
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bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 bao gồm những người mất việc làm, phải 
nghỉ giãn việc, nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Điều này 
đặt ra vấn đề về thiết kế lại hệ thống ASXH ở Việt Nam theo hướng đảm 
bảo sự bền vững, ứng phó với những rủi ro trong tương lai. 

1. Mục tiêu chính sách an sinh xã hội của Việt Nam

Theo Tài liệu Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 
2020 của Viện khoa học lao động và xã hội (ILSSA) thuộc Bộ Lao động 
Thương binh và Xã hội1, hệ thống ASXH của Việt Nam nhằm thực hiện 
các chức năng cơ bản sau:

Một là, đảm bảo thu nhập ở mức tối thiểu. Đây là chức năng cơ bản 
nhất của ASXH. ASXH có vai trò cung cấp (có điều kiện hoặc không có 
điều kiện) mức thu nhập tối thiểu (mức sàn) bảo đảm quyền sống tối thiểu 
của con người, bao gồm các quyền về ăn, sức khỏe, giáo dục, nhà ở và 
một số dịch vụ xã hội cơ bản nhằm bảo vệ con người khỏi bị đói nghèo 
do không có thu nhập tạm thời hoặc vĩnh viễn.2

Hai là, nâng cao năng lực quản lý rủi ro. Nền tảng của đảm bảo 
ASXH là quản lý rủi ro3, bao gồm: (i) Phòng ngừa rủi ro, hỗ trợ người 
dân chủ động ngăn ngừa rủi ro trong đời sống, sức khỏe, sản xuất kinh 
doanh và biến động của môi trường tự nhiên; (ii) Giảm thiểu rủi ro, giúp 
cho người dân có đủ nguồn lực để bù đắp những thiếu hụt về thu nhập do 
các biến cố trong đời sống, sức khỏe, sản xuất kinh doanh và môi trường 
tự nhiên và (iii) Khắc phục rủi ro, hỗ trợ kịp thời cho người dân để hạn 
chế tối đa các tác động không lường trước hoặc vượt quá khả năng kiểm 
soát do các biến cố trong đời sống, sức khỏe, sản xuất kinh doanh, và môi 
trường tự nhiên và bảo đảm điều kiện sống tối thiểu của người dân.

Ba là, phân phối thu nhập. ASXH có chức năng quan trọng là bảo 
đảm thu nhập cho những người/nhóm đối tượng khi không có khả năng 

1. ILSSA (2013), Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020.
2. Các quyền cơ bản của con người đã được Liên Hiệp quốc đề cập tại các điều 22, 25, 
và 26 Hiến chương Liên hiệp Quốc năm 1948, điều 10, 11 tại Công ước về Quyền Kinh 
tế, xã hội và văn hóa (ICESCR), 1966.
3. Các quyền cơ bản của con người đã được Liên Hiệp quốc đề cập tại các điều 22, 25, 
và 26 Hiến chương Liên hiệp Quốc năm 1948, điều 10, 11 tại Công ước về Quyền Kinh 
tế, xã hội và văn hóa (ICESCR), 1966.
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tạo thu nhập. Các chính sách giảm nghèo, các hình thức trợ giúp xã hội 
thường xuyên và đột xuất cho các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn 
thương và phương châm “người trẻ đóng - người già hưởng” trong bảo 
hiểm xã hội, hay “người khỏe đóng - người ốm hưởng” trong bảo hiểm y 
tế thể hiện rõ chức năng chia sẻ rủi ro, phân phối lại thu nhập của ASXH, 
ngay cả khi phân phối không dựa trên sự đóng góp, mà dựa vào nhu cầu 
của cá nhân cũng như khả năng bảo đảm của ngân sách nhà nước. 

Bốn là, thúc đẩy việc làm bền vững và phát triển thị trường lao động. 
Hệ thống ASXH thúc đẩy việc làm bền vững, tăng cường kỹ năng và các 
cơ hội tham gia thị trường lao động cho người lao động thông qua việc: 
(i) hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động (đặc biệt người nghèo, người 
nông thôn...); (ii) phát triển thông tin thị trường lao động và dịch vụ việc 
làm để kết nối cung cầu lao động, giảm thiểu mất cân bằng cung cầu lao 
động; (iii) hỗ trợ tạo việc làm trực tiếp cho một bộ phận người lao động 
thông qua các chương trình cho vay vốn tín dụng ưu đãi, chương trình 
việc làm công và các chương trình thị trường lao động khác; (iv) hỗ trợ 
chuyển đổi việc làm cho lao động mất đất, lao động di cư, lao động bị tác 
động bởi khủng hoảng kinh tế.

Năm là, nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, thúc đẩy gắn kết xã hội 
và phát triển xã hội. Một hệ thống ASXH được xây dựng và thực thi có 
hiệu quả sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi quốc gia, bao 
gồm: nâng cao hiệu quả quản lý xã hội; xóa đói giảm nghèo, giảm bất 
bình đẳng, thu hẹp chênh lệch về điều kiện sống theo vùng, các nhóm dân 
cư; góp phần tăng trưởng kinh tế và gắn kết xã hội; hướng tới tương lai 
tốt đẹp hơn. Vì vậy, ASXH được coi là công cụ để đầu tư cho tương lai, 
giảm rủi ro trong tương lai.

Sáu là, hỗ trợ người dân vượt qua khủng hoảng. Các nước đang phát 
triển ngày càng có nhu cầu thiết kế và phát triển hệ thống ASXH nhằm 
hỗ trợ người nghèo và người yếu thế trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế 
và các biến động.

2. Phép thử Covid-19

Covid-19 là phép thử cho tất cả các quốc gia về tính bền vững của 
hệ thống ASXH. Thành công của Việt Nam là đã xử lý tốt dịch bệnh, tuy 
nhiên, nếu dịch bùng phát mạnh hơn thì khả năng ứng phó của hệ thống 
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ASXH dường như rất yếu. Ngay cả khi dịch bệnh chưa bùng phát mạnh 
như ở các nước thì Covid-19 đã cho thấy một thực tế là hệ thống ASXH 
của Việt Nam chưa thực hiện được các chức năng đã định, nổi bật với 
những vấn đề như sau:

Thứ nhất, liên quan tới chức năng đảm bảo thu nhập ở mức tối thiểu. 
Theo Cục Việc làm (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), đến tháng 
6/2020, có 7,8 triệu lao động mất việc, phải nghỉ luân phiên hoặc giãn 
việc/giảm giờ làm việc. Như vậy, người lao động phải chấp nhận thực 
tế tiền lương dưới mức lương tối thiểu do giảm giờ làm việc, nghỉ luân 
phiên dẫn tới không đủ số giờ làm việc trong tháng, và tệ hơn, một bộ 
phận người lao động bị mất thu nhập. Chưa có kết quả khảo sát ba tháng 
tiếp theo nhưng bức tranh được dự báo là không khả quan hơn, bởi báo 
chí tiếp tục đưa tin về việc người lao động phải nghỉ việc do doanh nghiệp 
tạm dừng hoạt động vì Covid-19.1 

Theo một nghiên cứu gần đây về chuỗi cung ứng toàn cầu trong 
ngành gỗ, hải sản, may, du lịch, giày dép và điện tử của Trung tâm nghiên 
cứu quan hệ lao động (ERC) thảo luận tại Hội thảo mạng lưới những nhà 
nghiên cứu và thực hành về lao động ngày 08/9/2020 tại Hà Nội, người 
lao động bị tác động bởi dịch bệnh không nhiều nhưng tác động kinh tế 
là rất lớn. Cụ thể: trong số các đơn hàng các doanh nghiệp được khảo sát 
đã ký kết, có tới 50% đơn hàng bị hủy, 55% tạm dừng giao hàng, 28% 
bị yêu cầu giảm giá đơn hàng và 35% bị hủy đơn hàng, trong đó ngành 
da giày, dệt may - đều là những ngành thâm dụng lao động lớn - bị ảnh 
hưởng nhiều nhất. Tác động của hoãn, hủy đơn hàng, đặc biệt đối với 
các doanh nghiệp đông lao động thì cắt giảm chi phí lao động sẽ là giải 
pháp đầu tiên. Theo nghiên cứu này, một phần ba số doanh nghiệp khảo 
sát phải đóng cửa một phần nhà máy. Đó là lý do nhiều người lao động bị 
mất việc, giãn việc hoặc nghỉ luân phiên, từ đó giảm thu nhập, thậm chí 
chưa được bằng mức lương tối thiểu. 

1. http://baoquangnam.vn/lao-dong-viec-lam/anh-huong-covid-19-hon-20-nghin-
cong-nhan-lao-dong-nghi-viec-tu-1-tuan-tro-len-91287.html; https://laodong.vn/
cong-doan/tpho-chi-minh-du-bao-hang-tram-nghin-nguoi-lao-dong-tiep-tuc-bi-
mat-viec-816563.ldo; https://tuoitre.vn/them-120-000-lao-dong-tp-hcm-se-mat-
viec-vi-covid-19-2020081217565393.htm; https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/
thanh-nien-viet-nam-co-the-mat-370-nghin-viec-lam-vi-covid-19-613409/; http://
laodongxahoi.net/nhieu-lao-dong-mat-viec-vi-dich-benh-1315004.html
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Thứ hai, ngay cả khi lương tối thiểu được trả đủ (ở một bộ phận 
người lao động có việc làm đầy đủ, không bị giãn việc và giảm giờ làm 
hay mất việc) thì một thực tế là mức lương tối thiểu của Việt Nam vẫn còn 
thấp. Bằng chứng là người lao động phải làm thêm rất nhiều để đủ sống, 
đủ chi tiêu cho các chi phí sinh hoạt cơ bản hàng tháng của họ và gia đình 
như ăn, ở, đi lại, khám chữa bệnh, chi phí học hành. 

Thực tế trình trạng làm thêm giờ quá mức quy định đã được đề cập 
nhiều trong các khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn, đặc biệt 
trong các ngành đông lao động như dệt may, da giày, điện tử. Báo cáo của 
Better Work, một chương trình giám sát tuân thủ của Tổ chức Lao động 
Quốc tế cho biết: “77% số nhà máy được đánh giá không tuân thủ giới 
hạn tăng ca hàng tháng là 30 giờ và 69% không tuân thủ giới hạn tăng ca 
hàng năm là 300 giờ.”1 Dịch Covid -19 làm cho rất nhiều người lao động, 
đặc biệt là ở các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, điện tử 
mất đi khoản thu nhập từ thời giờ làm thêm, từ đó ảnh hưởng đến cuộc 
sống hàng ngày của họ. 

Thực tế phải làm thêm giờ mới đủ sống, đủ trang trải những chi tiêu 
cơ bản, thiết yếu trước khi Covid-19 xảy ra làm cho người lao động trở 
thành không đủ sống khi mất đi khoản thu nhập từ làm thêm do Covid-19. 
Các doanh nghiệp ngành đông lao động do bị hủy, hoãn đơn hàng từ 
các nước buộc phải cắt giảm chi phí lao động. Không còn thu nhập từ 
làm thêm giờ, Covid-19 làm chúng ta bừng tỉnh: Giá mà người lao động 
không phải làm thêm giờ quá nhiều và người lao động không phải dựa 
vào làm thêm để kiếm đủ chi tiêu cho cuộc sống thì Covid-19 cũng đâu 
ảnh hưởng lớn tới cuộc sống của họ và gia đình đến mức không thể tự 
trang trải cho mình mà phải dựa vào sự hỗ trợ bên ngoài như chúng ta 
thấy hiện nay. 

Nguyên nhân của lương tối thiểu thấp là do cách tính lương tối thiểu 
của Việt Nam là dựa trên chi tiêu của nhóm thu nhập thấp (nhóm 2 và 
nhóm 3 trong 10 nhóm dân cư được khảo sát từ 9.000 hộ gia đình). Số 
liệu về chi tiêu của hộ gia đình (9.000 hộ có người lao động làm công ăn 
lương) được chia làm 10 nhóm từ nhóm 1 đến nhóm 10 theo mức chi tiêu 

1. https://betterwork.org/wp-content/uploads/2019/06/BWV_Annual-Report-2019_
VN_v4.pdf, trang 7.



 MỘT SỐ VẤN ĐỀ NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM
9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 202

từ thấp đến cao (nhóm 1 mức chi tiêu thấp nhất và nhóm 10 mức chi tiêu 
cao nhất cho lương thực thực phẩm). Trên cơ sở đó, nhóm tham chiếu về 
chi tiêu lương thực thực phẩm được chọn để làm cơ sở tính chi phí lương 
thực thực phẩm cho lương tối thiểu là nhóm 2-3, là nhóm có lượng calo 
tiêu dùng bình quân xấp xỉ 2.300 calo (mức khuyến cáo). Chi tiêu cho 
lương thực thực phẩm là chi tiêu của nhóm 2-3, là nhóm nghèo trong xã 
hội, thường phải chi tiêu tằn tiện, mặc dù lượng calo đảm bảo 2.300 (là 
mức tốt) nhưng chất lượng lương thực thực phẩm của 2.300 calo với các 
loại lương thực thực phẩm khác nhau thì giá cả khác nhau. Lấy chi tiêu 
của nhóm 2-3 để tính mức sống tối thiểu nghĩa là dựa trên dựa trên mức 
sống tối thiểu của nhóm dân cư thu nhập thấp, dẫn tới mức lương tối 
thiểu đưa ra thấp. Bên cạnh chi tiêu lương thực thực phẩm thì các chi tiêu 
khác được tính cũng không đảm bảo cuộc sống. Ví dụ: Chi phí nhà ở rất 
thấp, không đảm bảo chất lượng về nhà ở theo tiêu chuẩn quy định của 
Nhà nước như thông gió, ánh sáng, ở nơi an toàn, không ở khu vực không 
thoát nước, v.v… hay các chi phí đi lại, giáo dục, y tế,… đều rất thấp, dẫn 
tới thực trạng nhiều người lao động phải vay nợ khi gặp vấn đề nảy sinh 
trong cuộc sống như ốm đau phải điều trị, thậm chí dính vào “tín dụng 
đen” như báo chí nêu rất nhiều.1

Vì vậy, ngay cả khi chưa có Covid-19 thì tiền lương tối thiểu đã chưa 
đảm bảo cuộc sống của người lao động và gia đình họ, chưa phải là một 
mức lương đảm bảo một cuộc sống “tử tế” theo đúng nghĩa là “sống” 
chứ không phải là “tồn tại”. “Tử tế” nghĩa là một cuộc sống mà người lao 
động có thể sống dựa vào lương mà không phải nghĩ các cách khác hay 
hy sinh thời gian nghỉ ngơi để kiếm thêm tiền bù đắp cho chi tiêu cơ bản 
hàng ngày. “Tử tế” nghĩa là một cuộc sống mà người lao động làm việc 
hưởng lương và mong muốn gắn bó với công việc, dốc sức để phát triển 
nghề nghiệp chứ không tìm cách chuyển đổi việc làm khi có cơ hội - thực 

1. https://tuoitre.vn/tin-dung-den-chang-khac-bon-cuop-ngay-20190308080159335.
htm; http://baoquankhu1.vn/tin-tuc/phap-luat/an-hoa-tin-dung-den-sau-dai-dich-
covid19-bai-1-canh-giac-voi-bay-tin-dung-den-254059-98.html; https://nld.com.
vn/cong-doan/day-lui-tin-dung-den-trong-cong-nhan-201909142032191.htm; 
http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-phap-luat/tin-dung-den-giang-luoi-bay-cong-
nhan-307573.html; http://daidoanket.vn/tin-dung-den-long-hanh-469006.html; 
https://www.vnba.org.vn/index.php?option=com_k2&view=item&id=16124:song-
ngam-tin-dung-den-va-he-luy-ma-tran-tin-dung-den-giang-bay&lang=vi
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trạng khá phổ biến ở Việt Nam hiện nay. “Tử tế” nghĩa là người lao động 
yên tâm làm việc, say mê và tìm kiếm các giải pháp sáng tạo cho công 
việc, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia. Cách tính 
lương tối thiểu của Việt Nam chưa thể hiện những điều đó, và hơn nữa, 
chưa tính tới khoản tiết kiệm phòng ngừa rủi ro. Thế nên khi Covid-19 
xảy ra thì nhiều người lao động không tự mình chống đỡ được. Đây là lý 
do nhiều người lao động vướng vào tín dụng đen, thậm chí “cầm cố” cả 
sổ bảo hiểm xã hội của mình1 để trang trải chi phí hàng ngày (nghĩa là ký 
cược cả tương lai tuổi già của mình) để vay chi tiêu cho cuộc sống hiện 
tại. Đây là điều có thể xem là “không thể chấp nhận được” khi người lao 
động phải “bán” cả tương lai của mình để “mua” cuộc sống hiện tại. Điều 
này cho thấy chức năng Hướng tới tương lai tốt đẹp hơn của hệ thống 
ASXH ở Việt Nam đối với một bộ phận người lao động ở tầng thu nhập 
thấp nhất trong xã hội chưa thực hiện được. 

Thứ ba, gói hỗ trợ của Chính phủ cho người lao động khu vực chính 
thức được hỗ trợ 1,8 triệu và người lao động phi chính thức được hỗ trợ 
1 triệu. Chưa nói tới sự bất bình đẳng trong mức hỗ trợ đối với người lao 
động thì cả hai mức hỗ trợ nói trên vẫn còn thấp hơn chuẩn đói nghèo. 
Đặc biệt là rất nhiều người lao động mất việc cho đến nay vẫn chưa được 
hưởng trợ cấp từ gói hỗ trợ của Chính phủ. Một trong những lý do, theo 
phỏng vấn của Viện Công nhân và Công đoàn với người lao động, là quy 
định người lao động phải nghỉ làm liên tục từ 3 tháng, mà nếu nghỉ không 
làm gì họ sẽ không sống được nên phần nhiều là họ về quê tìm kiếm việc 
làm phi chính thức hoặc nếu ở lại thành phố cũng cố gắng tìm một việc 
gì đó để làm dù là tiền công thấp. Ngoài ra, để được hưởng chế độ, người 
lao động phải có xác nhận của địa phương tức là quê, rồi xác nhận của 
công ty nơi họ đã từng làm, nên thủ tục phức tạp khiến họ khó tiếp cận 
khoản hỗ trợ này. 

Theo một khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu quan hệ lao động 
(ERC) như đã nói ở trên, một điểm đáng phải lưu tâm là đã xuất hiện 

1. http://baodongnai.com.vn/bandoc/202004/canh-giac-voi-viec-thu-gom-cam-so-
bao-hiem-xa-hoi-2998312/index.htm; https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-
phap-luat-binh-luan-gop-y/26101/nguoi-lao-dong-lanh-du-khi-cam-co-mua-ban-so-
bhxh; http://tapchitaichinh.vn/bao-hiem/canh-bao-mua-ban-so-bhxh-nup-bong-uy-
quyen-325712.html; https://tuoitre.vn/mua-ban-so-bao-hiem-xa-hoi-loan-xa-tu-nha-
may-den-tiem-cam-do-20191022230533324.htm
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những người lao động bị đói - không có tiền mua lương thực thực phẩm, 
phải sống dựa vào các cây ATM gạo và nguồn hỗ trợ ít ỏi của những tổ 
chức từ thiện và nhà hảo tâm. Việt Nam đã đạt thành tích xóa đói giảm 
nghèo nhưng Covid-19 xuất hiện cho thấy kết quả xóa đói giảm nghèo 
không bền vững và người dân vẫn chưa được bảo vệ khỏi đói nghèo và 
không đủ sức để tránh được các cú sốc xảy ra. Đây là thực tế đáng buồn 
khi thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là khoảng 3.000 USD/
năm1. Điều này cũng cho thấy một sự thực về bất bình đẳng khi thu nhập 
trung bình theo đầu người cao nhưng vẫn có những người lao động bị đói 
vì Covid-19. 

Thứ tư, liên quan tới chức năng thúc đẩy việc làm bền vững và phát 
triển thị trường lao động, dịch Covid-19 cho thấy một điểm yếu của việc 
thúc đẩy việc làm dựa quá nhiều vào xuất khẩu. Kinh tế Việt Nam hiện tại 
đang phụ thuộc rất lớn vào xuất khẩu thành phẩm và nhập khẩu nguyên 
liệu, trong đó thị trường xuất khẩu sản phẩm chính là Mỹ, châu Âu, Trung 
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, và thị trường nhập khẩu nguyên liệu chính 
là Trung Quốc và Hàn Quốc. Các sản phẩm xuất khẩu lại chủ yếu là sản 
phẩm gia công lắp ráp trong các ngành thâm dụng lao động như dệt may, 
da giày, điện tử, chế biến gỗ,…. Hơn nữa, trong các doanh nghiệp sản 
xuất xuất khẩu ở Việt Nam, có tới 70% là doanh nghiệp đầu tư nước ngoài 
(FDI). Như vậy, từ nhà sản xuất, tới nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa, Việt 
Nam đều phụ thuộc lớn vào bên ngoài và chỉ cần một “cú sốc” từ bên 
ngoài thì kinh tế Việt Nam sẽ chao đảo. Covid-19 cho thấy nhiều doanh 
nghiệp phải ngừng sản xuất và hàng ngàn, chục ngàn, thậm chí có thể sẽ 
lên tới hàng triệu người lao động phải ngừng việc chỉ vì thiếu nguyên liệu 
đầu vào và không xuất khẩu được cho thị trường quốc tế. 

Covid -19 là vi-rút chết người, nhưng lại là vi-rút cảnh tỉnh về 
một mô hình phát triển chưa bền vững khi phụ thuộc quá mức vào bên 
ngoài và nếu không có chính sách thay đổi và tiếp tục duy trì, Việt 
Nam sẽ có thể chịu hậu quả lớn hơn khi ngày càng phụ thuộc vào thị 
trường bên ngoài. 

Thứ năm, liên quan tới chức năng góp phần tăng trưởng kinh tế và 
gắn kết xã hội, Covid-19 cho thấy sự gắn kết xã hội, người dân đồng lòng 

1. https://thanhnien.vn/thoi-su/thu-nhap-binh-quan-nguoi-viet-tang-len-3000-usdnam-
theo-cach-tinh-moi-1111830.html
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và cùng nhau vượt qua đại dịch, tương thân tương ái, chia sẻ và giúp đỡ 
lẫn nhau, nhưng đây lại là sự gắn kết xã hội từ phía người dân chứ chưa 
phải sự gắn kết xã hội mà hệ thống ASXH mang lại. Ngược lại, hệ thống 
ASXH còn cho thấy sự chưa công bằng trong các nhóm lao động khác 
nhau. Ví dụ: Bảo hiểm y tế tự nguyện chỉ có hai gói dịch vụ trong khi bảo 
hiểm xã hội bắt buộc có 5 gói dịch vụ. Bảo hiểm y tế tự nguyện mới chỉ 
có gói dịch vụ về lương hưu và tử tuất, chưa có gói dịch vụ về thai sản, tai 
nạn lao động và bệnh nghề nghiệp so với bảo hiểm xã hội bắt buộc. Điều 
này cho thấy chính sách chưa bình đẳng giữa hai nhóm đối tượng. Nghịch 
lý là người lao động phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 
phải đóng góp cao hơn trong khi được hưởng ít dịch vụ hơn so với người 
lao động khu vực chính thức tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Một ví 
dụ nữa cho thấy sự chưa bình đẳng thông qua gói hỗ trợ vượt qua khó 
khăn do Covid-19 của Chính phủ như đã nói ở trên: người lao động khu 
vực chính thức được hỗ trợ 1,8 triệu đồng trong khi người lao động phi 
chính thức chỉ được hỗ trợ 1 triệu đồng.

Thực tế các chức năng của hệ thống ASXH chưa được phát huy tốt 
là do những nguyên nhân sau:

Thứ nhất, chính sách tốt nhưng thực thi chưa đầy đủ. Tình trạng 
trốn đóng, nợ bảo hiểm xã hội được nói tới nhiều năm qua làm cho hệ 
thống ASXH không phát huy được vai trò của mình khi Covid-19 xảy 
ra. Rất nhiều người lao động trở thành nạn nhân vì khi mất việc không 
được hưởng chế độ từ bảo hiểm xã hội. Hơn nữa, chính sách bảo hiểm xã 
hội bắt buộc hiện chỉ áp dụng cho đối tượng có hợp đồng lao động, hợp 
đồng làm việc từ 1 tháng trở lên nhưng rất nhiều người lao động hiện làm 
việc mà không có hợp đồng lao động. Theo một nghiên cứu do Tổ chức 
Lao động Quốc tế phát hành, hiện có khoảng 5,4 triệu người làm việc mà 
không có hợp đồng lao động hoặc không được bao phủ bảo hiểm xã hội 
trong khu vực chính thức.1 Một báo cáo khác của Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội thực hiện năm 20162 cho biết: 1,7% lao động chính thức 

1. Ippei T.Nuno Meira và Quỳnh Anh. (2019). Báo cáo tóm lược các phương án xây dựng 
hệ thống hưu trí đa tầng ở Việt Nam. Tổ chức Lao động Quốc tế.
2. Bộ LĐTBXH (2016), Báo cáo Lao động phi chính thức năm 2016 của Tổng cục Thống 
kê phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế, dựa trên kết quả điều tra lao động việc làm.
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không được ký hợp đồng lao động thì có tới 76,7% lao động phi chính 
thức làm việc mà không có hợp đồng lao động, 62,1% lao động phi chính 
thức chỉ thỏa thuận miệng và 14,6% làm việc mà không có bất cứ một 
thỏa thuận nào về công việc. Họ là những người làm việc ở các làng nghề 
truyền thống, các hộ kinh doanh cá thể phi nông nghiệp và các tổ hợp 
tác trong khu vực nông nghiệp và trong các ngành chế biến, chế tạo, xây 
dựng, bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy ở khu vực đô thị. Vì 
vậy, khi mất việc họ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp từ hệ thống 
bảo hiểm xã hội. 

Thứ hai, chính sách ASXH chưa vươn tới được mọi đối tượng, đặc 
biệt liên quan tới bảo hiểm xã hội tự nguyện có tỷ lệ tham gia ít và thường 
đối tượng của bảo hiểm xã hội tự nguyện là những người lao động khu 
vực phi chính thức. Khu vực phi chính thức có những đặc điểm dễ nhận 
thấy như: lao động trong khu vực này có việc làm bấp bênh, thiếu ổn 
định, không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng thỏa thuận miệng, thu 
nhập thấp, thời gian làm việc dài, cơ sở sản xuất kinh doanh trong khu 
vực này thường có quy mô rất nhỏ hoặc siêu nhỏ, không đăng ký kinh 
doanh, không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, không chi trả các chế 
độ phụ cấp và các khoản phúc lợi xã hội khác cho người lao động, v.v... 
Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội1, hầu hết lao động 
phi chính thức không có bảo hiểm xã hội (97,9%), và chỉ khoảng 1,9% 
tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lao động phi chính thức chiếm một 
tỷ lệ lớn trong số lao động có việc làm. Đến quý II năm 2020, tỷ lệ lao 
động có việc làm phi chính thức là 55,9%2. Bên cạnh đó, xu hướng phi 
chính thức hóa việc làm đang diễn ra có thể làm gia tăng lao động phi 
chính thức trong thời gian tới. 

Thứ ba, khó tiếp cận gói hỗ trợ của Chính phủ. Mặc dù Chính phủ 
đã kịp thời thông qua gói hỗ trợ 62 ngàn tỉ cho người dân, nhưng như 
đã nêu ở trên, thủ tục xác định đối tượng hưởng rất chặt chẽ và đòi hỏi 
phải xác minh tại địa bàn cư trú và địa bàn họ làm việc, nên những người 

1. Bộ LĐTBXH (2016), Báo cáo Lao động phi chính thức năm 2016 của Tổng cục Thống 
kê phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế, dựa trên kết quả điều tra lao động việc làm.
2. Bộ LĐTBXH (2020), Tác động của dịch Covid-19 đến lao động phi chính thức tại 
Việt Nam. 
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không làm việc tại nơi đăng ký thường trú sẽ gặp khó khăn trong việc xác 
nhận tình trạng việc làm và thu nhập để được hưởng hỗ trợ. Quy trình 
thủ tục phức tạp và tốn thời gian, với việc triển khai gặp nhiều khó khăn, 
nên nhóm lao động nhận được hỗ trợ tại mỗi xã chỉ khoảng từ 30-50 
trường hợp.1 Đây là một con số rất nhỏ so với số lao động thực tế đã bị 
ảnh hưởng.

3. Một số khuyến nghị chính sách

Covid-19 cho thấy sự cần thiết của một hệ thống ASXH vững mạnh 
hơn để ứng phó với các cú sốc tương tự có thể xảy ra trong tương lai. 
Từ thực tế những vấn đề người lao động gặp phải liên quan tới hệ thống 
ASXH của Việt Nam, tôi xin đưa ra một số khuyến nghị sau:

Thứ nhất, nghiên cứu, thay đổi công thức tính lương tối thiểu để đảm 
bảo lương tối thiểu đủ sống theo nghĩa người lao động sẽ có cuộc sống 
“tử tế” dựa trên đồng lương họ kiếm được trong giờ làm việc tiêu chuẩn 
cộng với một khoản phòng ngừa rủi ro; tham khảo công thức tính lương 
tối thiểu phù hợp với cách tính chung của quốc tế, từ đó có lộ trình tăng 
lương tối thiểu phù hợp, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa đảm bảo cải 
thiện đời sống người lao động, hướng tới mục tiêu người lao động có thể 
tự ứng phó với các rủi ro trong tương lai. 

Thứ hai, có lộ trình giảm giờ làm việc, bao gồm cả giờ làm việc 
chính thức và giờ làm thêm để phản ánh sự phát triển kinh tế đi đôi với sự 
phát triển xã hội, vừa là chính sách hỗ trợ cải thiện tiền lương cho người 
lao động; tham khảo tiêu chuẩn quốc tế về giờ làm việc (Công ước số 47 
của Tổ chức Lao động Quốc tế xác lập tiêu chuẩn tối đa về giờ làm việc 
là 40 giờ/tuần). Giảm giờ làm việc sẽ góp phần đảm bảo ASXH cho người 
lao động thông qua việc giúp bảo vệ và cải thiện sức khỏe người lao động, 
từ đó giảm bớt chi tiêu cho khám chữa bệnh và thuốc men, tạo phần tích 
lũy để có một tương lai tốt đẹp hơn và có thể tự ứng phó trước các cú sốc 
khác có thể xảy ra. 

Thứ ba, đảm bảo các chính sách lao động nói chung và chính sách 
bảo hiểm xã hội nói riêng được thực thi nghiêm túc. Xử lý nghiêm các 

1. Bộ LĐTBXH (2020), Tác động của dịch Covid-19 đến lao động phi chính thức tại 
Việt Nam.
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trường hợp vi phạm đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo người tham gia 
bảo hiểm xã hội được hỗ trợ khi gặp rủi ro; nghiên cứu và xây dựng chính 
sách ASXH bình đẳng giữa lao động chính thức và phi chính thức, đồng 
thời có chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện hấp dẫn hơn để người lao 
động phi chính thức có thể tiếp cận nhiều hơn.

Thứ tư, nghiên cứu sửa đổi các quy định về quy trình, thủ tục và các 
điều kiện để người dân tiếp cận với các gói hỗ trợ của Nhà nước khi gặp 
sự cố bất ngờ xảy ra; cần đánh giá và rút kinh nghiệm từ sự cố Covid-19 
với gói hỗ trợ 62 ngàn tỷ để xây dựng chính sách dễ tiếp cận hơn với 
người lao động trong rủi ro. Sự hỗ trợ kịp thời của Nhà nước sẽ giúp xây 
dựng lòng tin của người dân đối với Nhà nước, từ đó góp phần ổn định 
chính trị, an ninh trật tự trong xã hội. 

Thứ năm, Covid-19 cho thấy việc tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và 
lợi thế nhân công giá rẻ sẽ không bền vững trước các cú sốc từ bên ngoài. 
Vì vậy, cần có chiến lược giảm dần phụ thuộc vào xuất khẩu, giảm 
dần phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu, phát triển nội lực trong 
sản xuất kinh doanh để giảm bớt phụ thuộc FDI, giảm dựa vào thâm 
dụng lao động thông qua giảm giờ làm việc để người lao động có thời 
gian học tập nâng cao trình độ, phát triển ngành nghề mới, tăng cường 
đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề để chuẩn bị nguồn nhân lực cho thời kỳ 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
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