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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

1. BỐI CẢNH VÀ TÍNH CẦN THIẾT CỦA BÁO CÁO 

Một vấn đề xuyên suốt trong các Chiến lược và Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã 
hội (KT-XH) của Việt Nam là hội nhập kinh tế quốc tế (HNKTQT) sâu rộng và hiệu 
quả để phát triển nhanh, bền vững nhằm mục tiêu chiến lược đến năm 2020 Việt Nam 
cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân được nâng lên rõ rệt; vị thế của đất nước trên trường quốc tế tiếp tục 
được nâng lên. 

Trong thời gian qua, quá trình HNKTQT, trong đó có gia nhập Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) đã đem lại những kết quả tích cực và có những tác động sâu sắc 
đến nền kinh tế và xã hội nước ta. Việc tiếp cận thị trường xuất, nhập khẩu dễ dàng 
hơn, giúp tăng mạnh xuất, nhập khẩu hàng hoá. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) và đầu tư ra nước ngoài tăng khá nhanh. Môi trường kinh doanh được cải thiện 
và minh bạch hơn; thể chế kinh tế theo định hướng thị trường được củng cố và cải 
thiện nhanh hơn; Việt Nam đã vươn lên gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung 
bình; thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được củng cố và nâng 
cao.  

Tuy nhiên, việc thực hiện các cam kết HNKTQT, đặc biệt là cam kết gia nhập 
WTO cũng làm nảy sinh một số vấn đề, thách thức không nhỏ cho Việt Nam, nhất là 
giai đoạn sau khi gia nhập WTO, khi nền kinh tế - tài chính trong nước phải hứng chịu 
nhiều tác động từ nền kinh tế thế giới và khu vực. Hiện Việt Nam hiện đang thực hiện 
Chiến lược Phát triển KT-XH 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch Phát triển KT-XH 5 
năm 2011-2015, với mục tiêu thực hiện những đột phá về cải cách thể chế, phát triển 
kết cấu hạ tầng, nguồn nhân lực, cũng như đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế. Đồng 
thời, Việt Nam tiếp tục thực hiện đầy đủ các cam kết HNKTQT trong khuôn khổ WTO, 
khu vực và song phương. Hơn nữa, hiện Việt Nam đang tiến hành đàm phán tham gia 
một số hiệp định thương mại tự do với một số khu vực, với mức độ cam kết và chuẩn 
mực cao hơn. 

Trong bối cảnh đó, việc đánh giá tổng thể tình hình KT-XH Việt Nam từ trước 
và sau khi gia nhập WTO đến nay để đưa ra các đề xuất điều chỉnh chính sách một 
cách phù hợp nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả HNKTQT trong giai đoạn 
2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 trở thành một yêu cầu bức thiết, có ý nghĩa chính 
sách quan trọng trong cả trung hạn và dài hạn. 

Theo Chương trình Hành động của Chính phủ (Ban hành kèm theo Nghị quyết 
số 16/2007/NQ-CP ngày 27/2/2007) thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế 
phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của WTO”, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư (KH-ĐT) được giao các nhiệm vụ soạn thảo Báo cáo Tổng kết, đánh giá tổng thể 
tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO để trình Chính phủ.  

Để triển khai nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức các hoạt 
động nghiên cứu; rà soát các cam kết gia nhập WTO, các văn bản quy phạm pháp luật 
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và các chính sách kinh tế - xã hội, môi trường của Việt Nam; tổ chức hội thảo, toạ đàm 
lấy ý kiến các nhà hoạch định chính sách, quản lý, chuyên gia trong nước, quốc tế. Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh Báo cáo.  

2. MỤC TIÊU CỦA BÁO CÁO  

Mục tiêu chính của Báo cáo này là tổng kết, đánh giá những chuyển biến về 
KT-XH Việt Nam 5 năm sau khi gia nhập WTO trên các khía cạnh, lĩnh vực kinh tế, 
xã hội, môi trường và thể chế; làm rõ những thành tựu đã đạt được, các mặt mạnh, mặt 
yếu, cơ hội, thách thức, nguyên nhân, bài học; cuối cùng, đề xuất hệ thống các kiến 
nghị chính sách giúp Việt Nam điều chỉnh, đổi mới chính sách kinh tế - xã hội, môi 
trường một cách hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả HNKTQT trong thời gian tới, góp 
phần hoàn thành tốt các mục tiêu của Chiến lược Phát triển KT-XH 2011-2020 và Kế 
hoạch Phát triển KT-XH 2011-2015. Đáng lưu ý là những thay đổi về kinh tê, xã hội 
và môi trường Việt Nam sau 5 năm sau khi gia nhập WTO có nguyên nhân từ rất nhiều 
nhân tố (trong nước, quốc tế) đan xen lẫn nhau, khó tách bạch và đánh giá mức độ ảnh 
hưởng của từng nhân tố trong từng giai đoạn. Tuy nhiên, Báo cáo cố gắng chỉ ra các 
nguyên nhân xuất phát từ việc HNKTQT nói chung và việc gia nhập WTO nói riêng.  

3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN SỬ DỤNG TRONG BÁO CÁO 

3.1. Phương pháp đánh giá chung 

Bắt đầu từ việc tổng quan các cam kết HNKTQT của Việt Nam (bao gồm cam 
kết gia nhập WTO, các cam kết đa phương, khu vực và song phương quan trọng nhất), 
đối chiếu đánh giá việc thực hiện các cam kết này trong thực tế, Báo cáo xác định ra 
các nhóm ngành có khả năng chịu ảnh hưởng lớn nhất, cả tích cực và tiêu cực.  

Tiếp đó, Báo cáo đánh giá các chuyển biến của nền kinh tế 5 năm sau khi gia 
nhập WTO (5SWTO) so với giai đoạn 5 năm trước, gắn đánh giá với việc thực hiện 
mục tiêu của chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH, chương trình hành động. Kết hợp 
với việc phân tích ảnh hưởng của một số nguyên nhân chính dẫn đến tình hình này 
(xem Hình 1), trong đó có HNKTQT và các biến động trên thế giới (như khủng hoảng 
tài chính, lương thực, năng lượng), Báo cáo nêu bật những thay đổi do HNKTQT, làm 
rõ những thành tựu đã đạt được, các vấn đề tồn đọng và nguyên nhân. Trên cơ sở đó, 
Báo cáo đưa ra các kiến nghị chính sách để phát huy tối đa các cơ hội, giảm thiểu các 
tác động không mong muốn trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập sâu rộng hơn; góp 
phần hoàn thành tốt các mục tiêu của Chiến lược Phát triển KT-XH 2011-2020 và Kế 
hoạch Phát triển KT-XH 2011-2015. 

3.2. Phương pháp đánh giá tác động 

Để đánh giá một số tác động từ việc thực thi cam kết hội nhập, Báo cáo này tính 
toán một số chỉ số như Tỷ lệ bảo hộ thực tế1, Chỉ số Lan toả kinh tế2 và các chỉ số 

                                                

 

1 Thuật ngữ tiếng Anh là “Effective Rate of Protection”. Tỷ lệ bảo hộ thực tế trong báo cáo này được 
nhóm soạn thảo tính toán dựa trên bảng nguồn và sử dụng năm 2010 (cập nhật) và tỷ lệ thuế suất danh 
nghĩa trong thực tế của các năm 2007-2011. 
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khác. Tỷ lệ bảo hộ thực tế (BHTT) phản ánh mức độ bảo hộ thực chất mà hàng rào 
thuế quan tạo ra cho các nhà sản xuất trong nước đối với một ngành sản xuất. Chỉ số 
này cho phép đánh giá mức bảo hộ thực sự đối với sản phẩm đầu ra có tính đến mức 
bảo hộ danh nghĩa (BHDN) (thuế quan và các biện pháp phi thuế quan lượng hóa 
được) của cả đầu ra và đầu vào của ngành đó. Nói cách khác, tỷ lệ BHTT cho thấy các 
nhà sản xuất trong nước sẽ thu thêm được bao nhiêu phần trăm giá trị gia tăng (GTGT) 
do có hàng rào bảo hộ so với trong trường hợp thương mại tự do. Khi tổng giá trị thuế 
nhập khẩu đánh vào nguyên liệu đầu vào của một ngành lớn hơn giá trị thuế nhập khẩu 
đánh vào đầu ra (sản phẩm) của ngành, tỷ lệ BHTT sẽ nhỏ hơn 0. Trong trường hợp 
này, ngành đang xem xét là ngành không những không được bảo hộ mà còn bị thất thế 
hơn so với sản phẩm nhập khẩu cùng loại. Vì vậy, tỷ lệ BHTT phản ánh đầy đủ hơn 
tác động của việc thay đổi thuế quan đến sản xuất hàng hóa. 

Để phân tích tác động liên ngành, nhóm nghiên cứu tính toán Chỉ số Lan toả 
kinh tế dựa trên Chỉ số liên hệ ngược3 và Chỉ số kích thích nhập khẩu cho các ngành 
dựa trên bảng Nguồn và Sử dụng 2007. Một ngành có Chỉ số Lan toả kinh tế  lớn hơn 
1 sẽ có ảnh hưởng đến sản xuất trong nước nhiều hơn các ngành khác. Nói cách khác, 
nếu tập trung nguồn lực phát triển cho những ngành này thì sẽ tạo động lực kích thích 
những ngành khác cùng phát triển. Nếu một ngành có chỉ số kích thích nhập khẩu lớn 
hơn 1 thì càng phát triển ngành này thì sẽ càng kích thích nhập khẩu mạnh hơn. 

Việc so sánh giữa Chỉ số Lan toả kinh tế, Chỉ số Kích thích nhập khẩu và Hệ số 
BHTT giúp các nhà hoạch định chính sách chọn ngành trọng điểm là ngành có Chỉ số 
Lan toả kinh tế cao (lớn hơn 1), Chỉ số Kích thích nhập khẩu thấp (nhỏ hơn 1), từ đó 
xây dựng chính sách thuế nhập khẩu cho phù hợp để vừa đảm bảm tiến trình hội nhập 
nhưng vẫn bảo hộ có hiệu quả sản xuất trong nước. 

Cuối cùng, Báo cáo cũng sử dụng một số chỉ số phân tích thương mại (như 
Cường độ thương mại, Tương đồng về xuất khẩu, và Bổ trợ thương mại) để đánh giá 
thực trạng và tiềm năng thương mại Việt Nam với một số bạn hàng chính. 

3.3. Phạm vi nghiên cứu của Báo cáo 

Báo cáo tổng kết, đánh giá những chuyển biến về KT-XH Việt Nam, nguyên 
nhân, và bài học trên 12 lĩnh vực, khía cạnh kinh tế - xã hội, bao gồm (1) Tăng trưởng 
kinh tế; (2) Thương mại quốc tế và trong nước; (3) Đầu tư; (4) Phát triển vùng; (5) Ổn 
định kinh tế vĩ mô; (6) Lao động, việc làm; (7) Giảm nghèo và bất bình đẳng thu nhập; 
(8) An sinh xã hội; (9) Giáo dục; (10) Y tế; (11) Môi trường; và (12) Thể chế kinh tế. 
Các phân tích, đánh giá trong Báo cáo tập trung vào giai đoạn 5 năm trước khi gia 
nhập WTO (2001-2006) và 5 năm sau khi gia nhập tổ chức này (2007-2011); tuy 
nhiên, trong điều kiện thích hợp, Báo cáo bổ sung và cập nhật các diễn biến và vấn đề 
chính sách gần đây. 

                                                                                                                                                   

 

2 Thuật ngữ tiếng Anh là “power of dispersion”. 
3 Thuật ngữ tiếng Anh là “backward linkage”. 
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4. NỘI DUNG BÁO CÁO 

Ngoài Phần mở đầu, Báo cáo này gồm 3 phần: 

Phần thứ nhất: Tình hình hội nhập kinh tế quốc tế, triển khai thực hiện các cam 
kết quốc tế; 

Phần thứ hai: Đánh giá tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam sau 5 năm 
gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới; và 

Phần thứ ba: Một số kiến nghị chính sách.   
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Hình 1: Khung khổ phân tích tác động của việc hội nhập kinh tế quốc tế đối với nền kinh tế Việt Nam 
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PHẦN THỨ NHẤT: TÌNH HÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC 

TẾ, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT QUỐC TẾ 

  

1. TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM  

Các nội dung cam kết thương mại trong khung khổ WTO và các Hiệp định khu 
vực thương mại tự do (FTA) chính được cập nhật đầy đủ nhất trong nghiên cứu của 
Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011, Bảng 1). Tiến trình hội nhập kinh tế sâu rộng 
của Việt Nam bắt đầu từ năm 1995 với 3 mốc quan trọng nhất. Thứ nhất, Việt Nam đã 
đàm phán và ký hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ vào năm 2000. 
Tác dụng nổi bật của hiệp định này, một mặt là bước tập dượt quan trọng để Việt Nam 
tham gia sâu rộng hơn vào tiến trình hội nhập khu vực (tham gia các FTA) và toàn cầu 
(gia nhập WTO). Mặt khác, hiệp định này cho phép Việt Nam tiếp cận thị trường xuất 
khẩu lớn nhất thế giới mà không bị phân biệt đối xử. Thứ hai, Việt Nam đã gia nhập 
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và tham gia hiệp định mậu dịch tự do 
ASEAN (AFTA) và tiếp đó là FTA với các đối tác (ASEAN+). Thứ ba, Việt Nam đã 
đàm phán gia nhập WTO và trở thành thành viên của tổ chức này tháng 1/2007. Cùng 
với các FTA khu vực, Việt Nam cũng đã ký hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (EPA) 
với Nhật Bản mà thực chất là một FTA song phương.  

Với các hiệp định nêu trên, Việt Nam đã tạo ra những cơ hội to lớn cho việc thu 
hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN) và hoạt động xuất khẩu; qua đó thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế và tạo thêm việc làm. Mặt khác các hiệp định này cũng gây ra những thách 
thức gay gắt cho doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam. Nếu như khi gia nhập 
WTO, sức ép lớn nhất là về mặt thể chế và dịch vụ, thì các hiệp định FTA song 
phương và khu vực lại gây nhiều sức ép nhất đến thương mại hàng hóa do mức độ cắt 
giảm thuế sâu rộng trong hiệp định nội khối ASEAN và một số hiệp định ASEAN+: 
có khoảng 90% số dòng thuế sẽ về 0% vào năm 2015, phần lớn trong số còn lại sẽ đưa 
về 0% vào năm 2018. Minh chứng rõ nhất cho thực tế này là để thực hiện các cam kết 
WTO, Việt Nam đã phải sửa đổi, ban hành nhiều luật, pháp lệnh, nghị định liên quan 
tới quy định trong nước (thể chế), trong khi tất cả các cam kết trong ASEAN, các hiệp 
định FTA ASEAN+ và Hiệp định Đối tác kinh tế ASEAN - Nhật Bản hầu như không 
ảnh hưởng tới các quy định về thể chế. Mặc dù cơ hội và thách thức đều lớn nhưng 
việc tận dụng cơ hội đến đâu, vượt qua thách thức thế nào lại phụ thuộc vào thể chế và 
chính sách (tức là vào hoạt động quản lý của các cấp chính quyền, chủ yếu là cấp 
Trung ương và cấp tỉnh) cũng như hoạt động của doanh nghiệp. 

2. CÁC CAM KẾT THƯƠNG MẠI TRONG KHUNG KHỔ CÁC FTA CHÍNH 

Phần dưới đây sẽ trình bày các cam kết thương mại trong khung khổ các FTA 
chính. 

2.1. CEPT-ATIGA 

Ngày 15/12/1995, Việt Nam chính thức tham gia Hiệp định về Chương trình ưu 
đãi Thuế quan có Hiệu lực chung (CEPT) để thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do 
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ASEAN (AFTA). Vào năm 2010, các nước ASEAN thực hiện Hiệp định thương mại 
hàng hóa ASEAN (ATIGA) thay thế Hiệp định CEPT.  

Bảng 1: Tóm tắt các mốc hội nhập chính của nền kinh tế Việt Nam 

Các mốc Thành viên Hiện trạng 
AFTA 10 nước ASEAN Ký năm 1992 (ASEAN-6), Việt Nam tham 

gia năm 1995, các nước còn lại tham gia 
những năm sau. 

Việt Nam - Hoa Kỳ Việt Nam và Hoa Kỳ Ký kết năm 2000 và thực hiện năm 2001. 
ASEAN - Trung 
Quốc 

10 nước ASEAN và Trung 
Quốc 

Ký năm 2004 

ASEAN - Hàn Quốc 10 nước ASEAN và Hàn 
Quốc 

Ký năm 2006; riêng Thái Lan ký năm 2009. 

WTO Trở thành thành viên thứ 150 Gia nhập năm 2007 
ASEAN - Nhật Bản 10 nước ASEAN và Nhật 

Bản 
Ký năm 2008 

Việt Nam - Nhật Bản Việt Nam và Nhật Bản Ký năm 2008 
ASEAN - Ấn Độ 10 nước ASEAN và Ấn Độ Ký năm 2009 
ASEAN - Úc-Niu Di-
lân 

10 nước ASEAN và Úc, Niu 
Di-lân 

Ký năm 2009 

Việt Nam - Chi lê Việt Nam và Chi lê Ký năm 2011 
Hiệp định Đối tác 
kinh tế xuyên Thái 
Bình Dương (TPP) 

Niu Di-lân, Xinh-ga-po, Chi-
lê, Bru-nây, (Việt Nam, Úc, 
Peru và Hoa Kỳ đang đàm 
phán gia nhập) 

Đang đàm phán 

Việt Nam - Liên minh 
châu Âu (EU) 

Việt Nam và khối EU Đang đàm phán 

Hiệp định Đối tác 
kinh tế toàn diện khu 
vực (RCEP) 
(ASEAN+6) 

10 nước ASEAN, Trung 
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Ấn Độ, Úc, Niu Di-lân 

Đã khởi động  

Việt Nam - Hàn Quốc Việt Nam và Hàn Quốc Đang đàm phán 
Việt Nam - Liên minh 
thuế quan 

Việt Nam và Nga - Bê-la-rus 
- Ka-zak-stan 

Đang đàm phán 

Ghi chú: Các nước ASEAN-6 gồm: Bru-nây, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và 
Thái Lan. 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011) và cập nhật của nhóm tác giả. 

Thực hiện đúng yêu cầu của CEPT, Việt Nam đã đưa ra các Danh mục cắt giảm 
thuế:  

Danh mục cắt giảm thuế quan (IL): là danh mục các sản phẩm mà các nước 
thành viên đã sẵn sàng cắt giảm thuế.  

Danh mục loại trừ hoàn toàn (GEL): Danh mục loại trừ hoàn toàn là danh mục 
các sản phẩm sẽ không đưa vào tham gia AFTA vì các lý do bảo vệ an ninh quốc gia; 
đạo đức xã hội; sức khoẻ, cuộc sống của con người và động thực vật; bảo vệ các tác 
phẩm có giá trị nghệ thuật, lịch sử và khảo cổ học. Tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế 
ASEAN lần thứ 42 vừa qua, Việt Nam đã thống nhất với các nước ASEAN Lộ trình 
cắt giảm thuế quan đối với mặt hàng xăng dầu, là mặt hàng trước đây thuộc GEL. Việt 
Nam cũng đã thỏa thuận sẽ đưa mặt hàng thuốc lá ra khỏi Danh mục GEL để cắt giảm 
thuế quan trước năm 2015.  
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Danh mục loại trừ tạm thời (TEL) và danh mục nông sản chưa chế biến nhạy 
cảm (SL): hiện nay, Việt Nam đã chuyển hết các mặt hàng thuộc các Danh mục này 
sang Danh mục IL để thực hiện cắt giảm thuế quan. Đến thời điểm này, danh mục IL 
của Việt Nam gồm 10.455 dòng thuế. Lộ trình cắt giảm thuế quan theo CEPT/AFTA 
trong giai đoạn 2005-2013 được tóm tắt ở Bảng 2.  

Bảng 2: Thuế suất trung bình của Việt Nam trong CEPT/AFTA 

STT Nhóm/ Mặt hàng  
Thuế 
MFN  
 (%) 

Cam kết thuế quan  
của Việt Nam (%) 

2006 2010 2013 
1 Hàng thủy sản 28,58 4,85 4,85 4,85 
2 Sữa và các sản phẩm từ sữa 26,59 5,00 5,00 5,00 
3 Hàng rau quả 27,87 2,99 1,64 1,64 
4 Gạo, lúa mỳ 31,04 8,13 6,43 3,21 
5 Dầu mỡ động thực vật 19,34 3,13 3,39 3,39 
6 Bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc 34,79 4,93 4,91 4,9 
7 Thức ăn gia súc và nguyên liệu 5,62 1,47 1,67 1,67 
8 Nguyên phụ liệu thuốc lá 46,97 5,00 20,61 20,61 
9 Xăng dầu các loại 20,0 40,00 40,00 12,23 

10 Than đá 3,75 0,00 0,00 0,00 
11 Sản phẩm từ dầu mỏ khác 7,79 23,25 22,82 6,51 
12 Hóa chất 1,15 0,46 0,22 0,22 
13 Sản phẩm hóa chất 10,02 2,83 1,83 1,83 
14 Dược phẩm và nguyên phụ liệu dược phẩm 3,60 1,54 0,61 0,61 
15 Phân bón các loại 0,66 0,42 0,78 0,78 
16 Chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm từ chất dẻo 10,30 1,38 1,91 1,91 
17 Cao su và sản phẩm từ cao su 12,57 1,28 1,39 1,39 
18 Gỗ và sản phẩm gỗ 7,20 0,03 1,51 1,51 
19 Giấy và sản phẩm từ giấy 18,34 2,69 2,56 2,56 
20 Xơ, sợi dệt 3,74 2,62 2,16 2,16 
21 Vải may mặc các loại 11,98 5,00 5,00 5,00 
22 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 9,30 1,63 2,39 2,3 
23 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 10,75 1,69 1,77 1,7 
24 Sắt thép và phôi thép 4,13 1,33 1,12 1,12 
25 Kim loại thường khác 1,89 0,56 0,43 0,43 
26 Máy vi tính, sản phẩm điện tủ và linh kiện 9,41 2,95 1,77 1,77 
27 Sản phẩm điện khác và linh kiện 2,85 4,30 3,64 3,64 
28 Dây diện và dây cáp điện 10,74 2,98 1,62 1,62 
29 Ô tô nguyên chiếc các loại 45,23 30,25 29,96 22,35 
30 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng 3,60 1,98 1,77 1,77 

Lưu ý: đối với CEPT, mức thuế cam kết chính là mức thuế thực hiện. 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

Theo Quy định trong Hiệp định ATIGA, tới năm 2015 các nước ASEAN sẽ đưa 
thuế suất xuống 0% đối với tất cả các mặt hàng, trừ những mặt hàng nằm trong Danh 
mục GEL hoặc những mặt hàng trước đây nằm trong Danh mục GEL, sau đó được đưa 
ra để thực hiện cắt giảm thuế quan theo Lộ trình riêng. Riêng các nước Căm-pu-chia, 
Lào, Mi-an-ma và Việt Nam (CLMV) được hưởng linh hoạt bảo lưu 7% số dòng thuế 
tới năm 2018. Danh mục chi tiết 7% dòng thuế này sẽ được các nước CLMV đưa ra 
vào năm 2013, không phải thông qua đàm phán với các nước ASEAN khác. Như vậy, 
Việt Nam có thể chủ động đưa các mặt hàng muốn bảo hộ vào Danh mục 7% này. Mặt 
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khác, tới năm 2015 tất cả các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam sang các nước 
ASEAN-6 sẽ được hưởng thuế nhập khẩu 0%. 

Có thể thấy đối với tất cả các mặt hàng nhập khẩu chủ chốt, trừ mặt hàng xăng 
dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (là các mặt hàng trước đây thuộc danh mục GEL) thì 
chênh lệch giữa thuế suất MFN và thuế suất ưu đãi theo CEPT/AFTA là khá lớn. Đối 
với xuất khẩu, CEPT/AFTA cũng sẽ đem lại lợi thế khá lớn cho các doanh nghiệp Việt 
Nam do thuế suất CEPT mà các nước ASEAN áp dụng đối với hàng xuất khẩu của 
Việt Nam thấp hơn nhiều so với thuế suất MFN của các nước này. Sự chênh lệch này 
sẽ tăng lên khi ASEAN hoàn tất việc xây dựng Cộng đồng kinh tế vào năm 2015. 

2.2. Hiệp định Hiệp khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc  

Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) được ký 
kết ngày 29/11/2004 tại Viêng Chăn, Lào. Theo thỏa thuận, Hiệp định có hiệu lực từ 
ngày 1/1/2005 và các nước bắt đầu thực hiện cắt giảm thuế từ 1/7/2005. Hiệp định 
thương mại hàng hoá ASEAN - Trung Quốc đề ra các quy định đối với hầu hết tất cả 
các khía cạnh liên quan đến thương mại hàng hoá giữa các nước ASEAN và Trung 
Quốc, từ lịch trình cắt giảm thuế, các quy tắc cho hưởng ưu đãi, các biện pháp phi thuế, 
các quy tắc đối với việc áp dụng các biện pháp quản lý thương mại hàng hoá như 
chống bán phá giá và tự vệ, đến các quy định về cơ cấu thể chế. Hiệp định hàng hóa 
ASEAN - Trung Quốc đưa ra Lộ trình cắt giảm thuế quan theo ACFTA gồm 4 nhóm 
khác nhau: (i) Chương trình Thu hoạch sớm (EHP); (ii) Danh mục giảm thuế thông 
thường (NT); (iii) Danh mục SL; (iv) Danh mục nhạy cảm cao (HSL). 

Do sự khác biệt về trình độ phát triển, các lộ trình giảm thuế của Việt Nam 
chậm và linh hoạt hơn lộ trình giảm thuế của Trung Quốc và các nước ASEAN-6. Lộ 
trình cắt giảm thuế cụ thể được trình bày dưới đây. 

2.2.1. Chương trình Thu hoạch sớm  

Chương trình Thu hoạch sớm là một cơ chế ưu đãi thuế quan hẹp, được thực 
hiện từ năm 2004, ngay sau khi Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện 
ASEAN - Trung Quốc được ký kết. Phạm vi của EHP gồm các mặt hàng nông sản 
chưa chế biến (gồm các chương từ 1 đến 8 trong biểu thuế nhập khẩu) với lộ trình loại 
bỏ thuế quan trong 3 năm đối với các nước ASEAN-6 và Trung Quốc và 5 năm đối 
với Việt Nam bắt đầu từ năm 2004. Theo đó, từ ngày 1/1/2006, Trung Quốc và ASEAN 
sẽ áp dụng thuế 0% cho tất cả mặt hàng trong EHP. Việt Nam bắt đầu áp dụng mức 
thuế 0% từ 1/1/2008. 

2.2.2. Danh mục giảm thuế thông thường 

Danh mục NT bao gồm 90% tổng số dòng thuế với lộ trình giảm thuế xuống 
0% vào năm 2010 đối với ASEAN-6 và Trung Quốc. Việt Nam có lộ trình dài hơn 5 
năm, tức là đến năm 2015, Việt Nam mới phải hoàn thành nghĩa vụ này.  

2.2.3. Danh mục nhạy cảm 

Danh mục nhạy cảm gồm những mặt hàng có lộ trình bảo hộ dài hơn, mức thuế 
suất bảo hộ cao hơn so với Danh mục thông thường. SL gồm 2 nhóm: Nhóm nhạy cảm 
thường (SL) và Nhóm nhạy cảm cao (HSL). Những mặt hàng thuộc Danh mục SL 
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không có lịch trình giảm thuế cụ thể theo từng năm nhưng bị giới hạn mức thuế suất 
cuối cùng và năm cuối cùng thực hiện, cụ thể:  

Đối với ASEAN-6 và Trung Quốc, thuế suất trong Danh mục SL giảm xuống 
20% vào năm 2012 và còn từ 0-5% vào năm 2018. Các mặt hàng thuộc Danh mục 
HSL phải giảm xuống bằng 50% hoặc thấp hơn vào năm 2015. Đối với Việt Nam, 
thuế suất trong Danh mục SL phải giảm xuống 20% vào năm 2015 và tiếp tục giảm 
xuống mức 0-5% vào năm 2020. Các mặt hàng thuộc Danh mục HSL phải giảm xuống 
bằng 50% hoặc thấp hơn vào năm 2018. 

Bảng 3: Lộ trình giảm thuế theo NT của Việt Nam 

Nhóm mặt hàng  
Mức thuế suất ACFTA (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 2015 

Nhóm 1 có thuế suất > 60% 60 50 40 30 25 15 10 0 

Nhóm 2 có 45% < thuế suất < 60% 40 35 35 30 25 15 10 0 

Nhóm 3 có 35% < thuế suất < 45% 35 30 30 25 20 15 5 0 

Nhóm 4 có 30% < thuế suất < 35% 30 25 25 20 17 10 5 0 

Nhóm 5 có 25% < thuế suất < 30% 25 20 20 15 15 10 5 0 

Nhóm 6 có 20% < thuế suất < 25% 20 20 15 15 15 10 0-5 0 

Nhóm 7 có 15% < thuế suất < 20% 15 15 10 10 10 5 0-5 0 

Nhóm 8 có 10% < thuế suất < 15% 10 10 10 10 8 5 0-5 0 

Nhóm 9 có 7% < thuế suất < 10% 7 7 7 7 5 5 0-5 0 

Nhóm 10 có 5% < thuế suất < 7% 5 5 5 5 5 5 0-5 0 

Nhóm 11 có thuế suất < 5% Giữ nguyên 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

2.2.4. Nội dung cam kết giảm thuế của Việt Nam trong ACFTA 

Lộ trình cam kết giảm thuế của Việt Nam trong ACFTA tương đối nhất quán về 
phạm vi và nguyên tắc cam kết trong các FTA khác mà Việt Nam tham gia. Việt Nam 
cam kết loại bỏ thuế quan có lộ trình đối với khoảng 90% số lượng dòng thuế. 10% số 
lượng dòng thuế còn lại có lộ trình cam kết giảm thuế dài, thậm chí không có cam kết 
giảm thuế xuống 0% (Bảng 4). 

Đối tượng bảo hộ của Việt Nam trong ACFTA cũng khá tương đồng với các 
FTA khác (Bảng 5). Các nhóm mặt hàng được bảo hộ mạnh nhất là trứng gia cầm, lá 
thuốc lá, thuốc lá, xăng dầu, lốp ô tô, sắp thép xây dựng, các loại ô tô, xe máy nguyên 
chiếc và phụ tùng. Những nhóm mặt hàng được bảo hộ với lộ trình dài hơn bao gồm 
thực phẩm chế biến, đồ uống có cồn, một số chế phẩm dầu khí, xi măng, nhựa, sản 
phẩm dệt, nhựa, phụ tùng ô tô, xe máy, máy móc thiết bị.  

Đối với các mặt hàng trong Danh mục NT, mức độ cam kết trong ACFTA có lộ 
trình khá chậm trong 5 năm đầu thực hiện (Hình 2). Thuế suất trung bình ACFTA 
trong giai đoạn từ 2005 đến 2010 hầu như tương đương với mức thuế MFN của Việt 
Nam. Từ năm 2010 đến 2015, tốc độ giảm thuế diễn ra nhanh hơn. Từ năm 2015 trở đi, 
cam kết trong ACFTA của Việt Nam hầu như tương đương với mức cam kết 
CEPT/AFTA.  
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Bảng 4: So sánh phạm vi cam kết của ACFTA với một số FTA khác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danh mục 
giảm thuế 

của Việt Nam 

Nhóm thông 
thường 

Nhóm nhạy cảm Loại trừ 

Danh mục 
NT  

HSL  
 

SL 
  

Nhạy cảm đặc 
biệt  

Không 
giảm thuế 

Loại trừ 
chung 

ASEAN- 
Trung Quốc 

9.544 (thuế 
suất về 0%) 

941 (thuế 
trần là 50%) 

560 (thuế trần 
là 5%) 

  94 

ASEAN – 
Hàn Quốc 

8.907 (thuế 
suất về 0%) 

108 852 (thuế trần 
là 5%) 

378 (giảm 20% 
mức thuế suất) 

766 101 

ASEAN – 
Nhật Bản 

9.425 (thuế 
suất về 0%) 

1224 498 

VJEPA 8.548 (thuế 
suất về 0%) 

132 (thuế 
trần 50%) 

2 (thuế trần là 
5%) 

 517 

Ghi chú: Số lượng dòng thuế theo Hệ thống phân loại hài hòa hóa (HS) 2002 (chênh lệch nhau do 
biểu thuế được điều chỉnh). 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

 

Hình 2: Tốc độ cắt giảm thuế của Việt Nam trong một số FTA tiêu biểu 

 
Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

 

 

% 
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Bảng 5: Thuế suất bình quân (%) của Việt Nam trong Hiệp định ACFTA 

STT Mặt hàng 
Thuế suất 

MFN 

Cam kết thuế quan  Thuế áp 
dụng 2010 

 Chú thích 
2010 2011 

1 Hàng thủy sản 28,58 4,62 2,77 4,62   

2 Sữa & sản phẩm từ sữa 26,59 17,29 10,00 17,29 
39 dòng thuế có thuế suất 

0% 

3 Hàng rau quả 27,87 10,39 6,31 10,39 
93 dòng thuế khác có mức 

0% 

4 Dầu mỡ động thực vật 19,34 9,09 6,22 9,09 Tổng cộng 233 dòng thuế  

5 Thức ăn gia súc và nguyên liệu 5,62 3,21 2,08 3,21   

6 Xăng dầu các loại 20,00 14,69 14,69 14,69   

7 Hóa chất 1,15 1,48 1,27 1,48 
435 dòng thuế có thuế suất 

0% 

8 Phân bón các loại 0,66 0,00 0,00 0,00   

9 Chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm 10,30 10,96 7,70 10,96 
80 dòng thuế có thuế suất 

từ 0-3% 

10 Giấy  18,34 X X X   

11 Các sản phẩm từ giấy  18,34 14,69 10,17 14,69   

12 Xơ, sợi dệt và bông các loại 3,74 4,90 4,79 4,90   

13 Vải may mặc các loại  11,98 12,00 12,00 12,00   

14 Nguyên phụ liệu dệt may, da, giầy 9,30 9,66 7,59 9,66   

15 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 10,75 19,54 15,12 19,54 
Các dòng thuế có mã HS từ 
7101-7113 có thuế suất 1% 

16 Sắt thép 4,13 10,99 8,38 10,99 
190 dòng thuế có thuế suất 

từ 0-1%  

17 
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và 
linh kiện 

9,41 10,33 8,49 10,33   

18 Dây điện và dây cáp điện 10,74 7,37 5,18 7,37   

19 Ôtô nguyên chiếc các loại  45,23 X X X   

21 
Xe máy nguyên chiếc và linh kiện 
xe máy 

 36,76 31,89 36,76 
Một số dòng thuế không 

cam kết  

22 Phương tiện vận tải khác 3,60 5,52 4,07 5,52   

 Chú ý: Đối với ACFTA, mức thuế cam kết chính là mức thuế thực hiện. 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

2.3. Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Hàn Quốc  

Hiệp định về Thương mại hàng hóa đã được ASEAN và Hàn Quốc thống nhất 
đàm phán dựa trên cơ sở Hiệp định về Thương mại Hàng hóa đã được ký kết trước đó 
giữa ASEAN và Trung Quốc, bao gồm lịch trình cắt giảm thuế, các quy tắc cho hưởng 
ưu đãi, các biện pháp phi thuế, các quy tắc đối với việc áp dụng các biện pháp quản lý 
thương mại hàng hoá như chống bán phá giá và tự vệ, các quy định về cơ cấu thể chế.  

Về cắt giảm thuế quan, Hiệp định đề ra các Lộ trình như sau:  

- Lộ trình NT: bao gồm 90% số dòng thuế và 90% kim ngạch thương mại, riêng 
Việt Nam là 75% kim ngạch thương mại. Hàn Quốc hoàn thành vào 1/1/2010; 
ASEAN-6 hoàn thành vào 1/1/2012; Việt Nam hoàn thành vào 1/1/2018;  Căm-pu-
chia, Lào, và Mi-an-ma hoàn thành vào 1/1/2020. 

- Lộ trình SL: ASEAN-6 và Hàn Quốc giảm xuống 0-5% vào 1/1/2016; Việt 
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Nam - xuống 0-5% vào 1/1/2021;  Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma xuống 0-5% vào 
1/1/2024. 

Bảng 6: Thuế suất bình quân (%) của Việt Nam trong Hiệp định AKFTA 

STT Nhóm/ mặt hàng Thuế MFN 

2010  

Cam kết thuế quan  Thuế áp 
dụng 2010 2010 2011 2015 

1 Hàng thủy sản 15,51 20,21 15,41 10,00 20,21 

2 Sữa và các sản phẩm từ sữa 8,44 15,32 10,92 10,00 15,32 

3 Hàng rau quả 23,68 19,17 14,60 10,00 19,17 

4 Gạo, lúa mỳ 24,67 17,14 13,93 10,00 17,14 

5 Dầu mỡ động thực vật 15,66 14,28 11,36 10,00 14,28 

6 Bánh kẹo và sản phẩm ngũ cốc 24,07 24,04 19,15 10,00 24,04 

7 Thức ăn gia súc và nguyên liệu 0,61 5,06 3,28 0,00 5,06 

8 Nguyên phụ liệu thuốc lá 43,70 43,33 12,54 10,00 43,33 

9 Xăng dầu các loại 20,77 9,67 8,01 0-5 9,67 

10 Than đá 4,00 4,00 4,00 0,00 4,00 

11 Sản phẩm từ dầu mỏ khác 8,78 4,86 3,5 0,00 4,86 

12 Hóa chất 1,01 0,99 0,90 0,00 0,99 

13 Sản phẩm hóa chất 6,58 5,24 3,93 0,00 5,24 

14 Dược phẩm và nguyên phụ liệu dược phẩm 1,62 3,40 2,60 0,00 3,40 

15 Phân bón các loại 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 

16 Chất dẻo nguyên liệu và sản phẩm 8,56 7,60 5,90 0-5 7,60 

17 Cao su và sản phẩm từ cao su 10,99 6,84 5,57 0-5 6,84 

18 Gỗ và sản phẩm gỗ 7,04 7,38 5,76 0-5 7,38 

19 Giấy và sản phẩm từ giấy 13,59 15,90 12,15 0-5 15,90 

20 Xơ, sợi dệt 3,27 3,47 3,47 0,00 3,47 

21 Vải may mặc các loại 12,00 12,00 12,00 0-5 12,00 

22 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 8,23 6,85 5,83 0-5 6,85 

23 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 10,57 9,58 7,82 0-5 9,58 

24 Sắt thép và phôi thép 7,31 5,58 4,43 0,00 5,58 

25 Kim loại thường khác 5,68 5,15 3,85 0,00 5,15 

26 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 9,01 6,27 4,74 0,00 6,27 

27 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng 9,04 3,89 2,96 0,00 3,89 

28 Dây diện và dây cáp điện 8,00 5,24 4,35 0,00 5,24 

29 Ô tô nguyên chiếc các loại 37,00 8,49 5,81 0-5 8,49 

30 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng 6,20 5,91 4,65 0-5 5,91 

Chú ý: đối với AKFTA, mức thuế cam kết chính là mức thuế thực hiện. 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

                                                

 

4 Từ năm 2010 sang năm 2011, thuế nhập khẩu giảm mạnh. Năm 2010, nguyên phụ liệu thuốc lá từ 
Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam hầu như không đáng kể. Tính đến hết 6 tháng đầu năm 2011, giá 
trị nhập khẩu mặt hàng này là gần 1,8 triệu USD. Một số nước xuất khẩu nguyên phụ liệu thuốc lá với 
giá trị lớn sang Việt Nam là Bra-xin (hơn 28 triệu USD), Trung Quốc (hơn 15 triệu USD), Nhật Bản 
(khoảng 19 triệu USD) và một số nước ASEAN khác như Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a, Phi-líp-pin. 
(Nguồn: Tổng cục hải quan). 
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- Lộ trình HSL: ASEAN-6 và Hàn Quốc: bao gồm 200 dòng thuế ở cấp 6 chữ 
số hoặc 3% tổng số dòng thuế ở cấp chữ số HS do từng quốc gia lựa chọn và 3% kim 
ngạch thương mại. CLMV: 200 dòng thuế ở cấp 6 chữ số hoặc 3% tổng số dòng thuế ở 
cấp chữ số HS do từng quốc gia lựa chọn.  

Lộ trình HSL gồm 5 nhóm, cụ thể: 

Nhóm A: ASEAN-6 và Hàn Quốc: giảm xuống 50% vào 1/1/2016; Việt Nam: 
giảm xuống 50% vào 1/1/2021;  Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma: giảm xuống 50% vào 
1/1/2024. 

Nhóm B: ASEAN-6 và Hàn Quốc: cắt giảm 20% mức thuế suất (thuế suất MFN 
tại thời điểm 1/1/2005) vào 1/1/2016; Việt Nam: cắt giảm 20% mức thuế suất vào 
1/1/2021;  Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma: cắt giảm 20% mức thuế suất vào 1/1/2024. 

Nhóm C: ASEAN-6 và Hàn Quốc: cắt giảm 50% mức thuế suất (thuế suất MFN 
tại thời điểm 1/1/2005) vào 1/1/2016; Việt Nam: cắt giảm 50% mức thuế suất vào 
1/1/2021;  Căm-pu-chia, Lào, Mi-an-ma: cắt giảm 50% mức thuế suất vào 1/1/2024. 

Nhóm D: hạn ngạch thuế quan được thoả thuận song phương. 

Nhóm E: loại trừ 40 dòng thuế HS 6 số không thực hiện cắt giảm và loại bỏ 
thuế quan. 

2.4. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản  

ASEAN và Nhật Bản đã đàm phán và ký kết Hiệp ðịnh đối tác kinh tế toàn diện 
ASEAN-Nhật Bản (AJCEP) vào ngày 1/4/2008, Hiệp định chính thức có hiệu lực từ 
ngày 1/12/2008. 

Về Lộ trình cắt giảm thuế quan cụ thể, Hiệp định quy định:  

- Danh mục NT: Nhật Bản: Gồm 92% số dòng thuế và giá trị thương mại, trong 
đó 88% số dòng thuế đạt 0% vào năm 2007 và 90% số dòng thuế đạt 0% vào 2013; 
ASEAN-6: 90% số dòng thuế đạt 0% vào 2013, căn cứ vào cam kết EPA song 
phương; Việt Nam: 90% số dòng thuế đạt 0% trong 15 năm (2023). 

- Danh mục SL: Thuế cuối cùng 5% vào 2018 (theo cam kết EPA song phương). 

- Danh mục HSL: Thuế cuối cùng 50% (theo các cam kết EPA song phương). 

- Danh mục loại trừ: Không cam kết giảm thuế (chiếm 1% số dòng thuế) (xác 
định theo các cam kết EPA song phương). 

Về cơ bản, các cam kết thuế của Việt Nam và Nhật Bản trong Hiệp định AJCEP 
không cao như trong Hiệp định song phương giữa Việt Nam và Nhật Bản (VJEPA). 
Do đó, phân tích cụ thể về cam kết thuế của Việt Nam và Nhật Bản sẽ được trình bày 
tại Mục 2.7 (Hiệp định VJEPA) dưới đây. 

2.5. Hiệp định khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc-Niu Di-lân 

Nội dung chính của Hiệp ðịnh khu vực thương mại tự do ASEAN - Úc-Niu Di-
lân (AANZFTA) về cắt giảm thuế quan là:  

- Về phía Việt Nam: 90% thuế quan xóa bỏ vào 2018-2020 theo Lộ trình NT; 7% 
tổng số dòòng thuế theo lộ trình nhạy cảm, trong ðó thuế suất theo Danh mục 
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SL giảm xuống 5% vào 2022, và theo danh mục HSL giảm xuống 7-50% vào 
2022. Danh mục loại trừ bao gồm 3% tổng số dòòng thuế. 

- Về phía Úc, Niu Di-lân và ASEAN-6: 90% số dòòng thuế về 0% vào nãm 2015, 
linh hoạt ðến 2020. 

Với Việt Nam, mức độ cắt giảm thuế với đa số các mặt hàng cho tới năm 2012 
chưa lớn, thể hiện ở mức độ chênh lệch thấp so với thuế suất cơ sở (thuế suất MFN 
năm 2007). Tuy nhiên, tới năm 2015, mức độ cắt giảm thuế của Việt Nam sẽ tăng lên.  

Đối với Úc và Niu Di-lân, do thuế suất áp dụng của các nước này đã là khá thấp 
(kể cả khi không có Hiệp định AANZFTA, khoảng 87% kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang Úc đã được hưởng thuế suất nhập khẩu 0%) nên tác động cắt giảm thuế của 
2 nước này theo Hiệp định là không cao. 

2.6. Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ  

Do chính sách bảo hộ cao của Ấn Độ, mức độ cắt giảm thuế trong Hiệp định 
thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ (AITIG) có khác với mức cắt giảm thuế trong 
các Hiệp định ASEAN+ khác. Theo Hiệp định, lộ trình cắt giảm thuế được phân theo 5 
danh mục có tiến độ và mức độ giảm thuế khác nhau bao gồm Danh mục NT, Danh 
mục SL, Danh mục HSL, Danh mục các sản phẩm đặc biệt và Danh mục GEL. Với tư 
cách là nước thành viên mới của ASEAN (CLMV), Việt Nam được cắt giảm thuế theo 
lộ trình dài hơn 5 năm so với các nước ASEAN và Ấn Độ. Tuy có lộ trình dài hơn 
nhưng Việt Nam vẫn được hưởng đầy đủ ưu đãi từ cam kết giảm thuế của Ấn Độ và 
các nước ASEAN khác. Các cam kết giảm thuế cụ thể của Việt Nam được tóm tắt 
trong Bảng 7. 

Danh mục NT của Việt Nam gồm 80% số dòng thuế sẽ giảm xuống 0% ngày 
31/12/2017. Trong đó, 9% tổng số dòng thuế sẽ được linh hoạt giảm xuống 0% từ 
31/12/2020 (NT2). Danh mục SL chiếm 10% số dòng thuế với cam kết chung là giảm 
thuế xuống 5% vào ngày 31/12/2020 (ASEAN-6 và Ấn Độ là 2015). 4% số dòng thuế 
thuộc Danh mục SL sẽ được bãi bỏ thuế vào 31/12/2023. 50 dòng thuế có thuế suất 
MFN 5% sẽ giữ nguyên mức thuế. Số dòng thuế còn lại sẽ giảm xuống 4,5% kể từ 
ngày Hiệp định có hiệu lực và 4% vào 31/12/2015 đối với các nước ASEAN-6, các 
nước CLMV sẽ thực hiện chậm hơn 5 năm kể từ ngày Hiệp định có hiệu lực với thời 
hạn hoàn thành là 31/12/2020. 

Danh mục các sản phẩm đặc biệt gồm một số sản phẩm rất nhạy cảm với Ấn Độ 
nhưng có lợi ích xuất khẩu lớn đối với Việt Nam. Theo yêu cầu của Việt Nam, Ấn Độ 
nhất trí giảm thuế còn 45% đối với cà phê và chè đen, và 50% đối với hạt tiêu vào 
31/12/2018.  

Danh mục HSL gồm 244 dòng thuế, được phân làm 3 nhóm: (i) giảm thuế 
xuống còn 50%; (ii) giảm 50% mức thuế suất; và (iii) giảm 25% mức thuế suất. Thời 
hạn hoàn thành là 31/12/2023.  

Danh mục GEL gồm 485 dòng thuế là những sản phẩm không thuộc đối tượng 
cắt giảm thuế. Ấn Độ duy trì 489 dòng thuế chiếm 5% trị giá kim ngạch thương mại. 
Với diện loại trừ rộng, hầu hết các sản phẩm mà Việt Nam có nhu cầu bảo hộ đều 
được đưa vào Danh mục GEL. 
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Tương tự như trong các Hiệp định FTA khác, mức độ cắt giảm thuế của Việt 
Nam trong giai đoạn đầu (mới thực hiện Hiệp định) là không cao. Mức độ cắt giảm 
thuế sẽ tăng lên trong các năm cuối của Lộ trình cắt giảm.  

Bảng 7: Thuế suất bình quân của Việt Nam trong Hiệp định AITIG (%)  

STT Mặt hàng 
MFN 
2010 

Thuế suất áp 
dụng 2011 

Cam kết thuế quan 

2009 2011 2015 2020 

1 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 8,2 7,6 8,6 7,6 4,8 1,4 

2 Sản phẩm từ dầu mỏ khác 8,8 4,0 4,5 4,0 2,0 0,0 

3 Hàng thuỷ sản  15,5 25,4 28,8 25,4 18,4 9,2 

4 Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện 9,0 9,0 9,9 9,0 6,8 4,0 

5 Đá quý, kim loại quý & sản phẩm 10,6 3,9 4,3 3,9 2,5 0,0 

6 Gạo, Lúa mỳ 24,7 25,5 29,5 25,5 13,6 0,0 

7 Gỗ & sản phẩm gỗ  7,0 6,0 6,8 6,0 3,6 0,7 

8 Đồng 0,8 3,3 3,6 3,3 1,8 0,5 

9 Dầu mỡ động thực vật 15,7 11,8 14,1 11,8 7,3 0,9 

10 Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 9,0 5,8 6,6 5,8 3,8 1,2 

11 Xăng dầu các loại 20,8  x x x x 

12 Cao su và Sản phẩm từ cao su 11,0 7,1 8,2 7,1 3,8 0,0 

13 Ô tô nguyên chiếc các loại 37,0  GEL GEL GEL GEL 

14 Dây điện & dây cáp điện 8,0 5,3 6,0 5,3 3,2 0,0 

15 Dược phẩm và Nguyên phụ liệu dược phẩm 1,6 3,6 3,6 3,6 2,8 2,3 

16 Chất dẻo nguyên liệu và Sản phẩm từ chất dẻo 8,6 9,6 10,3 9,6 6,7 2,9 

17 Vải may mặc các loại 12,0 9,0 10,7 9,0 6,5 2,7 

18 Sắt thép (gồm phôi thép) 7,3 8,9 9,1 8,9 7,6 6,6 

19 Sữa và sản phẩm từ sữa 8,4 18,0 20,9 18,0 12,3 4,3 

20 Hàng rau quả 23,7 23,3 27,4 23,3 13,08 0,515 

21 Thức ăn gia súc và nguyên liệu 0,6 6,6 7,1 6,6 4,3 1,4 

22 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng 6,2 4,5 5,1 4,5 2,7 0,0 

23 Bánh, kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc 24,1 29,8 33,3 29,8 19,3 8,2 

24 Giấy và Sản phẩm từ giấy 13,6 13,8 16,0 13,8 8,7 2,2 

25 Kim loại thường khác 5,7 3,2 3,5 3,2 2,0 0,6 

26 Sản phẩm hoá chất 6,6 10,4 11,1 10,4 8,0 4,8 

27 Nguyên phụ liệu thuốc lá 43,7 17,9 21,8 17,9 9,9 0,0 

28 Phân bón các loại 1,1 4,0 4,1 4,0 2,4 0,1 

29 Xơ, sợi dệt 3,3 4,2 4,6 4,2 2,5 0,8 

30 Hóa chất 1,0 4,1 4,5 4,1 2,4 0,2 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

2.7. Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản  

Là hiệp định mậu dịch tự do song phương đầu tiên mà Việt Nam ký kết, Hiệp 
định đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJEPA) là hiệp định toàn diện bao gồm các 
quy định về thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, đầu tư, sở hữu trí tuệ, cạnh 
tranh, mua sắm chính phủ và các lĩnh vực hợp tác kinh tế khác, được ký tháng 12/2008, 
có hiệu lực từ ngày 1/10/2009. Cam kết thuế quan mà Việt Nam và Nhật Bản đưa ra 
trong Hiệp định VJEPA là theo phương thức yêu cầu-bản chào (không theo mô hình 
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cụ thể như trong một số FTA khác). Về mức cam kết chung, Việt Nam đồng ý tự do 
hóa đối với 87,66% kim ngạch thương mại trong vòng 10 năm. Theo đó, Việt Nam 
đưa vào lộ trình cắt giảm đối với 8.873 dòng trong tổng số 9.390 dòng thuế của Biểu 
cam kết (trừ 57 dòng CKD ô tô và 428 dòng không cắt giảm). Cụ thể, ngay khi Hiệp 
định có hiệu lực, Việt Nam cam kết xóa bỏ thuế quan đối với 2.586 dòng thuế (28% 
Biểu cam kết 9.390 dòng), chủ yếu là các mặt hàng hoá chất dược phẩm, máy móc 
điện tử. Sau 10 năm thực hiện Hiệp định (năm 2019), có thêm 3.717 mặt hàng được 
xoá bỏ thuế quan, nâng tổng số mặt hàng của cả Biểu được xoá bỏ thuế quan lên 6.303 
chiếm 67% số dòng thuế của Biểu cam kết.  

Bảng 8: Thuế suất trung bình (%) của Việt Nam trong Hiệp định VJEPA 

STT Mặt hàng 
MFN 
2010 

Thuế 
suất áp 
dụng 
2010 

Thuế suất bình quân 
của Việt Nam 

2010 2016 2019 2024 

1 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 8,2 7,3 7,3 2,8 0,6 0,0 

2 Sản phẩm từ dầu mỏ khác 8,8 2,5 2,5 0,6 0,0 0,0 

3 Hàng thuỷ sản  15,5 26,5 26,5 14,2 8,1 0,4 

4 Máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện 9,0 7,5 7,5 3,1 1,9 1,0 

5 Đá quý, kim loại quý & sản phẩm 10,6 9,3 9,3 5,0 2,9 0,0 

6 Gạo, Lúa mỳ 24,7 27,1 27,1 15,4 9,5 0,0 

7 Gỗ & sản phẩm gỗ  7,0 6,2 6,2 3,0 1,4 0,0 

8 Dầu mỡ động thực vật 15,7 16,7 16,7 8,6 4,6 0,0 

9 Máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng 9,0 11,8 11,8 10,9 10,8 10,8 

10 Xăng dầu các loại 20,8  X X X X 

11 Cao su và sản phẩm từ cao su 11,0 7,6 7,6 3,9 2,1 0,5 

12 Ôtô nguyên chiếc các loại  37,0  X X X X 

13 Dây điện & dây cáp điện 8,0 8,7 8,7 3,8 2,0 1,3 

14 Dược phẩm và Nguyên phụ liệu  1,6 2,9 2,9 1,0 0,1 0,0 

15 
Chất dẻo nguyên liệu và Sản phẩm từ chất 
dẻo 

8,6 9,2 9,2 3,5 0,7 0,1 

16 Vải may mặc các loại 12,0 9,8 9,8 3,2 0,9 0,9 

17 Sắt thép, Phôi thép 7,3 7,1 7,1 1,6 0,2 0,1 

18 Sữa & sản phẩm từ sữa 8,4 19,0 19,0 10,0 5,5 0,7 

19 Hàng rau quả 23,7 25,9 25,9 14,4 8,6 0,0 

20 Thức ăn gia súc & nguyên liệu 0,6 7,1 7,1 2,5 0,1 0,0 

21 Phương tiện vẫn tải (tàu thuyền các loại) 6,2 7,1 7,1 2,4 0,0 0,0 

22 Bánh, kẹo & sản phẩm từ ngũ cốc 24,1 30,3 30,3 15,6 8,3 0,0 

23 Giấy và Sản phẩm từ giấy 13,6 16,2 16,2 5,0 0,3 0,3 

24 Kim loại thường khác 5,7 4,2 4,2 1,4 0,0 0,0 

25 Hoá chất 1,0 4,6 4,6 1,6 0,2 0,1 

26 Nguyên phụ liệu thuốc lá 43,7  X X X X 

27 Phân bón các loại 1,1 4,9 4,9 2,0 0,6 0,0 

28 Xơ, sợi dệt 3,3 1,9 1,9 0,0 0,0 0,0 

29 Sản phẩm hóa chất 6,6 11,0 11,0 4,7 1,6 0,0 

Ghi chú: X-không cam kết. 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

Có thể thấy, mức cam kết của Việt Nam dành cho Nhật Bản là khá thấp so với 
các nước ASEAN đã ký Hiệp định song phương với Nhật Bản. Các lĩnh vực mà Việt 
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Nam bảo hộ chính là: (i) đồ uống có cồn, xăng dầu; (ii) ô tô, phụ tùng, máy móc thiết 
bị; (iii) sắt, thép; (iv) hóa chất, vải các loại; (v) đồ uống, mô tô, xe máy.  

Về phía Nhật Bản, Nhật Bản cam kết tự do hóa 94,5% kim ngạch thương mại 
trong vòng 10 năm. Cụ thể, Nhật Bản loại bỏ thuế quan ngay với 69,6% giá trị thương 
mại (là mức cao nhất trong số các EPA với các nước ASEAN). Có 1.638 dòng thuế 
tương đương mức cam kết tốt nhất mà Nhật Bản dành cho một số nước ASEAN. Đặc 
biệt, cam kết của Nhật Bản đối với lĩnh vực nông sản là thông thoáng nhất so với các 
nước ASEAN khác. Nhật Bản cam kết loại bỏ thuế cho 83,8% giá trị thương mại nông 
sản của Việt Nam trong vòng 10 năm (mức cao nhất trong số các EPA với các nước 
ASEAN). Các sản phẩm mà Nhật Bản cam kết cho Việt Nam tốt nhất so với các nước 
ASEAN gồm mật ong (hạn ngạch 100 tấn/năm, tăng dần lên 150 tấn, thuế suất trong 
hạn ngạch là 12,8%), gừng, tỏi, vải, sầu riêng, tôm, cua, ghẹ. Theo thống kê, 23 trong 
tổng số 30 mặt hàng nông, lâm nghiệp, thủy sản (NLT) có giá trị xuất khẩu cao nhất 
của Việt Nam sang Nhật Bản sẽ được hưởng thuế suất 0% ngay lập tức hoặc theo lộ 
trình không quá 10 năm. 

2.8. Cam kết gia nhập WTO 

2.8.1. Cam kết thuế quan  

Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết ràng buộc toàn bộ biểu thuế đối với 
toàn bộ Biểu thuế nhập khẩu hiện hành, gồm khoảng 10.600 dòng thuế. Thuế suất cam 
kết cuối cùng có mức bình quân giảm đi 23% so với mức bình quân hiện hành (thuế 
suất MFN năm 2005) của biểu thuế (từ 17,4% xuống còn 13,4%). Thời gian thực hiện 
sau 5-7 năm. Trong toàn bộ Biểu cam kết, Việt Nam sẽ thực hiện cắt giảm thuế đối với 
khoảng 3.800 dòng thuế, ràng buộc ở mức thuế suất hiện hành với khoảng 3.700 dòng 
thuế, ràng buộc theo mức thuế trần - cao hơn mức thuế suất hiện hành với 3.170 dòng 
thuế, chủ yếu là đối với các nhóm hàng như xăng dầu, kim loại, hóa chất, phương tiện 
vận tải. Một số mặt hàng đang có thuế suất cao (trên 30%) sẽ được cắt giảm thuế ngay 
khi gia nhập. Những nhóm mặt hàng có cam kết cắt giảm thuế nhiều nhất gồm: dệt 
may, cá và sản phẩm cá, gỗ và giấy, hàng chế tạo khác, máy móc thiết bị điện-điện tử.  

Trong lĩnh vực nông nghiệp, mức cam kết bình quân là 25,2% vào thời điểm 
gia nhập và 21% sẽ là mức cắt giảm cuối cùng. So sánh với mức thuế suất MFN bình 
quân đối với lĩnh vực nông nghiệp trước khi gia nhập là 23,5% thì mức cắt giảm là 
10%. Việt Nam bảo lưu áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với 4 mặt hàng là trứng, 
đường, lá thuốc lá và muối. Đối với 4 mặt hàng này, thuế suất trong hạn ngạch tương 
đương mức MFN hiện hành (trứng 40%, đường thô 25%, đường tinh 50-60%, lá thuốc 
lá 30%, muối ăn 30%), thấp hơn nhiều so với thuế suất ngoài hạn ngạch.  

Trong lĩnh vực công nghiệp, mức cam kết bình quân vào thời điểm gia nhập là 
16,1% và mức cắt giảm cuối cùng là 12,6%. Nếu so với mức thuế MFN bình quân 
trước thời điểm gia nhập là 16,6% thì mức cắt giảm sẽ tương đương 23,9%.  

Như tất cả các thành viên mới gia nhập WTO khác, Việt Nam cũng cam kết 
tham gia một số Hiệp định tự do hóa theo ngành. Những ngành mà Việt Nam tham gia 
đầy đủ là công nghệ thông tin (ITA), dệt may và thiết bị y tế. Các ngành mà Việt Nam 
tham gia một phần là thiết bị máy bay, hóa chất và thiết bị xây dựng. Nội dung chính 
của việc tham gia các Hiệp định tự do hóa theo ngành là Việt Nam cam kết cắt giảm 
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thuế quan (phần lớn về 0%) sau 3-5 năm. Trong các Hiệp định trên, tham gia ITA là 
quan trọng nhất, theo đó khoảng 330 dòng thuế đối với các sản phẩm công nghệ thông 
tin (CNTT) sẽ được miễn thuế sau 3-5 năm. Do đó, các sản phẩm điện tử như máy tính, 
điện thoại di động, máy ghi hình, máy ảnh kỹ thuật số, v.v sẽ đều có thuế suất 0%, 
thực hiện sau 3-5 năm, tối đa là sau 7 năm. Việc tham gia Hiệp định dệt may (thực 
hiện đa phương hóa mức thuế đã cam kết theo các Hiệp định dệt may với EU, Hoa Kỳ) 
cũng dẫn đến giảm thuế đáng kể đối với các mặt hàng dệt may.  

Như vậy đối với nhiều sản phẩm CNTT, dệt may, việc cắt giảm thuế trong 
WTO diễn ra nhanh hơn so với các cam kết trong các FTA, mặc dù mức cắt giảm cuối 
cùng là như nhau. 

Bảng 9: Thuế cam kết bình quân theo nhóm ngành hàng chính 

STT Nhóm mặt hàng Thuế suất cam kết khi gia nhập 
WTO 

Thuế suất cuối cùng 

1 Nông sản 25,2 21 
2 Cá, sản phẩm cá 29,1 18 
3 Dầu khí 36,8 36,6 
4 Gỗ, giấy 14,6 10,5 
5 Dệt may 13,7 13,7 
6 Sản phẩm da, cao su 19,1 14,6 
7 Kim loại 14,8 11,4 
8 Hóa chất 11,1 6,9 
9 Thiết bị vận tải 46,9 37,4 

10 Máy móc thiết bị cơ khí 9,2 7,3 
11 Máy móc thiết bị điện 13,9 9,5 
12 Khoáng sản 16,1 14,1 
13 Hàng chế tạo khác 12,9 10,2 
14 Cả biểu thuế 17,2 13,4 

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả. 

2.8.2. Các cam kết dịch vụ 

Các cam kết WTO 

Trong WTO, Việt Nam đã cam kết mở cửa thị trường 11 ngành dịch vụ, tính 
theo phân ngành là khoảng 110 trên tổng số 155 phân ngành theo bảng phân loại dịch 
vụ của WTO. Nhìn chung, đối với các ngành dịch vụ cam kết mở cửa, Việt Nam ít hạn 
chế trong cung ứng theo Mode 1 và 2, đưa ra khá nhiều hạn chế trong Mode 3 và hầu 
như chưa cam kết với Mode 4.  

Duy nhất có dịch vụ xây dựng Việt Nam cam kết 100% số phân ngành. Các 
ngành dịch vụ như phân phối, tài chính, thông tin liên lạc, giáo dục và môi trường có 
số phân ngành cam kết khá cao. Các ngành có số phân ngành cam kết thấp nhất là dịch 
vụ giải trí, văn hóa, thể thao và vận tải. 

Các ngành/phân ngành dịch vụ Việt Nam cam kết mở cửa nhanh nhất, không 
cần thời kỳ quá độ bao gồm: Dịch vụ xây dựng, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, 
dịch vụ y tế (chỉ giới hạn ở các dịch vụ bệnh viện, dịch vụ nha khoa và khám bệnh), 
dịch vụ du lịch (chỉ giới hạn ở các dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ đại lý lữ hành 
và điều hành tour du lịch), một số dịch vụ kinh doanh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các 
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phân ngành/ngành dịch vụ trên tuy có cam kết mức độ mở cửa nhanh nhất nhưng trên 
thực tế, ngoại trừ phân ngành dịch vụ ngân hàng, các cam kết mở cửa với các 
ngành/phân ngành dịch vụ còn lại chỉ tương đương với các quy định hiện hành. Vì vậy, 
có thể nói các cam kết mở cửa ở mức độ cao với các ngành/phân ngành trên có thể sẽ 
không gây ra những biến động lớn với thị trường dịch vụ nội địa. 

Các ngành/phân ngành dịch vụ cam kết mở cửa nhanh nhưng cần thời kỳ quá 
độ bao gồm: Một số dịch vụ kinh doanh, dịch vụ thông tin liên lạc, dịch vụ phân phối, 
dịch vụ giáo dục, dịch vụ môi trường, dịch vụ chứng khoán, dịch vụ vận tải. Tuy nhiên, 
đối với các ngành/phân ngành dịch vụ trên, các cam kết mở cửa của Việt Nam nhìn 
chung đều cao hơn các quy định hiện hành (Hoàng Phước Hiệp, 2006). Dự kiến các 
tác động của việc mở cửa các ngành trên, đặc biệt là sau năm 2012, đối với thị trường 
dịch vụ của Việt Nam có thể sẽ lớn. 

Các ngành/phân ngành dịch vụ có mức độ cam kết mở cửa hạn chế bao gồm: 
Dịch vụ viễn thông; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ liên quan đến nông nghiệp, săn bắn, 
lâm nghiệp; dịch vụ sản xuất, phát hành phim, chiếu phim; dịch vụ giải trí, văn hóa, 
thể thao; dịch vụ vận tải biển, dịch vụ vận tải đường thủy nội địa; dịch vụ vận tải 
đường bộ và dịch vụ vận tải đường sắt. Các ngành dịch vụ này có cam kết liên quan 
đến tỷ lệ góp vốn khá phức tạp và khắt khe. 

Các ngành/phân ngành dịch vụ chưa cam kết mở cửa bao gồm: Dịch vụ thú y, 
dịch vụ cho thuê máy móc và thiết bị khác (dịch vụ kinh doanh), dịch vụ ghi âm (dịch 
vụ thông tin liên lạc); dịch vụ giáo dục phổ thông cơ sở. 

So sánh các cam kết dịch vụ trong các FTA 

Tại thời điểm gia nhập WTO, cam kết về dịch vụ trong WTO nhìn chung có 
diện rộng hơn trong các FTA mà Việt Nam đã ký. Cho tới nay, về cơ bản cam kết dịch 
vụ trong các FTA chưa vượt quá cam kết dịch vụ trong WTO; riêng trong ASEAN, 
Việt Nam đưa ra cam kết rộng hơn cam kết WTO nhưng nội dung các cam kết này 
không vượt quá thực tế mở cửa của Việt Nam. 

Phần dưới đây sẽ phân tích và so sánh các cam kết chung và cam kết cụ thể của 
Việt Nam trong WTO về dịch vụ với các cam kết dịch vụ của Việt Nam trong các 
Hiệp định sau: (i) Hiệp định khung về thương mại dịch vụ của ASEAN (AFAS); (ii) 
Hiệp định tự do hóa thương mại dịch vụ trong khuôn khổ Hiệp định khung về Hợp tác 
kinh tế toàn diện ASEAN - Trung Quốc (ACTIS); (iii) Hiệp định tự do hóa thương 
mại dịch vụ trong khuôn khổ AKFTA (AKTIS); (iv) Hiệp định thương mại Việt Nam - 
Hoa Kỳ (US-VN BTA) và (v) VJEPA. Đây là các Hiệp định song phương và đa 
phương quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến hội nhập quốc tế của Việt Nam trong lĩnh 
vực dịch vụ.  cung cấp thông tin cơ bản về các Hiệp định trên và so sánh với Hiệp định 
chung về thương mại dịch vụ (GATS) của WTO. Cần lưu ý rằng AFAS, ACTIS, 
AKTIS là các hiệp định riêng biệt về thương mại dịch vụ; còn với VJEPA và US-VN 
BTA, thương mại dịch vụ chỉ là một chương trong các hiệp định này5.  

                                                

 

5 Chương 7 trong VJEPA và Chương 3 trong US-VN BTA. 
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Bảng 10 cho thấy các hiệp định Việt Nam đã ký kết liên quan đến tự do hóa 
thương mại dịch vụ nhìn chung được xây dựng trên cơ sở GATS. Vì vậy, nội dung và 
quy định cơ bản của các Hiệp định trên rất giống nhau như trong quy định về phạm vi 
dịch vụ điều chỉnh, các phương thức cung cấp dịch vụ, các nghĩa vụ và nguyên tắc 
chung, quy tắc đàm phán và cam kết, cấu trúc biểu cam kết, các biện pháp hạn chế tiếp 
cận thị trường… Chính sự thống nhất như trên giữa các Hiệp định tạo điều kiện thuận 
lợi cho Việt Nam không chỉ trong quá trình đàm phán mà còn thực thi các cam kết. 

So sánh cam kết chung 

Bảng 11 cho thấy các cam kết chung của AFAS, ACTIS, AKTIS và VJEPA rất 
giống với các cam kết chung với GATS, trừ một vài điểm liên quan đến thời điểm bãi 
bỏ hạn chế 30% tỷ lệ góp vốn và di chuyển của thể nhân trong Mode 3. Sự giống nhau 
đó sẽ giúp Việt Nam dễ dàng và thuận lợi hơn trong việc thực thi các cam kết quốc tế 
trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tránh sự mâu thuẫn và xung đột trong việc điều 
chỉnh và ban hành các văn bản pháp luật để thực thi cam kết quốc tế khác nhau.  

So sánh cam kết cụ thể 

(i) Phạm vi cam kết 

Trong khuôn khổ GATS, Việt Nam cam kết mở cửa thị trường dịch vụ với 11 
ngành, tính theo phân ngành là khoảng 110 trên tổng số 155 phân ngành theo bảng 
phân loại dịch vụ của WTO. Ngành dịch vụ duy nhất mà Việt Nam không cam kết là 
“các dịch vụ khác”. Phạm vi cam kết trong ACTIS và AKTIS hoàn toàn giống GATS 
(Bảng 8). 

Trong khuôn khổ AFAS, Việt Nam cũng cam kết mở cửa thị trường dịch vụ với 
11 ngành và tính theo phân ngành là khoảng 105. So với cam kết GATS, Việt Nam mở 
cửa nhiều hơn (xét về số lượng phân ngành) trong dịch vụ thông tin liên lạc, y tế và du 
lịch và mở cửa ít hơn trong dịch vụ kinh doanh, vận tải. Các ngành dịch vụ khác, số 
lượng phân ngành mở cửa là như nhau. Như vậy, so với cam kết GATS, cam kết 
ACTIS, AKTIS, phạm vi cam kết trong AFAS hiện nay đang có phần thấp hơn mặc dù 
không đáng kể. Chính vì vậy, hiện nay các nước ASEAN đang đàm phán Gói cam kết 
thứ 8 với mục tiêu đạt được phạm vi và mức độ cam kết cao hơn cam kết GATS.  

Trong US-VN BTA với Hoa Kỳ, Việt Nam đã cam kết mở cửa đối với 8 ngành 
dịch vụ, bao gồm khoảng 65 phân ngành dịch vụ (ASEAN 2007). Như vậy, diện cam 
kết của Việt Nam với US-VN BTA hẹp hơn nhiều so với GATS. Điều đó là do BTA 
với Hoa Kỳ đã ký kết từ trước khi Việt Nam gia nhập WTO khá lâu. 
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Bảng 10: So sánh các vấn đề chung của GATS với AFAS, ACTIS, AKTIS, VJEPA và US - VN BTA 

STT Tiêu chí so sánh GATS AFAS ACTIS AKTIS VJEPA US-VN BTA 
1 Thời điểm có hiệu 

lực 
1/1/1995 

- Ký kết: 15/12/1995 
- Trải qua 5 vòng đám phán với 

7 gói cam kết 
- Gói cam kết thứ 7: 26/2/2009 

1/7/2007 1/5/2009 1/1/2009 10/12/2001 

2 Khái niệm dịch vụ  
- Theo quy định của GATS - Giống GATS 

- Giống 
GATS* 

 

3 Các phương thức 
cung cấp dịch vụ 

- 4 phương thức  - Giống GATS 

4 Phân loại các 
ngành và phân 
ngành dịch vụ 

- Danh mục phân loại các 
ngành dịch vụ của WTO 
được xây dựng trên cơ sở 
UN PCPC và chi tiết đến 
từng phân ngành 

- Không phải thích nội dung 
cụ thể của từng phân 
ngành. 

 

- Danh mục phân loại các ngành 
dịch vụ của ASEAN được xây 
dựng dựa trên cơ sở UN PCPC 
và “Danh mục phân loại các 
ngành dịch vụ” của WTO. 

- Có giải thích nội dung cụ thể của 
từng phân ngành nên chi tiết hơn 
danh mục phân loại của WTO. 

- Giống AFAS 

 
- Giống GATS 

5 Các nghĩa vụ và 
nguyên tắc chung 

- 2 nghĩa vụ quan trọng nhất 
+ Nguyên tắc MFN 
+ Minh bạch hóa 

- Giống GATS 

 - Có thêm nguyên tắc “GATS 
cộng” 

- Giống AFAS 
 

6 Cấu trúc biểu cam 
kết dịch vụ  

- 3 phần  
+ Tiếp cận thị trường  
+ Cam kết chung 
+ Cam kết cụ thể 
+ Danh mục miễn trừ MFN 

- Giống GATS 

7 Các cam kết cụ 
thể 

- 2 cam kết cụ thể theo quy 
định của GATS 

+ Tiếp cận thị trường 
+ Đãi ngộ quốc gia 
- Cam kết bổ sung 

- Giống GATS 
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STT Tiêu chí so sánh GATS AFAS ACTIS AKTIS VJEPA US-VN BTA 
8 Các quy tắc và 

nghĩa vụ cơ bản 
khác 

- Giống quy định của 
GATS (hội nhập kinh tế, 
thông báo thông tin bí mật, 
quy định trong nước, công 
nhận, độc quyền và cung 
cấp dịch vụ độc quyền, hạn 
chế để bảo vệ cán cân thanh 
toán, biện pháp khẩn 
cấp…) 

- Xây dựng dựa trên quy định của GATS 
- Dẫn chiếu GATS trong trường hợp không có điều khoản quy định 

 

9 Phương pháp tiếp 
cận trong đàm 
phán và cam kết 

- Chọn - cho 
- Chọn - bỏ 

- Chọn - cho 
- Chọn - bỏ 
- Đàm phán phân ngành dịch v
chung 
- Đàm phán các phân  
ngành dịch vụ chung sửa đổi” 
- Công thức ASEAN trừ  
X 

- Giống GATS 
 

10 Các vấn đề 
thương mại dịch 
vụ chủ  
yếu đang được  
đàm phán 

- Tiếp cận thị trường dịch vụ 
- Đã kết thúc 
đàm phán 

- Dịch vụ công 
- Quy định trong nước 
- Cơ chế tự vệ khẩn cấp 

- Các lĩnh vực dịch vụ ưu tiên: y 
tế, du lịch, vận tải hàng không, e-
ASEAN, tài chính, logisticsi… 
- Thỏa thuận công nhận chung 
trong các ngành dịch vụ như: Tư 
vấn kỹ thuật, khảo sát đất đai, 
khám chữa bệnh, kiến trúc…) 
- Tạo thuận lợi cho di chuyển thể 
nhân cung cấp dịch vụ  

- Các lĩnh vực 
dịch vụ ưu 
tiên: tài chính, 
viễn thông 

- Các lĩnh 
vực dịch vụ 
ưu tiên: tài 
chính và 
viễn thông 

  

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả từ WTO (2006), Bộ Công Thương và MUTRAP II (2009), MUTRAP III (2009b), MUTRAP III (2011b), MUTRAP III 
(2011c), Vergano và cộng sự (2010). 

Ghi chú: * các quy định trong Chương 7 về thương mại dịch vụ không áp dụng đối với (1) dịch vụ vận tải hàng không (trừ dịch vụ sữa chữa và bảo dưỡng 
máy bay, bán và tiếp thị các dịch vụ vận tải hàng không, dịch vụ đặt, giữ chỗ bằng máy tính; (2) dịch vụ vận tải ven bờ; (3) các biện pháp liên quan tới các 
luật và quy định nhập cư. 
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 Bảng 11: So sánh các cam kết chung của Việt Nam trong khuôn khổ GATS với cam kết trong AFAS*, ACTIS, AKTIS, US-

VN BTA và VJEPA 

Tiêu chí so sánh GATS US-VN BTA 
AFAS và  
ACTIS 

VJEPA AKTIS 

1. Tiếp cận thị trường  
1.1. Thiết lập hiện diện thương 
mại  

- Hợp đồng hợp tác kinh 
doanh  
- Doanh nghiệp liên doanh 
- Doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài 
- Văn phòng đại diện 
- Chưa cam kết thành lập chi 
nhánh 

 
 

- Giống GATS 

1.2. Bảo lưu các ưu đãi cho các 
nhà cung cấp nước ngoài 

- Có bảo lưu các điều kiện 
về sở hữu, hoạt động, hình 
thức pháp nhân, phạm vi 
hoạt động. 

Có bảo lưu nhưng 
các lĩnh vực bảo 
lưu không rõ ràng 
như GATS 

- Giống GATS 
 

1.3. Tỷ lệ góp vốn dưới hình 
thức mua cổ phần 

- Không quá 30% 
- Một năm sau khi gia nhập 
sẽ bãi bỏ mức 30%, trừ khi 
có quy định khác trong các 
cam kết cụ thể 

- Không quá 30% 
- Duy trì quy định 
tỷ lệ 30% trong 3 
năm  

- Không quá 30% 
- Sau năm 2007 sẽ 
bãi bỏ mức 30%, 
trừ khi có quy định 
khác trong cam kết 
cụ thể 

- Không quá 30% 
- Ngay sau khi Hiệp 
định có hiệu lực, bãi bỏ 
mức hạn chế 30%, trừ 
khi có quy định khác 
trong các cam kết cụ 
thể.  

- Giống GATS 

1.4. Di chuyển của thể nhân 
- Người di chuyển trong nội bộ 
doanh nghiệp  
 
 
 
 
 
 

 
- Nhập cảnh và lưu trú trong 
thời gian ban đầu là 3 năm 
và sau đó có thể được gia 
hạn 
- Ít nhất 20% các nhà quản 
lý phải là công dân Việt 
Nam. 
- Doanh nghiệp nước ngoài 

 
- Giống GATS 
 
 
- Không quy định 
- Không quy định 
 
 
- Giống GATS 

 
 
 
 
 

- Giống GATS 
 
 

 
- Không quy định cụ 
thể như GATS đối với 
từng loại thể nhân cung 
cấp dịch vụ, chỉ quy 
định 
+ Ít nhất 20% các nhà 
quản lý phải là công 
dân Việt Nam. 

- Giống GATS 
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Tiêu chí so sánh GATS US-VN BTA 
AFAS và  
ACTIS 

VJEPA AKTIS 

 
 
 
- Người chào bán dịch vụ và 
Người chịu trách nhiệm thành 
lập hiện diện thương mại  
 
- Nhà cung cấp dịch vụ theo hợp 
đồng 
 

- Nhân sự khác 

được phép có tối thiểu 03 
nhà quản lý 
 
- Lưu trú không quá 90 ngày 
 
 
- Lưu trú không quá 90 ngày 
 
- Nhập cảnh và lưu trú trong 
thời gian ban đầu là 3 năm 
và sau đó có thể được gia 
hạn 

 
 
 
- Không quy định 
 
 
- Không quy định 
 
- Không quy định 
 

+ Doanh nghiệp nước 
ngoài được phép có tối 
thiểu 03 nhà quản lý 
 

2. Đối xử quốc gia 
2.1. Liên quan đến Mode 3 – 
thiết lập hiện diện thương mại  

- Được bảo lưu trợ cấp trong 
nước 
+ Trợ cấp nhằm nâng cao 
phúc lợi và tạo công ăn việc 
làm cho dân tộc thiểu số 
(DTTS) 
+ Trợ cấp R&D 
+ Trợ cấp y tế, giáo dục, 
nghe nhìn. 
+ Ttrợ cấp một lần cho cổ 
phần hóa DNNN 
 

- Được bảo lưu trợ 
cấp trong nước  
+ Giao đất cho các 
dự án đầu tư 
+ Trợ cấp R&D 
+ Trợ cấp giáo dục 
+ Các hỗ trợ khác 

 

 
 

- Giống GATS 
 

2.2. Liên quan đến Mode 4 – Di 
chuyển của thể nhân 

Chưa cam kết 
- Giống GATS 

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả từ WTO (2006), Bộ Công Thương và MUTRAP II (2009), MUTRAP III (2009b), MUTRAP III (2011b), MUTRAP III 
(2011c), Vergano và cộng sự (2010). 

Ghi chú: các cam kết về dịch vụ của Việt Nam trong khuôn khổ AFAS là cam kết thuộc Gói thứ 7. Hiện nay ASEAN đang đàm phán Gói thứ 8 và dự kiến Gói 
cam kết 8 của Việt Nam có mức độ cam kết cao hơn WTO.  
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Bảng 12: So sánh phạm vi cam kết của Việt Nam trong các cam kết quốc tế về 

dịch vụ 

STT Ngành 

Số lượng 
ngành theo 
quy định 
của WTO 

Số lượng ngành và phân ngành Việt Nam cam kết 

GATS AFAS ACTIS AKTIS 
US-VN 

BTA 
VJEPA 

1. Dịch vụ kinh doanh 46 26 21 26 26 15 26 

2. 
Dịch vụ thông tin liên 
lạc 

24 19 20 19 19 17 19 

3. Dịch vụ xây dựng 5 5 5 5 5 4 5 
4. Dịch vụ phân phối 5 4 4 4 4 3 4 
5. Dịch vụ giáo dục 5 4 4 4 4 3 4 
6. Dịch vụ môi trường 4 3 3 3 3 0 3 
7. Dịch vụ tài chính 17 16 16 16 16 16 16 
8. Dịch vụ y tế 4 2 3 2 2 2 2 
9. Dịch vụ du lịch 4 2 3 2 2 2 2 

10. 
Dịch vụ giải trí, văn 
hóa, thể thao 

5 2 2 2 2 0 2 

11. Dịch vụ Vận tải 36 17 14 17 17 0 17 

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả từ WTO (2006). 

(ii) Mức độ cam kết 

Các cam kết GATS, US-VN BTA, AFAS, ACTIS, AKTIS và VJEPA đều thể 
hiện một sự thống nhất trong chính sách của Việt Nam. Đối với các cam kết tiếp cận 
thị trường, Việt Nam có mức độ mở cửa khá cao với Mode 1 và Mode 2 trong khi rất 
thận trọng với mở cửa cho Mode 3 và Mode 4, đặc biệt là Mode 3. Đối với cam kết đối 
xử quốc gia, mức độ mở cửa theo từng phương thức cung cấp dịch vụ khá giống mô 
hình mức độ mở của của các cam kết tiếp cận thị trường, trừ Mode 3. Trong Mode 3, 
Việt Nam có mức độ mở cửa theo cam kết đối xử quốc gia cao hơn là các cam kết tiếp 
cận thị trường.  

Biểu cam kết dịch vụ với GATS đi xa hơn US-VN BTA nhưng không nhiều. 
Với hầu hết những ngành dịch vụ nhạy cảm như bảo hiểm, phân phối, du lịch… các 
cam kết trong GATS đều giữ được ở mức độ gần như cam kết US-VN BTA. Riêng đối 
với một số ngành như viễn thông, ngân hàng, chứng khoán, Việt Nam có một số bước 
tiến, mở cửa thị trường rộng hơn trong cam kết với GATS so với cam kết US-VN BTA 
để kết thúc sớm đàm phán (Ủy ban quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế 2007). Tuy 
nhiên, nhìn chung các cam kết trong GATS đều không quá xa so với hiện trạng và phù 
hợp với định hướng phát triển của những ngành này. 

Cam kết cụ thể của GATS với cam kết AFAS, ACTIS, AKTIS và VJEPA khá 
giống nhau về mức độ cam kết. Chính xác hơn, từ sau khi gia nhập WTO, Việt Nam 
lấy cam kết GATS làm cơ sở để đàm phán và ký kết với các nước khác.  

Kết quả so sánh mức độ cam kết giữa các Hiệp định khác nhau như trên hàm ý 
rằng việc đánh giá tách bạch tác động của việc thực hiện các cam kết WTO và các cam 
kết khác là rất khó, vì hiểu theo nghĩa chung nhất, khi Việt Nam thực hiện các cam kết 
GATS đồng nghĩa với việc Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế khác. 
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2.8.3. Cam kết về quyền kinh doanh (quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu) 

Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết cho phép các doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN được quyền xuất khẩu đối với hầu hết các loại hàng hóa. Riêng với gạo, Việt 
Nam chỉ cho phép các doanh nghiệp có vốn ĐTNN thực hiện quyền này từ năm 2011 
vì lý do an ninh lương thực. Một yếu tố đáng lưu ý là quyền xuất khẩu có thể không 
gắn với quyền thành lập mạng lưới để thu gom hàng xuất khẩu.  

Về quyền nhập khẩu, cho tới nay Việt Nam đã cho phép các doanh nghiệp có 
vốn ĐTNN được quyền nhập khẩu và bán lại cho người mua trong nước hầu hết các 
loại hàng hóa. Cần lưu ý là quyền nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn ĐTNN không 
gắn liền với quyền phân phối.  

3. CÁC CAM KẾT VỀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC CAM KÊT KHÁC  

3.1. Hiệp định đầu tư ASEAN  

Các hoạt động về đầu tư trong nội khối ASEAN được điều chỉnh bởi 2 Hiệp 
định hiện hành là Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư (IGA) năm 1987 và Hiệp 
định khung về khu vực đầu tư (AIA) năm 1998 của các nước ASEAN. 

Bảng 13: Thời hạn mở cửa các ngành và dành đối xử quốc gia cho nhà đầu tư 

ASEAN 

 Mở cửa các ngành Dành đối xử quốc gia  
Lĩnh vực TEL SL TEL SL 

 ASEAN-
6 

CLM VN  ASEAN-
6 

CLM VN  

Sản xuất 2003 2010 
Myan. 
2003 

2010 Chưa 
x.định 

2003 2010 
Myan. 
2003 

Không Chưa 
x.định 

Nông nghiệp 2010 2015 
Cam. 
2010 

2013 Chưa 
x.định 

2010 2015 
Cam. 
2010 

Không Chưa 
x.định 

Lâm nghiệp 2010 2015 
Cam. 
2010 

2013 Chưa 
x.định 

2010 2015 
Cam. 
2010 

Không Chưa 
x.định 

Ngư nghiệp 2010 2015 
Cam. 
2010 

2013 Chưa 
x.định 

2010 2015 
Cam. 
2010 

Không Chưa 
x.định 

Khai khoáng 2010 2015 
Cam. 
2010 

2013 Chưa 
x.định 

2010 2015 
Cam. 
2010 

Không Chưa 
x.định 

Dịch vụ liên 
quan đến các 
ngành trên 

2010 2015 
Cam. 
2010 

2013 Chưa 
x.định 

2010 2015 
Cam. 
2010 

Không Chưa 
x.định 

Nguồn: Trần Hào Hùng (2008). 

Nguyên tắc quan trọng nhất của Hiệp định khung về khu vực đầu tư ASEAN là 
thực hiện chế độ đối xử quốc gia và mở cửa ngành nghề cho các nhà đầu tư theo một 
lộ trình và với những ngoại lệ trong một số lĩnh vực và vấn đề nhất định. Theo đó, 
ngoài các biện pháp và lĩnh vực được chủ động liệt kê trong các Danh mục loại trừ tạm 
thời và Danh mục nhạy cảm của mình, các nước thành viên sẽ dành Danh mục TEL 
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bao gồm các lĩnh vực chưa mở cửa hoặc chưa dành chế độ đối xử quốc gia cho các nhà 
đầu tư ASEAN trong thời hạn được quy định theo nguyên tắc AFTA+7; có nghĩa là 
năm 2013 đối với Việt Nam, năm 2010 đối với các nước thành viên cũ và năm 2015 
đối với Lào và Mi-an-ma.  

Danh mục SL gồm các biện pháp hoặc lĩnh vực chưa thể xác định thời hạn dành 
đối xử quốc gia hoặc mở cửa cho nhà đầu tư ASEAN, nhưng được các nước thành 
viên xem xét lại vào năm 2003 để sau đó, trong từng thời kỳ, rút ngắn hoặc chuyển 
dần sang Danh mục loại trừ tạm thời. Các danh mục trên do các nước chủ động công 
bố căn cứ và lợi ích, điều kiện phát triển KT-XH của nước mình mà không phải 
thương lượng với các nước thành viên khác. 

Để tạo ra một môi trường đầu tư thuận lợi hơn và sửa đổi một số quy định trong 
các Hiệp định về đầu tư không còn phù hợp với tình hình mới, vào tháng 2/2009, Bộ 
trưởng kinh tế các quốc gia thành viên ASEAN đã ký Hiệp định đầu tư toàn diện 
ASEAN (ACIA). Hiệp định có 7 nguyên tắc hướng dẫn chung cho các thành viên, theo 
đó khi thực hiện nghĩa vụ mà mình đã cam kết các nước thành viên phải tuân thủ các 
nguyên tắc này nhằm đảm bảo tính khả thi của Hiệp định. 

Thứ nhất, quy định tự do hóa đầu tư, bảo hộ đầu tư, xúc tiến và thuận lợi hóa 
đầu tư. Về cơ bản, tự do hóa đầu tư và bảo hộ đầu tư kế thừa quy định của AIA và 
IGA. Tuy nhiên, đối tượng được bảo hộ được mở rộng hơn. Xúc tiến đầu tư được tiến 
hành thông qua các hình thức như phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và 
các công ty xuyên quốc gia; công nghiệp hỗ trợ và mạng lưới sản xuất; tổ chức đoàn 
khảo sát đầu tư tập trung phát triển tổ hợp khu vực và mạng lưới sản xuất; tổ chức và 
hỗ trợ tổ chức hội thảo về cơ hội đầu tư, quy định, chính sách đầu tư và trao đổi những 
vấn đề liên quan khác. Tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thông qua các biện pháp chủ yếu 
như tạo môi trường cần thiết cho tất cả các hình thức đầu tư; đơn giản hóa thủ tục đăng 
ký và cấp phép đầu tư; phổ biến thông tin liên quan đến đầu tư; thành lập cơ quan một 
cửa về đầu tư; củng cố cơ sở dữ liệu trong tất cả hình thức đầu tư nhằm hoạch định 
chính sách cải thiện môi trường đầu tư nội khối; tham vấn với cộng đồng doanh nghiệp 
về các vấn đề đầu tư; cung cấp dịch vụ tư vấn cho cộng đồng doanh nghiệp.  

Thứ hai, không ngừng tự do hóa đầu tư nhằm đạt được môi trường đầu tư tự do 
và mở cửa trong khu vực. Nguyên tắc này đòi hỏi các nước thành viên phải có chính 
sách và lộ trình mở cửa phù hợp với mức độ phát triển của mỗi nước thành viên và 
trong toàn khu vực nhằm hướng tới mục tiêu về tự do hóa của Cộng đồng kinh tế 
ASEAN. 

Thứ ba, bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư và khoản đầu tư của họ, trong trường 
hợp này bao gồm cả nhà đầu tư thuộc nước thành viên ASEAN và nhà đầu tư nước 
ngoài (NĐTNN) đang đầu tư tại ASEAN. Bảo đảm lợi ích được hiểu là việc đối xử 
công bằng, bảo đảm an ninh cũng như vô tư trong các vụ kiện pháp lý, thủ tục hành 
chính hay bất cứ chính sách nào liên quan đến việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của nhà 
đầu tư. 

Thứ tư, nguyên tắc đối xử quốc gia yêu cầu nước thành viên đối xử với các nhà 
đầu tư của các nước thành viên khác và khoản đầu tư của họ không kém thuận lợi hơn 
những gì đã dành cho nhà đầu tư của nước mình. So với các hiệp định khuyến khích và 
bảo hộ đầu tư mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết với các nước khác thì nội dung 
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của nguyên tắc này vẫn được giữ nguyên, bởi việc áp dụng nguyên tắc này được coi là 
thông lệ quốc tế để đảm bảo cạnh tranh công bằng và ACIA cũng không là ngoại lệ. 

Thứ năm, không áp dụng hồi tố quy định của AIA và IGA, khi ACIA ra đời sẽ 
thay thế AIA và IGA. Do vậy, những cam kết của các nước thành viên liên quan đến 
tất cả hoạt động đầu tư trong 2 Hiệp định AIA và IGA sẽ không được áp dụng khi 
ACIA phát sinh hiệu lực. Tuy nhiên, quy định này loại trừ trường hợp thực hiện nghĩa 
vụ bồi thường phát sinh trong quá trình thực thi cam kết của AIA và IGA. 

Thứ sáu, đối xử đặc biệt và khác biệt, nguyên tắc này được coi là sự cam kết 
của các nước thành viên phát triển trong việc hỗ trợ và đảm bảo lợi ích của các nước 
thành viên mới có trình độ phát triển kém hơn (bao gồm CLMV), đồng thời cũng đảm 
bảo gia tăng lợi ích của Hiệp định theo đúng mục tiêu ban đầu đã đề ra. Chính sách 
này được các thành viên ASEAN coi trọng và đảm bảo thông qua việc hỗ trợ kỹ thuật 
nhằm tăng cường năng lực liên quan đến các chính sách và khuyến khích đầu tư, trong 
đó có lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực; cam kết trong các lĩnh vực mang lại lợi ích 
cho thành viên mới và công nhận cam kết của thành viên mới phù hợp với giai đoạn 
phát triển của nước mình. 

Thứ bảy, mở rộng phạm vi điều chỉnh của Hiệp định sang các lĩnh vực và ngành 
nghề khác trong tương lai. Các nước thành viên có xu hướng sẽ tự do hóa đầu tư thêm 
một số lĩnh vực, ngành nghề khác, do vậy Hiệp định này sẽ điều chỉnh cả đối với 
những lĩnh vực, ngành nghề đó trên cở sở sự nhất trí của các nước thành viên. 

3.2. Hiệp định đầu tư ASEAN - Trung Quốc 

Hiệp định này được ký kết vào tháng 8/2009 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2010. 
Theo đó, các bên cam kết sẽ hỗ trợ, thúc đẩy và bảo vệ đầu tư của các bên liên quan, 
đối xử công bằng, không phân biệt đối với các nhà đầu tư, đền bù hợp lý trong trường 
hợp tài sản của nhà đầu tư bị xung công và xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp giữa 
nhà đầu tư và Nhà nước.  

Nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và thúc đẩy gắn kết giữa ASEAN và Trung Quốc, 
Trung Quốc đã tuyên bố thành lập Quỹ Hợp tác Đầu tư ASEAN - Trung Quốc chi 10 
tỷ USD cho các dự án hợp tác đầu tư lớn của ASEAN và Trung Quốc trong lĩnh vực 
cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài nguyên, CNTT và truyền thông và một số lĩnh vực 
khác. 

3.3. Hiệp định Đầu tư ASEAN - Hàn Quốc 

Hiệp định Đầu tư ASEAN – Hàn Quốc được ký kết ngày 2/6/2009 nhằm tạo lập 
một môi trường minh bạch, thuận lợi và ổn định hơn cho các nhà đầu tư và nguồn vốn 
từ ASEAN và Hàn Quốc. Hiệp định có hiệu lực từ ngày 1/9/2009.  

Nội dung chính của Hiệp định tập trung vào các yếu tố bảo hộ đầu tư như điều 
khoản về đối xử công bằng, bảo vệ đầy đủ và an toàn cho nguồn đầu tư; chuyển giao 
quỹ liên quan đến nguồn đầu tư; và đền bù trong trường hợp quốc hữu hóa đối với 
nguồn đầu tư.  

Tuy nhiên, hiện nay ASEAN và Hàn Quốc vẫn tiếp tục thảo luận nhằm hoàn 
thiện các nội dung hợp tác dự kiến, trong đó có vấn đề xây dựng các cam kết mở cửa 
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thị trường hoặc lộ trình loại bỏ các bảo lưu. Trong vòng 5 năm kể từ khi Hiệp định có 
hiệu lực, ASEAN và Hàn Quốc sẽ thảo luận và hoàn thành những nội dung này. 

3.4. Các cam kết về đầu tư, mua sắm chính phủ trong WTO 

Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết loại bỏ các yêu cầu về tỷ lệ xuất khẩu, 
yêu cầu phát triển nguyên liệu nội địa, v.v. (các biện pháp đầu tư liên quan tới thương 
mại) đối với các dự án FDI. 

Mặc dù không có cam kết tổng thể về chính sách đầu tư, nhưng Việt Nam có 
nghĩa vụ minh bạch hóa vấn đề này. Theo cam kết gia nhập WTO, Việt Nam đã khẳng 
định một số nguyên tắc chủ yếu như sau: 

- Nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc mọi khu vực kinh tế đều có quyền tự chủ đầu 
tư, kinh doanh trong các lĩnh vực, ngành nghề mà pháp luật không cấm và được quyết 
định hình thức, địa điểm đầu tư, tỷ lệ góp vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm,... trừ 
trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác. 

- Danh mục lĩnh vực đầu tư/kinh doanh có điều kiện hoặc cấm đầu tư/kinh 
doanh sẽ được định kỳ rà soát nhằm xác định những quy định còn chồng chéo hay mâu 
thuẫn để xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ. 

- Việc sửa đổi, bổ sung hay bãi bỏ danh mục các lĩnh vực/ngành nghề cấm đầu 
tư/kinh doanh hoặc đầu tư/kinh doanh có điều kiện sẽ tuân thủ hoàn toàn các nghĩa vụ 
của Việt Nam với WTO, kể cả những nghĩa vụ về minh bạch hóa, nghĩa vụ theo GATS 
và Biểu cam kết cụ thể của Việt Nam về dịch vụ. Ý kiến của doanh nghiệp, cá nhân và 
tổ chức có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung các Danh mục này trong quá trình soạn 
thảo sẽ được công khai hóa phù hợp với Luật Ban hành các văn bản quy phạm pháp luật. 

Việt Nam cũng có một số cam kết nhằm bảo đảm áp dụng các điều kiện và thủ 
tục cấp phép theo nguyên tắc không tạo ra rào cản độc lập về tiếp cận thị trường.  

Về mua sắm chính phủ, khi gia nhập WTO Việt Nam chỉ cam kết sẽ xem xét 
việc tham gia Hiệp định mua sắm chính phủ của WTO. Do đó, Việt Nam có toàn 
quyền đưa ra chính sách, quy định trong lĩnh vực này.  

3.5. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương  

Chương trình hành động OSAKA của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái 
Bình Dương (APEC) xác định 15 lĩnh vực được đưa vào Kế hoạch hành động tập thể 
của tất cả các nước thành viên, trong đó có chương trình tự do hóa đầu tư với những 
mục tiêu tự do hóa và mở cửa đầu tư trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương thông 
qua việc: (i) giảm hoặc loại bỏ những hạn chế đối với đầu tư, thực hiện các Hiệp định 
của WTO, các nguyên tắc đầu tư không ràng buộc của APEC, các hiệp định quốc tế 
khác có liên quan và bất kỳ hướng dẫn nào được thoả thuận chung trong nội bộ APEC; 
(ii) mở rộng hệ thống các hiệp định đầu tư song phương của APEC. 

Để đạt được mục tiêu nói trên, APEC sẽ phối hợp thực hiện các hành động tập 
thể như: Tăng cường tính minh bạch của môi trường đầu tư các nước APEC; tiến tới 
xây dựng quy tắc về đầu tư của APEC; thiết lập cơ chế đối thoại giữa chính phủ các 
thành viên với cộng đồng doanh nghiệp APEC nhằm cải thiện môi trường đầu tư; tạo 
diễn đàn hỗ trợ Vòng đàm phán mới của WTO. 
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3.6. Diễn đàn hợp tác Á-Âu  

Một trong những ưu tiên hàng đầu của Diễn đàn hợp tác Á-Âu là tăng cường 
hợp tác giữa các doanh nghiệp và cải thiện các điều kiện thương mại, đầu tư thông qua 
việc triển khai 2 chương trình hợp tác gồm Chương trình thuận lợi hoá thương mại và 
Chương trình hành động về xúc tiến đầu tư (IPAP). Mục tiêu tổng thể của IPAP là xây 
dựng môi trường đầu tư thuận lợi để gia tăng dòng vốn đầu tư 2 chiều giữa Châu Á và 
Châu Âu, triển khai các chương trình hợp tác nhằm thúc đẩy đầu tư giữa các thành 
viên, đồng thời tăng cường các biện pháp nhằm cải thiện cơ chế, chính sách và quy 
định về đầu tư trong khu vực.  

Trong khuôn khổ IPAP, các thành viên đã và đang triển khai Chương trình cải 
thiện các chính sách và quy định về đầu tư nhằm tạo diễn đàn đối thoại cấp cao về 
chính sách cải thiện môi trường đầu tư theo hướng thực hiện nguyên tắc đầu tư không 
ràng buộc với nội dung chủ yếu là dành đối xử quốc gia; xóa bỏ hạn chế liên quan đến 
chuyển vốn và lợi nhuận ra nước ngoài; thực hiện đối xử công bằng, thỏa đáng và phù 
hợp với những nguyên tắc của luật quốc tế trong trường hợp tước quyền sở hữu hoặc 
trưng thu đầu tư vì mục đích công cộng; xóa bỏ hạn chế đối với hoạt động thương mại 
hàng hóa của dự án đầu tư phù hợp với quy định của Hiệp định về các biện pháp đầu 
tư liên quan đến thương mại (TRIM); thực hiện cơ chế giải quyết tranh chấp đầu tư 
theo những nguyên tắc và thông lệ quốc tế; tăng cường ký kết hiệp định tránh đánh 
thuế trùng giữa các thành viên. 

3.7. Cam kết song phương 

Đến cuối năm 2011, Chính phủ Việt Nam đã ký kết Hiệp định song phương về 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư với trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo các hiệp 
định này, Việt Nam cam kết thực hiện các biện pháp khuyến khích và bảo hộ đầu tư 
phù hợp với những tiêu chuẩn và tập quán quốc tế thông dụng, cụ thể là: 

- Mở rộng phạm vi các khoản đầu tư được bảo hộ theo Hiệp định, bao gồm cả 
đầu tư trực tiếp, gián tiếp, các quyền theo hợp đồng, tài sản hữu hình, tài sản vô hình, 
quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác theo quy định của pháp luật. 

- Tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích đầu tư của bên ký kết bằng việc chấp 
thuận đầu tư đó trên nguyên tắc công bằng, thỏa đáng, không gây phương hại bằng 
biện pháp bất hợp lý và phân biệt đối xử. 

- Cam kết không trưng thu, trưng dụng tài sản của nhà đầu tư bằng các biện 
pháp hành chính trừ trường hợp vì mục đích công cộng, theo phương thức không phân 
biệt đối xử và bồi thường nhanh chóng, đầy đủ, có hiệu quả, theo đúng giá thị trường 
và phù hợp với thủ tục luật định. Các biện pháp tước quyền sở hữu cũng như đền bù 
thiệt hại được thực hiện trên nguyên tắc đối xử tối huệ quốc.  

- Đảm bảo quyền chuyển vốn, lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp khác 
của nhà đầu tư về nước trên nguyên tắc “không chậm trễ và bằng đồng tiền tự do 
chuyển đổi”. 

- Công nhận quyền của nhà đầu tư trong việc đưa vụ tranh chấp với cơ quan 
Nhà nước ra giải quyết tại tòa hành chính, trọng tài quốc tế hoặc bất kỳ cơ chế giải 
quyết tranh chấp nào do nhà đầu tư lựa chọn. 
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3.8. Chương Phát triển quan hệ đầu tư trong Hiệp định thương mại Việt Nam - 

Hoa Kỳ 

Việt Nam cũng có các cam kết song phương về đầu tư trong khuôn khổ Hiệp 
định US-VN BTA. Mặc dù chỉ là một bộ phận trong US-VN BTA, nhưng Chương 
Phát triển quan hệ đầu tư có nội dung tương tự như một hiệp định song phương hoàn 
chỉnh về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa 2 nước. Phạm vi hoạt động đầu tư được 
bảo hộ theo quy định tại chương này không chỉ bao gồm đầu tư trực tiếp mà còn cả 
đầu tư gián tiếp dưới hình thức cổ phiếu, trái phiếu, các loại tài sản hữu hình, vô hình, 
quyền sở hữu trí tuệ và các quyền về tài sản hoặc quyền theo hợp đồng khác. 

Đặc biệt, ngoài việc thực hiện các tiêu chuẩn về khuyến khích và bảo hộ đầu tư 
tương tự như các Hiệp định song phương nói trên, lần đầu tiên Việt Nam cam kết với 
tính chất ràng buộc việc dành đối xử quốc gia và đối xử tối huệ quốc cho nhà đầu tư 
Hoa Kỳ. Chế độ đối xử quốc gia của Việt Nam được thực hiện trên nguyên tắc có bảo 
lưu một số lĩnh vực và thực hiện theo lộ trình nhất định phù hợp với điều kiện nền kinh 
tế trong quá trình chuyển đổi.  

Ngoài một số ngoại lệ được bảo lưu không thời hạn nói trên, Việt Nam cam kết 
dành đối xử quốc gia cho nhà đầu tư của Hoa Kỳ trong một số lĩnh vực và vấn đề sau: 

a) Thu hẹp, tiến tới xóa bỏ các hạn chế ĐTNN. Việt Nam cam kết loại bỏ trong 
vòng 5-7 năm một số quy định của pháp luật hiện hành không phù hợp với Hiệp định 
của WTO về TRIM. Việt Nam xóa bỏ ngay sau ngày Hiệp định có hiệu lực quy định 
về cân đối xuất-nhập khẩu và yêu cầu về quản lý ngoại hối đối với hàng nhập khẩu. 
Ngoài ra, Việt Nam cam kết trong vòng 3-7 năm, cho phép nhà đầu tư Hoa Kỳ thành 
lập doanh nghiệp liên doanh hoặc doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để kinh doanh, 
trừ một số mặt hàng và với những hạn chế về tỷ lệ vốn góp nhất định.  

b) Từng bước thực hiện chế độ đăng ký cấp giấy phép đầu tư. Theo cam kết này, 
Việt Nam được quyền duy trì không thời hạn chế độ thẩm định cấp giấy phép đầu tư 
đối với hầu hết các dự án Nhóm A thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ. Ngoài các dự án nói trên, trong vòng từ 2 đến 9 năm, Việt Nam sẽ thực hiện từng 
bước chế độ đăng ký cấp giấy phép đầu tư đối với các dự án thuộc lĩnh vực sản xuất, 
các dự án có tỷ lệ xuất khẩu cao và các dự án đầu tư vào khu công nghiệp (KCN), khu 
chế xuất, khu công nghệ cao.  

c) Mở rộng phương thức huy động vốn và xóa bỏ một số hạn chế liên quan đến 
việc thành lập, tổ chức quản lý của doanh nghiệp ĐTNN. Việt Nam cam kết cho phép 
nhà đầu tư Hoa Kỳ góp vốn, tăng vốn, tái đầu tư bằng tiền Việt Nam thu được từ hoạt 
động kinh doanh hợp pháp. Đối với một số hạn chế về vốn đầu tư, Việt Nam cam kết 
xóa bỏ trong vòng 3 năm. Cũng trong thời hạn nói trên, Việt Nam cho phép nhà đầu tư 
Hoa Kỳ thành lập công ty cổ phần.  

d) Thực hiện lộ trình áp dụng thống nhất giá, phí một số hàng hóa, dịch vụ cho 
doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ĐTNN. Theo đó, Việt Nam cam kết xóa bỏ 
trong thời hạn 4 năm hệ thống 2 giá hiện hành (gồm giá điện, nước, viễn thông, hàng 
không, phí cảng biển quốc tế, phí đăng kiểm phương tiện cơ giới, phí tham quan du 
lịch....). 
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đ) Tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, tuyển dụng lao động chuyển giao 
công nghệ theo hướng: (i) cho phép nhà đầu tư Hoa Kỳ lưu chuyển và tuyển dụng 
nhân viên nước ngoài vào các cương vị quản lý cao nhất phù hợp với pháp luật về 
nhập cảnh và tạm trú của người nước ngoài; (ii) không áp đặt các yêu cầu đối với việc 
chuyển giao công nghệ, quy trình sản xuất trừ trường hợp áp dụng quy định về bảo vệ 
môi trường và bảo đảm thi hành phán quyết của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền; 
(iii) tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh. 

3.9. Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư  

Hiệp định giữa Việt Nam và Nhật Bản về tự do, xúc tiến và bảo hộ đầu tư (gọi 
tắt là Hiệp định đầu tư Việt Nam - Nhật Bản) có hiệu lực từ ngày 19/12/2004. Hiệp 
định này quy định một cách toàn diện những nội dung như: Dành đối xử quốc gia và 
tối huệ quốc về mặt nguyên tắc; cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư ở Việt Nam, nâng 
cao tính ổn định của pháp luật cho các nhà đầu tư, nới lỏng và bãi bỏ quy định hạn chế 
đầu tư. Hiệp định đầu tư Việt Nam - Nhật Bản có các cam kết liên quan đến đầu tư, 
kinh doanh ở mức ngang bằng, thậm chí thuận lợi (cao) hơn so với các cam kết tương 
ứng trong khuôn khổ WTO.  

Hiệp định đầu tư Việt Nam - Nhật Bản quy định cụ thể về vấn đề đầu tư, ưu đãi 
rất chi tiết, rõ ràng, công khai. Việt Nam dành quy chế đối xử quốc gia và quy chế tối 
huệ quốc ngay từ giai đoạn tiền đầu tư và có rất nhiều lĩnh vực được mở rộng cho các 
nhà đầu tư Nhật Bản. Một số quy định như tỷ lệ nội địa hoá, yêu cầu về chuyển giao 
công nghệ cũng được nới lỏng. Một số dịch vụ được các nhà đầu tư Nhật Bản quan 
tâm như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm cũng được ưu tiên mở ra cho các nhà đầu tư.  

4. NHẬN XÉT CHUNG  

Với các cam kết khi gia nhập WTO về thuế, quyền xuất, nhập khẩu, phân phối, 
đầu tư, mua sắm chính phủ nói trên, có thể rút ra một số nhận xét như sau:  

- Trừ các sản phẩm CNTT và dệt may, cam kết thuế quan trong WTO không có 
tác động lớn do mức độ cắt giảm không nhiều, lộ trình khá dài, đặc biệt nếu so sánh 
với cam kết thuế quan trong các FTA của ASEAN thì tác động của cam kết thuế quan 
trong WTO (nếu có) đối với xuất nhập khẩu là hạn chế.  

- Cam kết WTO tác động nhiều hơn ở khía cạnh thể chế (quyền xuất khẩu, nhập 
khẩu, quyền phân phối, đầu tư) và lĩnh vực dịch vụ. Các cam kết này có tác động đến 
sự dịch chuyển cơ cấu đầu tư và hoạt động thương mại, cụ thể như sau: 

+ Có sự gia tăng đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ, thậm chí dịch chuyển đầu tư từ 
lĩnh vực sản xuất sang lĩnh vực dịch vụ. Tỷ trọng đầu tư vào lĩnh vực chế biến, chế tạo 
giảm trong khi tỷ trọng đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ tăng lên sau những năm đầu 
gia nhập WTO là một minh chứng. 

+ Một số doanh nghiệp có vốn ĐTNN giảm sản lượng và chuyển sang nhập 
khẩu hoặc thậm chí tham gia vào một số hoạt động phân phối. Nguyên nhân chính của 
xu thế này là hàng rào thuế quan bảo hộ thị trường nội địa đã được dỡ bỏ dần.  

+ Việt Nam không còn quyền chọn thầu trong các dự án không dùng ngân sách 
nhà nước (NSNN) và quyền yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện các dự án không dùng 
NSNN sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước.  
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Hệ quả có thể là: (i) ảnh hưởng đến việc tăng năng lực sản xuất và năng lực 
xuất khẩu mới nếu chi phí sản xuất trong nước còn cao; và (ii) mở rộng khả năng nhập 
khẩu. 

Tuy nhiên tác động của các cam kết thể chế và dịch vụ cần được đánh giá một 
cách toàn diện, trên tổng thể nền kinh tế, trên những khía cạnh sau đây: 

- Các cam kết về thể chế làm cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam trở nên 
minh bạch và có tính cạnh tranh cao hơn, tạo nên sức ép buộc các doanh nghiệp trong 
nước phải tái cấu trúc để kinh doanh theo các chuẩn mực mới, hiệu quả hơn. Việc các 
doanh nghiệp nước ngoài được quyền kinh doanh xuất nhập khẩu làm giá bán của 
người sản xuất cao hơn (như gạo, cà phê), từ đó có tác dụng khuyến khích sản xuất, 
bảo đảm lợi ích của nông dân. 

- Mở cửa thị trường dịch vụ làm khu vực này phát triển sôi động, thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Việc tự do hóa sớm khu vực dịch vụ trước khi gia nhập và 
đặc biệt là thực hiện cam kết sau khi gia nhập WTO đã giúp thúc đẩy tốc độ tăng 
trưởng khu vực dịch vụ cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh tế, trở thành 
động lực của tăng trưởng kinh tế. 

- Mở cửa thị trường dịch vụ làm chi phí dịch vụ giảm, dẫn đến giảm chi phí sản 
xuất. 

- Riêng về dịch vụ phân phối, việc mở cửa lĩnh vực này một mặt buộc các nhà 
phân phối phải đổi mới mô hình kinh doanh theo hướng hiện đại, mặt khác tạo ra diện 
mạo mới cho ngành bán lẻ Việt Nam. 

Vấn đề đặt ra là Việt Nam cần khai thác các hạn chế bảo lưu được trong cam 
kết và có chính sách phát triển đúng để hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và định 
hướng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam cần. 

5. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CAM KẾT HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

CỦA VIỆT NAM 

5.1. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản 

Qua 5 năm thực hiện các cam kết về thuế quan khi gia nhập WTO, Việt Nam đã 
thực hiện tốt các cam kết về cắt giảm thuế quan trong lĩnh vực nông nghiệp. Cụ thể là 
có 60 nhóm hàng cắt giảm đúng hạn (chiếm 68%), đặc biệt có 24 nhóm hàng cắt giảm 
mạnh hơn so với cam kết (tương đương với 27%), chỉ có 4 nhóm hàng cắt giảm chậm 
hơn so với cam kết. 

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tính đến đầu năm 2012, trong số 22 nhóm hàng 
thuộc lĩnh vực lâm nghiệp có tới 18 nhóm hàng cắt giảm đúng và nhanh hơn so với 
cam kết (chiếm 81,8%), trong đó cắt giảm nhanh gồm 5 nhóm hàng và cắt giảm đúng 
cam kết gồm 13 nhóm hàng; chỉ có 4 nhóm hàng (chiếm 18,2%) cắt giảm chậm hơn so 
với cam kết. 

Trong lĩnh vực thủy sản, theo lộ trình cắt giảm đã cam kết đến năm 2012, ngành 
thủy sản phải cắt giảm 157 dòng thuế. Việt Nam đã thực hiện đúng với lộ trình cam 
kết với tất cả các nhóm hàng. Thậm chí, có một số nhóm hàng Việt Nam còn cắt giảm 
nhanh hơn so với cam kết. Ví dụ nhóm hàng động vật giáp xác tươi hoặc ướp lạnh, 
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mức thuế suất cam kết cắt giảm vào năm 2012 là 17,8% nhưng thuế suất áp dụng trong 
thực tế chỉ 5,8%. Nhóm động vật thân mềm tươi hoặc ướp lạnh mức thuế suất cam kết 
cắt giảm vào năm 2012 là 16,5%, nhưng trong thực tế đã cắt giảm còn 4,6%. 

5.2. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 

 Nhìn chung, Việt Nam thực hiện đầy đủ các cam kết WTO. Phần lớn các mặt 
hàng được giảm thuế đúng hạn và nhanh hơn so với lịch trình cam kết, trong đó 23% 
nhóm mặt hàng đúng hạn, 60% nhóm mặt hàng giảm thuế nhanh hơn so với cam kết. 

Các mặt hàng giảm nhanh hơn cam kết gồm: Hàng may mặc, vật liệu xây dựng, 
giấy in, kháng sinh các loại, bông gạc y tế, rượu, thuốc lá, các loại sơn, véc ni, hóa 
chất dùng trong công nghiệp dệt, da, giấy. Trừ rượu và thuốc lá, các mặt hàng còn lại 
đều là đầu vào cho các ngành hoặc sản phẩm thiết yếu (hàng y tế). 

Các mặt hàng giảm đúng theo lịch trình cam kết gồm cà phê tan, rác thải đô thị, 
kem, da lông nhân tạo, hòm, hộp và các loại bao bì, các loại lịch in, giày trượt tuyết, 
máy tính điện tử bỏ túi. Các mặt hàng giảm chậm hơn so với cam kết gồm nước sốt, 
nước khoáng có ga, cặp, túi đeo vai cho học sinh, da thuộc của các loại động vật, các 
sản phẩm bằng hoa lá quả nhân tạo, các sản phẩm sứ vệ sinh. Các mặt hàng giảm theo 
đúng hoặc chậm hơn lịch trình cam kết nhìn chung dùng cho tiêu dùng cuối cùng. 

Đáng chú ý là các mặt hàng bị cắt giảm thuế quan nhanh nhất, vì có nhiều khả 
năng sẽ dẫn đến việc tăng nhanh nhập khẩu, tạo sức ép cạnh tranh với các nhà sản xuất 
trong nước. Các mặt hàng này bao gồm: Xe đạp trẻ em từ 80% xuống 39% năm 2011; 
xe đông lạnh từ 53% còn 20%; sắt thép ở dạng thanh và que từ 39-36% còn 7-6%; 
súng săn ngắn nòng từ 40% còn 9%; bưu thiếp từ 35% còn 5%; các loại lịch in từ 35% 
còn 5%; xe ô tô và các loại xe có động cơ để chở người từ 85% còn 60%; dụng cụ và 
thiết bị điều chỉnh hoặc điều khiển tự động từ 30% còn 5%.  

Mặt hàng bị cắt giảm ít nhất hoặc không bị cắt giảm gồm: Da lộn, các bộ phận 
của giày dép, ống dẫn, máng dẫn, máng thoát và các phụ kiện lắp ráp bằng gốm sứ, 
máy thu dùng cho phát thanh sóng vô tuyến có hoặc không kết hợp với thiết bị ghi 
hoặc tái tạo âm thanh hoặc với đồng hồ, người mẫu giả (ma-nơ-canh) và các hình giả 
khác dùng trong nghề may; thiết bị tự động và các vật trưng bày cử động được khác.  

5.3. Lĩnh vực dịch vụ  

5.3.1. Đánh giá chung 

Việt Nam đã thực hiện đầy đủ và bám sát các cam kết WTO đối với các 
ngành/phân ngành dịch vụ Việt Nam cam kết mở cửa nhanh nhất, không cần thời kỳ 
quá độ. Đặc biệt Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp quy liên quan đến dịch vụ 
ngân hàng và dịch vụ bảo hiểm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các phân ngành/ngành dịch 
vụ trên tuy có cam kết mức độ mở cửa nhanh nhất nhưng trên thực tế, ngoại trừ phân 
ngành dịch vụ ngân hàng, các cam kết mở cửa với các ngành/phân ngành dịch vụ còn 
lại chỉ tương đương với các quy định hiện hành. Vì vậy, có thể nói các cam kết mở cửa 
ở mức độ cao với các ngành/phân ngành trên có thể sẽ không gây ra những biến động 
lớn với thị trường dịch vụ nội địa. 

Việt Nam cũng đã thực hiện đầy đủ và bám sát cam kết WTO đối với các 
ngành/phân ngành dịch vụ cam kết mở cửa nhanh nhưng cần thời kỳ quá độ. Dịch vụ 
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chứng khoán, dịch vụ phân phối là 2 lĩnh vực dịch vụ Chính phủ đã ban hành nhiều 
văn bản pháp lý để điều chỉnh theo các cam kết WTO, đặc biệt là dịch vụ phân phối.  

Việt Nam đã thực hiện tốt các cam kết liên quan đến nguyên tắc đối xử Tối huệ 
quốc (MFN), minh bạch hóa. Tuy nhiên, Việt Nam cần rà soát thêm các quy định và 
văn bản pháp lý liên quan đến Mode 4 và Mode 3, đặc biệt là các quy định về văn 
phòng đại diện, chi nhánh để có những sửa đổi cho phù hợp với các cam kết WTO.  

5.3.2. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi cam kết WTO về 

dịch vụ 

Về khía cạnh pháp lý 

Trong quá trình cải cách khung pháp lý để phù hợp với cam kết WTO về dịch 
vụ, Việt Nam gặp khá nhiều khó khăn và vướng mắc.  

Thứ nhất, các vấn đề liên quan đến chất lượng của khung pháp lý và quy định. 
Khung pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ tại Việt Nam còn chưa hoàn 
thiện và thiếu tính đồng bộ. Hệ thống chính sách, pháp luật của Việt Nam về các 
ngành dịch vụ còn nhiều điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, đặc biệt là với cam 
kết GATS. Các văn bản đôi khi mâu thuẫn, chồng chéo nhau. Việc “nội hóa” các cam 
kết quốc tế, điều ước quốc tế còn hạn chế, thiếu chi tiết, dẫn đến việc áp dụng chưa 
được như mong muốn. Trong quá trình ban hành luật, Việt Nam thường áp dụng công 
thức chung như “trừ trường hợp điều ước quốc tế có quy định khác”.  

Thứ hai, các khó khăn trong việc rà soát và sửa đổi chính sách. Tốc độ rà soát 
và ban hành, sửa đổi các văn bản của Việt Nam còn chậm, chưa bắt kịp với nhu cầu 
thực tiễn và sự phát triển nhanh chóng của các loại hình dịch vụ hiện đại. Bên cạnh đó, 
hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện và thiếu tính đồng bộ làm cho việc rà soát khó 
khăn, tốn thời gian và chi phí. 

Thứ ba, hiểu biết về nội hàm, nội dung của cam kết còn hạn chế. Việc hiểu và 
áp dụng đúng các cam kết WTO để từ đó đưa ra các văn bản chính sách điều chỉnh 
dịch vụ một cách phù hợp còn nhiều bất cập. Ví dụ, hiện nay, việc hiểu và áp dụng 
đúng cam kết của Việt Nam về tỷ lệ góp vốn đang có nhiều khó khăn.  

Về quá trình thực hiện 

Quá trình thực hiện các văn bản chính sách và cam kết đã ban hành cũng nảy 
sinh nhiều khó khăn, vướng mắc.  

Thứ nhất, tính minh bạch và trách nhiệm của cơ quan hành chính. Mặc dù Việt 
Nam đã công bố chức năng của từng bộ ngành trong việc ban hành, điều chỉnh các 
chính sách liên quan đến thương mại dịch vụ nhưng vẫn còn có sự chồng chéo trong 
việc quản lý giữa các cơ quan chức năng.  

Thứ hai, việc truyền tải thay đổi chính sách đến cộng đồng. Thông tin về pháp 
luật thường không kịp thời, chính xác. Việc tuyên truyền phổ biến pháp luật còn nặng 
về phong trào, hình thức, chưa chú trọng xây dựng một hệ thống tư vấn pháp luật hiệu 
quả để giúp công dân, tổ chức và doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.  

Thứ ba, việc tuân thủ và thực thi chính sách. Do chế tài chưa có hoặc chưa đủ 
mạnh nên ý thức thực thi pháp luật của người dân và doanh nghiệp còn chưa cao, ảnh 
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hưởng lớn đến việc thực thi các cam kết WTO. Mặt khác, do chất lượng khung pháp lý 
chưa cao, văn bản pháp lý chồng chéo nên cũng dẫn tới nhiều khó khăn trong quá trình 
thực hiện các cam kết về dịch vụ. 

5.4. Lĩnh vực đầu tư  

5.4.1. Cam kết đa phương và khu vực 

Hiệp định đầu tư ASEAN  

Việt Nam đã hoàn thành và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục 
bảo lưu của Hiệp định này vào tháng 9/2010. Tuy nhiên, đến nay Danh mục này chưa 
có hiệu lực do Quốc hội Thái Lan và In-đô-nê-xi-a phê chuẩn muộn. Các quốc gia 
thành viên đang tiếp tục thực hiện “phương thức cắt giảm/loại bỏ và cải thiện các hạn 
chế đầu tư” giai đoạn 2011-2012 theo hiệp định này. 

Hiệp định đầu tư ASEAN - Trung Quốc 

Tháng 3/2010, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt hiệp định này
6
 và giao nhiệm 

vụ cho các bộ, ngành chức năng triển khai thực hiện các cam kết trong Hiệp định. 

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 

Ngay sau khi gia nhập APEC vào tháng 11/1998, Việt Nam đã xây dựng Kế 
hoạch hành động quốc gia về tự do hóa đầu tư phù hợp với các mục tiêu của APEC. 
Theo đó, Việt Nam cam kết dành đối xử quốc gia đầy đủ cho NĐTNN vào năm 2020; 
từng bước tạo mặt bằng pháp lý và áp dụng thống nhất chính sách thuế, các loại giá 
dịch vụ cho nhà đầu tư trong nước và và NĐTNN; tăng cường tính minh bạch và có 
thể dự đoán trước được của luật pháp, chính sách về ĐTNN; cải tiến thủ tục đầu tư; 
giảm dần các yêu cầu hoạt động đối với dự án ĐTNN phù hợp với Hiệp định TRIM; 
từng bước thực hiện chế độ đăng ký cấp giấy phép đầu tư; đa dạng hóa hình thức đầu 
tư và phương thức huy động vốn ĐTNN. 

5.4.2. Các cam kết gia nhập WTO 

Nghĩa vụ chung về minh bạch hóa chính sách đầu tư/kinh doanh 

Về việc thực hiện cam kết này, theo quy định tại khoản 5, Điều 29 Luật Đầu tư, 
căn cứ vào yêu cầu phát triển KT-XH trong từng thời kỳ và phù hợp với các cam kết 
trong điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Chính phủ quy định danh mục lĩnh 
vực đầu tư có điều kiện, các điều kiện liên quan đến việc thành lập tổ chức kinh tế, 
hình thức đầu tư, mở cửa thị trường trong một số lĩnh vực đối với ĐTNN. Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục sửa đổi văn bản 
pháp luật và lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động. 

Trước khi gia nhập WTO, với mục tiêu tăng tính cạnh tranh, minh bạch hóa, 
Việt Nam đã ban hành Luật Đấu thầu năm 2005 với các quy định thông thoáng, công 
khai, minh bạch, không phân biệt đối xử trong lĩnh vực này. 

                                                

 

6 Theo Công văn số 1388/VPCP-QHQT ngày 4/3/2010. 
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Cam kết về điều kiện và thủ tục cấp phép 

Việt Nam đã ban hành Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các Luật chuyên 
ngành, trong đó quy định cụ thể điều kiện, trình tự và thủ tục cấp phép, đáp ứng cơ bản 
yêu cầu thực thi cam kết. Các điều kiện và thủ tục cấp phép ngày càng được sửa đổi, 
hoàn thiện theo hướng thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư. 

Cam kết về hình thức đầu tư và điều kiện góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước 

ngoài 

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các Nghị định hướng dẫn 
thi hành các luật này đã cho phép NĐTNN được phép hiện diện thương mại theo các 
hình thức quy định tại Biểu cam kết.  

Theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP, NĐTNN được phép góp vốn, 
mua cổ phần, sáp nhập, mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam phù hợp với các điều kiện 
quy định tại các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Ngày 18/06/2009, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg về việc ban hành Quy 
chế góp vốn, mua cổ phần của NĐTNN trong các doanh nghiệp Việt Nam. Cũng theo 
quyết định này, NĐTNN được góp vốn, mua cổ phần với tỷ lệ không hạn chế7, trừ một 
số trường hợp đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, các 
ngành nghề thuộc pháp luật chuyên ngành, thương mại dịch vụ, đa ngành nghề, đa lĩnh 
vực, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thì được thực hiện theo luật và văn bản chuyên 
ngành. 

Cam kết về quyền kinh doanh 

Để thực hiện cam kết này, ngày 12/2/2007, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 23/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa 
và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn 
ĐTNN tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Thương mại (nay là Bộ Công thương) đã ban hành 
Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM ngày 21/5/2007 công bố lộ trình thực hiện hoạt động 
mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa phù hợp 
với cam kết về vấn đề này. Với việc ban hành các văn bản nêu trên, Việt Nam đã thực 
hiện đầy đủ cam kết với WTO về quyền kinh doanh. 

Cam kết về trợ cấp dưới hình thức ưu đãi đầu tư 

Quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành đã đáp ứng yêu 
cầu thực thi cam kết. Luật Đầu tư đã đưa các dự án sản xuất hàng xuất khẩu và sử 
dụng nhiều nguyên liệu, vật liệu trong nước ra khỏi Danh mục lĩnh vực khuyến khích 
đầu tư. Từ ngày 01/07/2006, các ưu đãi đầu tư căn cứ vào các tiêu chí nói trên quy 
định tại Luật Đầu tư nước ngoài, Luật Khuyến khích đầu tư trong nước cũng như các 
văn bản quy định chi tiết các Luật này sẽ tự động chấm dứt hiệu lực thi hành. Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 hướng dẫn thi hành 

                                                

 

7 Trước đây, mua cổ phần của NĐTNN trong doanh nghiệp Việt Nam bị khống chế ở mức tối đa là 
30% vốn điều lệ của các doanh nghiệp này. 
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Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và đã chỉ đạo rà soát, điều chỉnh một số quy định có 
liên quan đến ưu đãi về thuế, sử dụng đất, tín dụng nhằm thực hiện cam kết.  

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã chuyển Quỹ Hỗ trợ phát triển thành Ngân 
hàng Phát triển, điều chỉnh lại mục tiêu và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ xuất khẩu, 
chuyển các loại trợ cấp không được phép áp dụng theo quy định của WTO sang các 
hình thức khác được áp dụng phổ biến trên thế giới và được WTO thừa nhận. 

Cam kết theo Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại  

Theo Hiệp định US-VN BTA có hiệu lực từ tháng 12/2001, Việt Nam đã cam 
kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo Hiệp định TRIM vào thời điểm chậm nhất cho 
đến khi Việt Nam gia nhập WTO. Vì vậy, hệ thống pháp luật của Việt Nam đã liên tục 
được hoàn thiện nhằm đáp ứng các cam kết theo Hiệp định TRIM. Luật Đầu tư (điều 
8) cũng đã loại bỏ toàn bộ các biện pháp TRIM được áp dụng như những điều kiện bắt 
buộc để cấp phép đầu tư và cấp ưu đãi đầu tư, bao gồm các yêu cầu bắt buộc xuất khẩu, 
sử dụng nguồn nguyên liệu trong nước cũng như các ưu đãi đầu tư gắn với việc thực 
hiện các yêu cầu này. Việt Nam cũng cam kết không tái áp dụng các yêu cầu nói trên 
và các biện pháp khác trái với quy định của Hiệp định TRIM. 

Cam kết về hoạt động của các khu kinh tế 

Cam kết đối với việc thành lập và hoạt động của các khu kinh tế (KKT) đã được 
thực hiện đầy đủ thông qua các quy định của Luật Đầu tư, Nghị định 108 và Nghị định 
29/2008/NĐ-CP về quản lý Nhà nước đối với các KCN, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao và các KKT. Theo đó, doanh nghiệp hoạt động trong các khu nêu trên không nhất 
thiết phải đáp ứng các điều kiện bắt buộc hay đạt được một tỷ lệ nội địa hóa nhất định, 
và có thể hưởng ưu đãi đầu tư mà không gắn với các điều kiện phải xuất khẩu hay sử 
dụng nguyên liệu, hàng hóa trong nước; quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh 
nghiệp trong và ngoài khu chế xuất được coi là quan hệ xuất nhập khẩu và phải tuân 
thủ quy định chung về thủ tục xuất, nhập khẩu cũng như các ưu đãi có liên quan. Việt 
Nam cũng cam kết loại bỏ trợ cấp bị cấm đối với doanh nghiệp đầu tư tại các khu này.  

3.3.3. Đánh giá chung  

Nhìn chung, Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện các cam kết HNKTQT song 
phương và đa phương liên quan đến đầu tư. Việt Nam cũng được các tổ chức quốc tế 
đánh giá là một trong các quốc gia thực hiện tốt các cam kết gia nhập WTO và các 
cam kết hội nhập khác. Trong những năm qua, việc hoàn thiện các thể chế, chính sách 
về đầu tư của Việt Nam bên cạnh việc thực hiện mục tiêu huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn vốn đầu tư của mọi thành phần kinh tế, đã luôn chú trọng đến việc thực 
hiện các cam kết HNKTQT. Tháng 12/2005, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư và 
Luật Doanh nghiệp áp dụng thống nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp thuộc mọi 
thành phần kinh tế. Các quy định cụ thể về đầu tư và kinh doanh cũng được ban hành, 
sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các cam kết và thông lệ quốc tế. Tháng 6/2009, Quốc 
hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây 
dựng cơ bản. 

Việc thực hiện cam kết về cơ bản không dẫn đến sự thay đổi hay xáo trộn lớn 
đối với hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành của Việt Nam vì hầu hết các cam kết 
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về điều kiện đầu tư/kinh doanh đều phù hợp với pháp luật, chính sách hiện hành. Mặt 
khác, nhiều văn bản pháp luật về điều kiện đầu tư/kinh doanh đã được chủ động xem 
xét, điều chỉnh cho phù hợp với các cam kết ngay trong quá trình đàm phán gia nhập 
WTO cũng như các hiệp định đa phương và song phương. 

Các cam kết HNKTQT của Việt Nam liên quan đến đầu tư, kinh doanh đều 
hướng tới mục tiêu chung là từng bước mở cửa thị trường dịch vụ và thực hiện chế độ 
không phân biệt đối xử cho nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài theo lộ trình nhất định. 
Việc thực hiện các cam kết này cùng với những cải thiện tích cực trong hệ thống pháp 
luật, chính sách ĐTNN trong thời gian qua là những nhân tố quan trọng góp phần củng 
cố lòng tin của NĐTNN về sức hấp dẫn và cạnh tranh của môi trường đầu tư Việt Nam, 
mở ra các cơ hội để thu hút ĐTNN.  

Tuy nhiên, còn có một số vấn đề thực tiễn đặt ra trong việc thực thi các cam kết 
hội nhập gắn với đầu tư: 

- Hầu hết các cam kết hội nhập gắn với đầu tư, nhất là cam kết có liên quan đến 
mở cửa thị trường dịch vụ, được áp dụng trực tiếp. Hơn nữa, theo quy định của Luật 
Đầu tư và Nghị định 108/2006/NĐ-CP thì các lĩnh vực đầu tư có điều kiện thực hiện 
theo các luật chuyên ngành và/hoặc các cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt 
Nam là thành viên. Tuy nhiên, do thiếu các văn bản hướng dẫn đầy đủ và thống nhất 
nên việc cấp và điều chỉnh GCNĐT trong các lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn do 
không đủ căn cứ pháp lý.  

- Chưa có biện pháp xử lý đối với các dự án đăng ký thực hiện nhiều mục tiêu 
khác nhau nhưng lại thuộc các ngành/phân ngành dịch vụ được cam kết mở cửa với 
phạm vi và mức độ không giống nhau. 

- Chưa có quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành cũng như các 
Hiệp định của WTO về việc áp dụng cam kết đối với các ngành/phân ngành dịch vụ 
“chưa cam kết” hoặc không được liệt kê trong Biểu cam kết về dịch vụ; chưa có quy 
định cụ thể về việc áp dụng cam kết đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư đã được thành lập tại Việt Nam. Do vậy, đã gây nhiều khó 
khăn, lúng túng cho các cơ quan quản lý về đầu tư trong quá trình thẩm tra cấp 
GCNĐT cho các dự án FDI.  

- Việc thực hiện nguyên tắc MFN đối với nhà đầu tư của nước/vùng lãnh thổ đã 
ký hiệp định song phương về đầu tư với Việt Nam cũng gặp nhiều vướng mắc do các 
cơ quan cấp chứng nhận đầu tư chưa nhận thức đầy đủ các cam kết hoặc có sự áp dụng 
thiếu nhất quán.  

- Hệ thống giấy phép và điều kiện kinh doanh ở Việt Nam còn tồn tại một số 
bất cập: (i) tiêu chí để cơ quan hành chính cấp phép hoặc từ chối cấp phép chưa rõ 
ràng; (ii) mục tiêu của giấy phép đôi khi không rõ ràng, không rõ được ban hành để 
bảo vệ hay phục vụ lợi ích gì; (iii) hiệu quả quản lý Nhà nước thông qua cấp phép 
chưa cao, thiếu các biện pháp giám sát nhằm bảm đảm tuân thủ các điều kiện đã quy 
định tại giấy phép.  
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PHẦN THỨ HAI: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH  

KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM SAU 5 NĂM GIA NHẬP        

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI  

 

1. TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 

1.1. Đánh giá chung 

Trong 5SWTO, nền kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của tình hình 
kinh tế thế giới, như tình hình giá cả hàng hóa gia tăng từ cuối năm 2007, khủng hoảng 
tài chính Hoa Kỳ và sau đó là khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới 
(KH&ST) bắt đầu từ năm 2008, khủng hoảng nợ công ở châu Âu từ năm 2010 đến nay. 
Nền kinh tế toàn cầu còn chịu tác động của khủng hoảng lương thực và năng lượng.  

Ở trong nước, tình hình lạm phát cao vào năm 2008, 2011, tình hình suy giảm 
kinh tế năm 2009 đã khiến Chính phủ phải đưa ra các điều chỉnh chính sách mạnh mẽ, 
từ chống lạm phát vào năm 2008, kích thích kinh tế vào năm 2009 và tiếp tục chống 
lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô vào năm 2011. 

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Việt Nam 5SWTO chỉ đạt 
6,6% bình quân hàng năm, là mức tăng trưởng thấp so với con số 7,8% trong 5 năm 
2002-2006 trước khi gia nhập WTO (5TWTO); thậm chí thấp hơn mức bình quân 
7,0% giai đoạn khủng hoảng tài chính Đông Á 1996-2000. Với mức tăng trưởng này, 
Việt Nam không đạt được mục tiêu 7,5-8% của kế hoạch 5 năm 2006-2010. Tuy đây là 
mức sụt giảm đáng kể từ năm 2000 đến nay, nhưng vẫn được xem là kết quả tương đối 
cao so với mức tăng trưởng thấp hoặc sụt giảm sản lượng của nhiều nước trên thế giới 
trong bối cảnh KH&ST.  

Để hiểu được các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam, 5SWTO được 
chia làm 2 giai đoạn: 2007 đến giữa 2008, và nửa cuối 2008 đến hết 2011. 

Năm 2007, năm đầu tiên gia nhập WTO, nền kinh tế Việt Nam có tốc độ tăng 
trưởng 8,5%, cao nhất so với 10 năm trước đó. Các yếu tố chính bên ngoài nền kinh tế 
tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng cao gồm: Kinh tế thế giới, nhất là các nước đối 
tác thương mại chính của Việt Nam (Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản, Trung Quốc) và khu 
vực châu Á (nhất là Đông Á) tăng trưởng cao; giá hàng hóa chính trên thị trường thế 
giới thấp; các rào cản thương mại tại các nước bạn hàng giảm nhờ HNKTQT sâu rộng 
hơn. Việt Nam đã mở rộng được thị phần sang các thị trường này, tăng kim ngạch xuất 
khẩu, nhờ đó sản lượng của các ngành định hướng xuất khẩu tăng.8  

Xét về các nhân tố tích cực trong nước, việc Việt Nam thực thi các cam kết 
trong khuôn khổ WTO và các hiệp định khu vực và song phương đã cải thiện mạnh mẽ 
môi trường kinh doanh. Điều này đi đôi với môi trường chính trị tiếp tục ổn định đã 

                                                

 

8 Xem chi tiết tại Mục 2.1. 



 
42

tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế của đất nước. Cũng 
phải kể đến tâm lý phấn khởi và kỳ vọng của các nhà đầu tư trong nước về một thời kỳ 
phát triển mới với các cơ hội kinh doanh rộng mở trên toàn cầu. Kết quả là tốc độ tăng 
trưởng GDP năm 2007 tiếp tục đà tăng trưởng của những năm trước đó mặc dù giá 
trên thế giới tăng cao gây áp lực lớn đến giá đầu vào của sản xuất trong nước.  

Tuy nhiên, từ năm 2008 đến nay tốc độ tăng trưởng kinh tế chậm lại và thấp 
hơn nhiều so với 5TWTO, do 2 nhóm yếu tố ảnh hưởng theo 2 chiều trái ngược nhau. 
HNKTQT sâu hơn, phụ thuộc vào thương mại nhiều hơn nên giá nguyên liệu trên thế 
giới tăng cao trong các năm 2008, 2010 và 2011 tác động mạnh và nhanh hơn đến nền 
kinh tế, ở chừng mực nhất định tạo sức ép lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế thấp 
hơn. Từ tháng 10/2008, tác động tiêu cực của cuộc KH&ST bắt đầu tác động đến Việt 
Nam. Kinh tế các nước bạn hàng chính bước vào suy thoái hoặc tăng trưởng chậm ảnh 
hưởng xấu đến xuất khẩu và luồng vốn FDI vào Việt Nam. Với độ mở lớn,9 xuất khẩu 
và FDI là 2 yếu tố quan trọng đối với nền kinh tế; do đó tăng trưởng kinh tế bị ảnh tiêu 
cực.  

Mặt khác, cũng cần phải kể đến một số yếu kém và hạn chế trong nội tại nền 
kinh tế bắt đầu bộc lộ sau khi trở thành thành viên WTO và có tác động tiêu cực đến 
nhiều mặt của nền kinh tế và đến ổn định kinh tế vĩ mô.  

Hình 3: Tăng trưởng kinh tế thời kỳ 2002-2011 (%)  

7.1 7.3
7.8

8.4 8.2 8.5

6.3

5.3

6.8
6

4.2
3.6

4.4 4 3.7 3.8
4.7

1.8

2.8

4.5

9.5

10.5 10.2

12.1

10.3 10.2

6
5.5

7.7

4.3

6.5 6.5
7.3 7.1

8.3
8.9

7.4
6.6

7.5
8.2

0

2

4

6

8

10

12

14

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

GDP Nông, lâm nghiệp, thủy sản Công nghiệp, xây dựng Dịch vụ

 

Nguồn: Tổng cục Thống kê (TCTK, nhiều năm). 

                                                

 

9 Độ mở đo bằng tỷ lệ giữa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và GDP. Các năm 2006-2008, độ mở của 
Việt Nam lên tới 152%, 170% và 171%. Đến năm 2009, do khủng hoảng toàn cầu, độ mở giảm xuống 
147%, sau đó lại tăng lên tới 178% vào năm 2011. 



 
43

Cũng có một số yếu tố ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng. Trước hết, giá dầu 
thô và giá lương thực - là 2 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam - cũng như giá 
nhiều mặt hàng xuất khẩu khác tăng cao trong các năm 2008, 2010 và 2011 nên Việt 
Nam được lợi từ yếu tố tăng giá. Việc tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu nhờ 
HNKTQT cũng có tác động tích cực đến tăng trưởng. Trong 2 nhóm tác động trên, tác 
động tiêu cực có mức độ ảnh hưởng lớn hơn, lại được truyền dẫn nhanh hơn vào nền 
kinh tế do mở cửa.  

Một yếu tố quan trọng tương tác mạnh mẽ với các yếu tố tích cực và tiêu cực 
bên trong và bên ngoài nền kinh tế là chính sách của Chính phủ trước và sau khi gia 
nhập WTO. Trước hết, các chính sách trong nước thúc đẩy tăng trưởng cao từ giữa 
năm 1999 đến trước khi gia nhập WTO dựa vào mở rộng đầu tư với hiệu quả không 
cao ở mức độ nhất định đã tạo sức ép lên ổn định kinh tế vĩ mô trong giai đoạn sau đó. 
Thêm vào đó, những diễn biến không thuận của tình hình kinh tế thế giới đã không 
được lường hết trong kế hoạch 5 năm 2006-2010. Một điều không kém phần quan 
trọng là việc thiếu kinh nghiệm và năng lực hấp thu, trung hòa hóa dòng vốn FDI tăng 
đột biến trong năm 2007, cũng như các lúng túng và không nhất quán giữa chính sách 
tài khóa và tiền tệ để xử lý các bất ổn kinh tế vĩ mô giai đoạn 2008-2010 cũng gây ảnh 
hưởng nhất định đến lạm phát và tăng trưởng. Trong giai đoạn này, các chính sách của 
Chính phủ thường thay đổi khá đột ngột giữa 2 thái cực: thắt chặt chính sách tài khóa 
và tiền tệ khi xuất hiện áp lực lạm phát, bất ổn kinh tế vĩ mô; ngay khi lạm phát hạ 
nhiệt thì quay trở lại nới lỏng chính sách để chống nguy cơ suy giảm kinh tế (Hộp 1). 
Từ đầu năm 2011 đến nay, Chính phủ đã kiên định với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô 
cùng với các biện pháp an sinh xã hội (ASXH).  

Hộp 1: Các giải pháp điều hành kinh tế quan trọng nhất thời kỳ 2008-2011 

Đầu năm 2008, để ứng phó với các bất ổn kinh tế vĩ mô và các diễn biến bất lợi 
bên trong và ngoài nước, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 10/2008/NQ-CP ngày 
17/4/2008, đề ra 8 nhóm giải pháp nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo 
đảm ASXH và tăng trưởng bền vững.  

Tuy nhiên, trước tác động tiêu cực của KH&ST cùng với những khó khăn nội 
tại của nền kinh tế, vào cuối năm 2008 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 
30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 về 5 giải pháp cấp bách nới lỏng chính sách tài 
khóa, tiền tệ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm ASXH. 
Trong năm 2009, Chính phủ đã ban hành hàng loạt các chính sách cụ thể để triển khai 
thực hiện Nghị quyết 30, bao gồm: Các chính sách hỗ trợ lãi suất tín dụng, miễn giảm 
thuế, khuyến khích xuất khẩu, kích cầu đầu tư và tiêu dùng, các biện pháp chính sách 
ASXH, tạo việc làm, giảm nghèo, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân... Gói kích thích 
kinh tế khoảng 8 tỷ USD để thực hiện các giải pháp nêu trên đã góp phần tích cực bảo 
đảm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn chặn suy giảm, từng bước phục hồi nền kinh tế, tạo 
thêm việc làm và bảo đảm ASXH. 

Năm 2010, khi kinh tế thế giới và trong nước có xu hướng phục hồi nhưng còn 
nhiều khó khăn, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 06/4/2010 về 
những giải pháp bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô với chính sách tiền tệ và tài khóa thận 
trọng hơn. Đầu năm 2011, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước diễn biến 
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phức tạp, nguy cơ mất ổn định kinh tế vĩ mô ngày càng tăng, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2010 về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm 
chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm ASXH. Chính sách tiền tệ được thực 
hiện chặt chẽ, thận trọng; chính sách tài khóa thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội 
chi NSNN; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyến khích xuất khẩu, kiềm chế nhập 
siêu; tăng cường bảo đảm ASXH. 

Kết quả là tăng trưởng GDP từ năm 2008 giảm đáng kể, nhất là năm 2009 (chỉ 
đạt 5,3%). Từ năm 2010, kinh tế đã có xu hướng phục hồi, nhưng không ổn định. Tuy 
nhiên, phải khẳng định là nếu không có HNKTQT, tăng trưởng kinh tế sẽ thấp hơn.  

Như vậy, cuộc KH&ST bắt đầu từ cuối năm 2007 đã tác động tiêu cực lên nền 
kinh tế Việt Nam nhanh và mạnh hơn thông qua một số kênh liên quan đến HNKTQT 
như giá cả, thương mại và đầu tư (bao gồm FDI và chu chuyển vốn). Ảnh hưởng tích 
cực và đáng kể của HNKTQT như được mong đợi ngay trước khi gia nhập WTO 
không nhiều. 

Phân tích trên cho thấy trong 5SWTO, nhiều cơ hội cũng như vô vàn thách thức 
từ quá trình HNKTQT đã xuất hiện và tồn tại đan xen nhau tác động mạnh mẽ lên nền 
kinh tế Việt Nam. Thực tế này đã minh chứng cho tính đúng đắn của Nghị quyết số 
08-NQ/TW cũng như nhận định của nhiều nghiên cứu trước đây rằng một mặt 
HNKTQT sẽ tạo ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế trong đó có tăng trưởng cao; mặt 
khác HNKTQT cũng làm nền kinh tế dễ tổn thương hơn, những biến động bất lợi và 
bất ổn của nền kinh tế thế giới như luồng vốn đầu tư, thị trường tài chính, thị trường 
dầu thô, v.v... sẽ tác động lên thị trường trong nước nhanh hơn và mạnh hơn.  

Để phân biệt rõ tác động tiêu cực của cuộc KH&ST năm 2009 thông qua các 
kênh HNKTQT, và tác động của gói chính sách kích thích kinh tế vào đầu năm 2009, 
mô hình kinh tế lượng vĩ mô của Viện NCQLKTTW được sử dụng để ước lượng mức 
độ sụt giảm tăng trưởng kinh tế nếu không có các giải pháp này. Kết quả mô phỏng 
cho thấy nếu Chính phủ không đưa ra gói kích thích kinh tế thì tăng trưởng GDP chỉ 
có thể đạt ở mức 4-4,5%, thấp hơn so với thực tế 1-1,5 điểm phần trăm, với điều kiện 
vẫn giữ nguyên các giả định khác.10 Tăng trưởng của khu vực công nghiệp - xây dựng 
(CNXD) bị tác động mạnh nhất.  

Nhìn lại thời kỳ khủng hoảng tài chính châu Á trong thập niên trước, Việt Nam 
chưa mở cửa và hội nhập sâu rộng như hiện nay, tăng trưởng GDP bị sụt giảm với mức 
độ cao hơn từ 8,2% năm 1997 xuống 5,8% năm 1998 và 4,8% năm 1999. Đây là một 
minh chứng cho tác động tích cực của HNKTQT.  

1.2. Đánh giá theo ngành 

1.2.1. Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

Tăng trưởng bình quân ngành NLT 5SWTO là 3,5% hàng năm, tuy vượt chỉ 
tiêu kế hoạch 5 năm 3-3,2%, nhưng thấp hơn so với giai đoạn 5TWTO là 0,5 điểm 

                                                

 

10 Theo Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2008 của Viện NCQLKTTW (2009b). 
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phần trăm. Tăng trưởng của ngành từ 1992 đến nay có xu hướng giảm dần,11 và tăng 
trưởng trong giai đoạn 5SWTO cũng tiếp nối xu hướng này. Tốc độ tăng trưởng của 
ngành không ổn định, phụ thuộc khá nhiều vào điều kiện thời tiết, biến động của thị 
trường trong, ngoài nước đối với đầu vào và sản phẩm đầu ra của ngành. Tuy nhiên, 
tăng trưởng của ngành vẫn khá cao so với chuẩn quốc tế.  

Nguyên nhân chính dẫn đến tăng trưởng cao trong 2 năm 2007-2008 chủ yếu do 
sản xuất nông nghiệp được mùa, đồng thời giá thế giới đối với các nông sản xuất khẩu 
chính của Việt Nam tăng mạnh. Diện tích của các cây công nghiệp lâu năm, nhất là 
cao su và điều có xu hướng tăng chủ yếu do yếu tố này. Đến năm 2009, khi giá thế 
giới đối với hầu hết các mặt hàng nông sản sụt giảm mạnh12 thì tăng trưởng NLT giảm 
thấp kỷ lục, chỉ còn 1,8%, mức thấp nhất kể từ năm 1991 đến nay.  

Ở mức độ nhất định, HNKTQT có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng ngành 
NLT do Việt Nam là một trong các nước dẫn đầu về xuất khẩu một số nông sản như cà 
phê, gạo, điều, cao su, hạt tiêu, và tiếp cận thị trường được cải thiện sau khi Việt Nam 
gia nhập WTO. Tuy nhiên, rào cản thương mại tại các nước bạn hàng trước khi gia 
nhập WTO đối với nông sản Việt Nam nhìn chung không cao, và mức độ cắt giảm 
thuế quan theo cam kết WTO cũng không nhiều; do vậy cải thiện tiếp cận thị trường 
xuất khẩu nhờ tham gia WTO không phải là yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến tăng trưởng 
của ngành.  

Xét về bảo hộ sản xuất trong nước, việc thực hiện các cam kết thương mại dẫn 
đến thay đổi mức độ bảo hộ đối với các ngành trong nền kinh tế ở cả 2 phía: nguyên 
liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Hệ số BHTT là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh mức độ 
bảo hộ của cả đầu vào và đầu ra.13 Chi tiết về hệ số BHTT và BHDN theo ngành trong 
giai đoạn 2005-2011 được tổng hợp trong Phụ lục. Hệ số này càng nhỏ cho thấy nhìn 
chung ngành càng ít được bảo hộ. 

Tính riêng cho khu vực NLT, trong cả giai đoạn 2005-2011, bảo hộ đối với khu 
vực này không đáng kể, thể hiện ở tỷ lệ BHTT lẫn BHDN bình quân cho toàn ngành 
rất nhỏ (Hình 4). Tỷ lệ BHTT luôn thấp hơn tỷ lệ BHDN, đặc biệt là đối với nhóm 
ngành nông nghiệp và thuỷ sản, cho thấy BHDN dành cho ngành sản xuất vật tư 
nguyên liệu đầu vào cho NLT còn lớn hơn BHDN đối với ngành NLT. Điều ngạc 
nhiên là ở giai đoạn trước khi gia nhập WTO, cả tỷ lệ BHDN lẫn tỷ lệ BHTT của Việt 
Nam đối với khu vực này đều có xu hướng tăng dần, nhưng BHTT tăng nhanh hơn 
BHDN, khiến tỷ lệ BHTT có xu hướng tiệm cận với tỷ lệ BHDN. Còn từ năm 2008 trở 
lại đây, tỷ lệ BHTT giảm nhanh hơn BHDN. Kết quả này đồng nghĩa với việc sau khi 
gia nhập WTO thì các sản phẩm được sản xuất ra trong khu vực NLT nhìn chung càng 
ít được bảo hộ và dần mất đi lợi thế so sánh. Rất nhiều ngành trong khu vực NLT có tỷ 
lệ BHTT rất thấp, thậm chí âm như ngành chăn nuôi lợn (BHTT bằng -17,9%), các sản 
phẩm nông nghiệp khác (-8,5%), gia cầm (-6,6%), mía cây (-2,2%), trâu bò (-1,6%). 

                                                

 

11 Tăng trưởng bình quân hàng năm ngành NLT giai đoạn 1992-2001 là 4,3%. 
12 Xem chi tiết tại Mục 2.1. 
13 Xem chi tiết tại phần Phương pháp luận. 
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Hình 4: Bảo hộ thực tế và danh nghĩa của khu vực NLT (%) 
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Nguồn: tính toán của nhóm tác giả. 

Xét về mức độ lan tỏa, việc phát triển các ngành chăn nuôi, các sản phẩm nông 
nghiệp khác, nuôi trồng thuỷ sản (là những ngành có chỉ số lan toả lớn hơn 1) sẽ tạo 
động lực kích thích sự phát triển một số ngành khác dùng sản phẩm của ngành này làm 
đầu vào, gây ra tác động tích cực cho cả nền kinh tế, nhưng lại không đòi hỏi nhập 
khẩu nhiều đầu vào (chỉ số kích thích nhập khẩu nhỏ hơn 1) (Bảng 14). Tuy nhiên, như 
phân tích ở trên, các ngành này hiện chưa nhận được sự hỗ trợ thích đáng. 

Bảng 14: Chỉ số lan toả kinh tế và chỉ số kích thích nhập khẩu của 1 số ngành 

trong khu vực NLT 

Ngành Chỉ số lan toả kinh tế Chỉ số kích thích nhập khẩu 
Trâu, bò 1,149 0,724 
Lợn 1,794 0,752 
Gia cầm 1,616 0,748 
Các sản phẩm chăn nuôi khác 1,591 0,747 
Dịch vụ nông nghiệp và các sản phẩm nông 
nghiệp khác chưa được phân vào đâu 1,484 0,796 
Thủy sản nuôi trồng 1,694 0,771 

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả. 

Theo lợi thế so sánh, nông sản Việt Nam có thể chia thành các nhóm như sau: 

- Nhóm 1: có lợi thế cao, có khả năng cạnh tranh và có cơ hội mở rộng thị 
trường khi HNKTQT. Nhóm này gồm lúa gạo, cà phê, cao su, hạt điều, hồ tiêu, lâm 
sản, và thủy sản. 

- Nhóm 2: các ngành hàng có cơ hội mở rộng thị trường, nhưng phải đối mặt 
với nhiều thách thức. Hai ngành thuộc nhóm này là rau quả và sản xuất muối. 

- Nhóm 3: ít có lợi thế, khả năng cạnh tranh yếu và có khả năng bị tác động 
mạnh khi HNKTQT. Nhóm này gồm chăn nuôi trâu bò, mía đường, bông. 

Đối với một số nông sản mà Việt Nam chưa có lợi thế so sánh, việc cắt giảm 
thuế nhập khẩu trong 5SWTO tạo ra sự cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn trên thị 
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trường nông sản trong nước giữa sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước. Một số 
sản phẩm thuộc Nhóm 3 như mía và bông là sản phẩm với năng lực cạnh tranh yếu tuy 
vẫn được Nhà nước bảo hộ ở mức độ cao, đã và đang bộc lộ những mặt yếu kém, tỏ ra 
khó khăn, không phát triển được trong điều kiện cạnh tranh hơn khi mở cửa. Các nông 
sản thuộc Nhóm 2 như dâu tằm, một số sản phẩm rau quả nhiệt đới, lạc, các loại đậu 
đỗ… cũng khó phát triển trên quy mô lớn vì năng lực cạnh tranh yếu. Trong khi đó, 
một bộ phận người sản xuất, doanh nghiệp chưa kịp chuẩn bị, điều chỉnh và thích ứng 
với tình hình này. 

Trong một số trường hợp, Việt Nam còn đi trước lịch trình cam kết. Kết quả là 
một số người sản xuất trong các ngành có khả năng cạnh tranh thấp bị thua thiệt. Ví dụ, 
việc giảm thuế nhập khẩu các sản phẩm thịt tươi, đông lạnh và chế biến trong năm 
2007-2008 thấp hơn và nhanh hơn so với yêu cầu của cam kết WTO đã gây tác động 
tiêu cực đến sản xuất trong nước của các mặt hàng này.  

Đối với ngành thủy sản, do Việt Nam có lợi thế so sánh nên tuy lịch trình giảm 
thuế quan nhanh hơn so với cam kết, nhưng người sản xuất không bị ảnh hưởng tiêu 
cực. Trong giai đoạn 2007-2011, ngành thủy sản có tốc độ tăng trưởng GDP bình quân 
6,0%, gấp 2 lần mức tăng trưởng của ngành nông, lâm nghiệp. Tuy vậy, mức này đã 
chậm lại so với mức 8,8% 5TWTO, chủ yếu do kinh tế các nước nhập khẩu thủy sản 
của Việt Nam bị suy thoái. Ở mức độ nhất định, tăng trưởng thấp hơn còn thể hiện 
những rào cản phi thương mại (như chống bán phá giá, vệ sinh thực phẩm) của các 
nước bạn hàng khi hội nhập sâu hơn. 

Ngành lâm nghiệp đã có sự phát triển nhanh theo hướng chuyển từ khai thác 
sang xây dựng vốn rừng là chủ yếu và đầu tư theo các chương trình, dự án, giao đất 
lâm nghiệp ổn định lâu dài cho hộ gia đình. Tăng trưởng GDP của ngành có xu hướng 
tăng dần sau khi Việt Nam gia nhập WTO (từ 0,5% năm 2002 lên 1,1% năm 2007 và 
5,2% năm 2011). Điều này phản ánh sự tìm tòi, đổi mới sản phẩm và thâm nhập thị 
trường của các doanh nghiệp chế biến gỗ. 

Ngành trồng trọt duy trì tốc độ tăng trưởng như 5TWTO. Tuy đã có một số sản 
phẩm trồng trọt (nhất là cây lâu năm) vươn lên vị trí chủ đạo trên thị trường thế giới, 
nhưng nhiều sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi chưa thể hiện sự bứt phá rõ rệt. 

Cơ cấu trong NLT có chuyển dịch nhưng chưa nhiều. Trồng trọt (với GTGT 
của nhiều sản phẩm không cao) vẫn là ngành lớn nhất trong NLT. Các nông sản xuất 
khẩu chủ yếu vẫn dựa vào các sản phẩm do phân ngành trồng trọt làm ra như gạo, cà 
phê, cao su. Sản phẩm chăn nuôi xuất khẩu rất ít. Thủy sản là ngành có tiềm năng và 
lợi thế so sánh nhưng còn chiếm tỷ trọng nhỏ (dưới 20% GDP của NLT) nên chỉ đóng 
góp ở mức độ khiêm tốn đối với tăng trưởng chung của toàn ngành.  

HNKTQT có tác dụng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu trong ngành NLT về phía 
các ngành có thế mạnh xuất khẩu (nuôi trồng thủy sản, lúa gạo, cà phê, cao su, điều, 
hạt tiêu). Từ khi gia nhập WTO, người sản xuất nông nghiệp Việt Nam đã có thái độ 
kinh doanh nghiêm túc hơn. Họ chăm lo hơn đến thương hiệu, chất lượng và vệ sinh 
an toàn thực phẩm các nông sản xuất khẩu do bắt đầu mở rộng xuất khẩu sang các thị 
trường tiềm năng và khó tính đòi hỏi chất lượng sản phẩm cao, yêu cầu nghiêm ngặt 
về tiêu chuẩn chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm như Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên 
minh châu Âu. Họ cũng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn để chuẩn bị trước cho 
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các vụ kiện chống bán phá giá. Đã bắt đầu hình thành được các vùng chuyên canh 
được cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, đặc biệt là đối với các loại cây, rau, 
quả có thể xuất khẩu như vải, bưởi Năm roi, bưởi da xanh, sầu riêng hạt lép. Các mô 
hình sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, giống tốt đảm bảo chất lượng và vệ 
sinh an toàn thực phẩm được nhân rộng hơn trước. Việt Nam tiếp tục vươn lên vị trí 
hàng đầu trong xuất khẩu nhiều nông sản thô hoặc sơ chế. 

Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế 
của ngành. Ngành NLT phát triển còn kém bền vững, tốc độ tăng trưởng có xu hướng 
giảm dần, năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh còn thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực 
cho phát triển sản xuất; nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ, phát triển 
thương hiệu và đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong NLT còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất 
nhỏ phân tán, chạy theo phong trào một cách tự phát, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 
mạnh sản xuất hàng hoá; tổn thất sau thu hoạch còn khá cao; GTGT của ngành công 
nghiệp chế biến còn thấp, xuất khẩu chủ yếu vẫn là nông sản thô và sơ chế. Năng lực 
sản xuất nguyên liệu và công suất của các cơ sở chế biến trong một số ngành (hạt điều, 
mía, thủy sản) bị mất cân đối. Nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, 
kết cấu hạ tầng KT-XH còn yếu kém, môi trường ngày càng ô nhiễm. 

Nhiều lao động giản đơn chưa được đào tạo nghề không thể thoát ra khỏi ngành 
NLT, trong khi diện tích đất canh tác bị thu hẹp nên năng suất lao động (NSLĐ) trong 
nông nghiệp rất thấp. Đa số nông dân còn dựa vào quảng canh các loại hoa màu GTGT 
thấp chỉ tạo ra thu nhập vừa đủ sống. Việc chuyển dịch sang các loại sản phẩm có 
GTGT cao hơn như cây công nghiệp, chăn nuôi, thủy sản để thỏa mãn các nhu cầu tiêu 
dùng mới trong nước và xuất khẩu còn chậm. Để thúc đẩy nông nghiệp tăng trưởng 
cao hơn cần phải có cú hích về khoa học công nghệ hoặc thay đổi về quy mô canh tác.  

Trong quá trình công nghiệp hóa (CNH), nhất là khi dòng vốn FDI khổng lồ đổ 
vào khi nền kinh tế hội nhập sâu rộng hơn, các vị trí đất nông nghiệp thuận lợi nhất 
biến thành các KCN, khu đô thị hoặc sân golf mà chưa cân nhắc kỹ lợi ích và phí tổn, 
còn người nông dân với lao động giản đơn mất đất thì không được đào tạo hoặc hỗ trợ 
đầy đủ để chuyển sang hoạt động phi nông nghiệp. Trong khi đó, các vùng xa xôi hẻo 
lánh với điều kiện canh tác bất lợi và kết cấu hạ tầng yếu kém vẫn trong tình trạng 
chậm phát triển; xong lại nhận được ít đầu tư, nhất là từ FDI.  

Việc đa dạng hóa ngành nghề ở nông thôn để phá thế thuần nông trong nông 
nghiệp, chuyển đổi ngành nghề ở nông thôn là cần thiết, nếu không nói là tất yếu của 
quá trình phát triển và chuyển dịch cơ cấu trong CNH, hiện đại hóa nông nghiệp và 
nông thôn. Tuy vậy, để khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn cần có 
chính sách khuyến khích về đầu tư, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực, công nghệ, phát 
triển kết cấu hạ tầng, hình thành liên kết dọc và các chính sách khác.  

1.2.2. Công nghiệp - xây dựng  

CNXD là ngành ảnh hưởng lớn nhất đến tăng trưởng GDP toàn nền kinh tế vì 
đây là ngành lớn nhất (tạo ra trên 40% giá trị GDP), đồng thời thường có tốc độ tăng 
trưởng cao nhất trong nền kinh tế. Trong giai đoạn 5SWTO 2007-2011, tăng trưởng 
bình quân hàng năm của ngành là 7,0%, thấp hơn nhiều so với mức 10,2%/năm giai 
đoạn 2002-2006, không đạt chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2006-2010 là 9,5-10,2%.  
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Trừ 2007 là năm ngành CNXD có tốc độ tăng trưởng cao, các năm từ 2008 đến 
2011 tốc độ tăng trưởng sụt giảm mạnh so với giai đoạn 2002-2006, và thậm chí thấp 
nhất kể từ năm 1991 đến nay. Do CNXD là động lực tăng trưởng nên tốc độ tăng 
trưởng sụt giảm mạnh của ngành này đã khiến tăng trưởng GDP giảm. Tuy nhiên, tăng 
trưởng của từng tiểu ngành trong CNXD có sự biến động khác nhau. Nếu nguyên nhân 
làm ngành CNXD tăng trưởng thấp trong năm 2008 và 2011 là khai khoáng và xây 
dựng giảm sản lượng (tăng trưởng âm), thì trong năm 2009 là tăng trưởng thấp trong 
ngành chế biến, chế tạo. 

Bảng 15: Tăng trưởng khu vực công nghiệp - xây dựng theo ngành, 2002-2011 

Ngành 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Công nghiệp-xây dựng 9,48 10,48 10,22 10,69 10,38 9,43 5,95 5,52 7,68 5,5 
Công nghiệp 9,17 10,45 10,55 10,64 10,20 8,66 7,79 3,96 7,00 7,41 

Khai thác 1,10 6,26 8,86 1,86 0,58 -4,71 -3,83 7,61 -3,69 -0,14 
Chế biến 11,60 11,53 10,86 12,92 12,42 12,60 9,78 2,76 8,38 8,3 
Điện, gas, cung cấp nước 11,41 11,91 11,97 12,30 12,07 1,64 10,07 9,02 11,27 9,86 

Xây dựng 10,57 10,59 9,03 10,87 11,05 12,14 -0,38 11,36 10,06 -0,97 

Nguồn: tính toán của nhóm tác giả dựa trên số liệu của TCTK. 

Xây dựng là ngành tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật, thường có xu hướng tăng 
trưởng nhanh trong những năm nền kinh tế phát triển mạnh, và chững lại khi nền kinh 
tế suy thoái. Năm 2007 là năm đầu tiên Việt Nam gia nhập WTO, luồng vốn FDI đổ 
vào nền kinh tế cao kỷ lục (tăng 93,4% theo giá so sánh so với năm 2006); vốn đầu tư 
ngoài nhà nước cũng tăng cao (26,9%). Do vậy, mặc dù gặp một số khó khăn (giá cả 
nguyên vật liệu xây dựng tăng mạnh, giải ngân vốn chậm), ngành xây dựng đạt mức 
tăng trưởng cao nhất so với 5TWTO, đạt 12,2% theo GTGT.  

Tuy nhiên, năm 2008 ngành xây dựng chịu tác động xấu do chi phí vật liệu (xi 
măng, sắt thép) tăng cao đột biến dưới tác động của tăng giá thế giới, khó khăn về vốn 
đầu tư của khu vực ngoài quốc doanh, cắt giảm vốn đầu tư nhà nước để kiềm chế lạm 
phát cũng như sự giảm nhiệt của thị trường bất động sản. Lần đầu tiên sau hàng chục 
năm ngành xây dựng có tăng trưởng âm (-0,4%). Năm 2009 và 2010, với các biện 
pháp kích thích kinh tế, nhất là biện pháp kích cầu đầu tư và xây dựng, tăng trưởng của 
ngành này đạt trên 10%.14 Đến năm 2011, với các giải pháp kiên quyết để duy trì ổn 
định kinh tế vĩ mô, đầu tư công bị cắt giảm, khu vực ngoài nhà nước rất khó khăn về 
vốn trong khi dòng vốn FDI giảm, ngành xây dựng lại thu hẹp sản xuất, GTGT của 
ngành giảm 1%. Đây cũng là một trong các biểu hiện cho thấy tăng trưởng GDP phụ 
thuộc khá nhiều vào tăng trưởng vốn đầu tư.15 

Tăng trưởng GTGT của ngành sản xuất, phân phối điện, ga, nước trong giai 
đoạn 5SWTO nhìn chung thấp hơn so với giai đoạn trước, trừ năm 2007. Tốc độ tăng 
trưởng sụt giảm mạnh trong 2 năm 2008, 2009 là do nhu cầu sử dụng điện, nước, gas 
trong các hoạt động sản xuất kinh doanh bị giảm sút do hậu quả của cuộc KH&ST. Tới 

                                                

 

14 Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 390/QĐ-TTg ngày 17/4/2008 về Điều hành kế hoạch đầu 
tư xây dựng cơ bản và chi tiêu NSNN năm 2008 phục vụ mục tiêu kiềm chế lạm phát. 
15 Theo Bộ KHĐT (2011). 
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năm 2010, khi nhu cầu tăng dần (bằng chứng là tốc độ gia tăng của ngành công nghiệp 
chế biến trong cùng năm), tốc độ tăng GTGT của ngành cung cấp điện, gas, nước cũng 
tăng theo.  

Đối với ngành khai khoáng, GTGT của ngành sụt giảm (tăng trưởng âm) trong 
hầu hết các năm, trừ năm 2009. Nguyên nhân chính phải kể đến chủ trương tiết kiệm 
tài nguyên thiên nhiên và giới hạn kĩ thuật của các mỏ (các mỏ mới phát hiện có trữ 
lượng thấp). 

Trong năm 2007, năm đầu mới gia nhập WTO, ngành công nghiệp chế biến có 
tốc độ tăng trưởng khá cao, tuy vậy cũng vẫn chỉ tương đương 2 năm ngay trước khi 
gia nhập WTO. Đến cuối năm 2008, tăng trưởng của ngành bắt đầu giảm khi KH&ST 
bắt đầu tác động vào nền kinh tế. Do Việt Nam là nền kinh tế mở, KH&ST lan truyền 
khá nhanh, trước hết là thông qua giá cả nguyên, nhiên liệu trên thị trường thế giới 
tăng cao, tiếp đến là đầu tư (tăng thấp trong năm 2008) và xuất khẩu (giảm trong năm 
2009). Sản xuất phục vụ xuất khẩu phải đối mặt với cầu nhập khẩu ở các nước bạn 
hàng suy giảm mạnh và xu hướng bảo hộ tăng. Trong khi đó, hàng công nghiệp chế 
biến phục vụ thị trường trong nước cũng chịu sức ép cạnh tranh của hàng nhập khẩu 
sau khi thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng giảm theo lộ trình các cam kết HNKTQT. Sản 
lượng nhiều ngành công nghiệp chế biến năm 2009 giảm sút mạnh so với năm 2008, 
khiến tốc độ tăng trưởng của ngành này thấp kỷ lục (2,8% năm 2009) kể từ năm 1991 
đến nay. Khó khăn đối với hoạt động kinh doanh năm 2009 bộc lộ rõ hơn những điểm 
yếu của ngành công nghiệp chế biến: hiệu quả sản xuất và năng lực cạnh tranh thấp và 
chậm được cải thiện; sản xuất mang tính gia công, phụ thuộc quá nhiều vào đầu vào 
nhập khẩu do ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển. 

Trong năm 2010 và 2011, ngành công nghiệp chế biến đã phục hồi trở lại, 
nhưng vẫn còn thấp so với những năm trước đó. Các sản phẩm tăng nhanh trong năm 
2010 chủ yếu là phục vụ cho thị trường trong nước. Nhiều sản phẩm có chỉ số tồn kho 
cao.   

Hình 5: Bảo hộ thực tế và bảo hộ danh nghĩa của khu vực công nghiệp (%) 
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Việc thực hiện cam kết cắt giảm thuế quan và tác động của việc này được phản 
ánh rõ ràng hơn thông qua tỷ lệ BHTT. Nhìn chung, cả BHTT và BHDN đối với khu 
vực công nghiệp tuy cao hơn khu vực NLT, nhưng cũng không cao. Đáng chú ý là 
mức độ BHTT sụt giảm đột ngột trong năm 2007 (Hình 5). Tỷ lệ BHTT của khu vực 
này là khá tốt trong giai đoạn trước WTO (tỷ lệ BHTT cao hơn tỷ lệ BHDN). Tuy 
nhiên, từ năm 2007 trở đi, tỷ lệ BHTT thấp hơn tỷ lệ BHDN (tuy không nhiều), do đầu 
vào của ngành chịu thuế suất cao hơn. Đây là một nghịch lý đối với Việt Nam khi mà 
“càng gia nhập kinh tế thế giới thì sản xuất trong nước lại càng không được bảo hộ”. 

1.2.3. Dịch vụ 

Xu hướng 

Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, ngành dịch vụ đã đạt được những thành tựu 
đáng chú ý. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của ngành trong giai đoạn 
5SWTO tăng nhẹ so với giai đoạn 5 năm trước đó (7,5% so với 7,1%). Nếu trong giai 
đoạn 5SWTO, tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn nền kinh tế và của ngành CNXD 
giảm so với 5TWTO, thì ngành dịch vụ lại có tốc độ tăng trưởng bình quân cao hơn. 
Tuy nhiên, ngành vẫn chưa đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch 5 năm 2006-
2010 là 7,7-8,2%.  

Trong thời kỳ ngay trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO (2005-2007), tình 
hình kinh tế thế giới và trong nước thuận lợi, tăng trưởng ngành dịch vụ tăng tốc, đạt 
bình quân 8,1%/năm. Trong giai đoạn 5SWTO, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng 
năm của các ngành dịch vụ chủ chốt (chiếm tỷ trọng lớn trong ngành dịch vụ hoặc có ý 
nghĩa quan trọng đối với chất lượng phát triển của nền kinh tế) như thương mại, khách 
sạn - nhà hàng, vận tải - bưu điện - du lịch, tài chính - tín dụng, giáo dục – đào tạo 
(GDĐT) vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá (cao hơn tốc độ tăng trưởng bình 
quân của toàn ngành dịch vụ), nhưng không ổn định. Các ngành thương mại, khách 
sạn - nhà hàng, tài chính - tín dụng, khoa học - công nghệ, kinh doanh tài sản - dịch vụ 
tư vấn, GDĐT đều tăng trưởng chậm lại so với giai đoạn 5TWTO. Mặc dù vậy, ngành 
dịch vụ không gặp nhiều khó khăn như ngành CNXD từ khi KH&ST đến nay.  

Tăng trưởng của ngành thương mại chậm lại là lý do quan trọng khiến cho tăng 
trưởng của toàn ngành dịch vụ chậm lại, vì thương mại chiếm khoảng 37-38% GDP 
của toàn ngành dịch vụ trong giai đoạn 2007-2011. Năm 2008, tăng trưởng của ngành 
thương mại chỉ đạt 6,3%, mức thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, do tình hình 
kinh tế khó khăn và lạm phát cao khiến tiêu dùng giảm sút. Từ năm 2008 đến 2011 tốc 
độ tăng trưởng của ngành cao hơn do Chính phủ liên tục có các chính sách kích cầu 
tiêu dùng trong nước (thông qua gói kích cầu năm 2008-2009, miễn giảm thuế thu 
nhập cá nhân). Ngành dịch vụ tài chính - tín dụng cũng gặp khó khăn trong năm 2008 
do tác động cộng hưởng của chính sách tiền tệ thắt chặt và KH&ST.  

Ngành kinh doanh bất động sản và dịch vụ tư vấn trở nên sa sút từ năm 2008 
cho đến 2011, rơi xuống điểm đáy trong giai đoạn 5SWTO vào năm 2011 do tình hình 
trì trệ của thị trường bất động sản. Ngành này còn rất khó khăn trong giai đoạn 2012-
2013 vì thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán chưa thể phục hồi sớm, 
ngoài ra hệ thống ngân hàng đang trong giai đoạn tái cấu trúc mạnh nên việc cho vay 
bất động sản cũng sẽ trở nên thận trọng hơn trước. 
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Bảng 16: Tốc độ tăng trưởng GDP của các phân ngành dịch vụ (%) 

Các phân ngành dịch vụ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 BQ 2002-06 BQ 2007-11 

1. Thương mại 7,25 6,83 7,82 8,34 8,55 8,67 6,34 7,67 8,09 7,82 7,76 7,72 

2. Khách sạn nhà hàng 7,05 5,15 8,13 17,04 12,42 12,72 8,54 2,29 8,69 7,42 9,88 7,88 

3. Vận tải, bưu điện, du lịch 7,09 5,49 8,12 9,61 10,13 10,42 13,84 8,48 8,74 7,13 8,07 9,70 

4. Tài chính, tín dụng 6,98 7,95 8,07 9,37 8,18 8,82 6,63 8,7 8,34 7,25 8,11 7,94 

5. Khoa học và công nghệ 9,15 7,07 7,44 7,83 7,38 7,67 6,14 6,4 6,79 6,24 7,77 6,65 

6. Kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn 3,76 5,26 4,35 2,92 2,94 4,07 2,49 2,54 2,62 1,83 3,84 2,71 

7. Quản lý nhà nước 3,9 5,25 5,91 7,2 7,57 8,22 6,38 7,27 7,47 7,09 5,96 7,28 

8. GDĐT 8,13 7,49 7,68 8,26 8,42 8,68 8,04 6,56 6,95 7,15 8,00 7,47 

9. Y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 7,54 8,71 7,85 7,76 7,84 7,99 7,67 6,73 6,97 7,28 7,94 7,33 

10. Văn hoá và thể thao 3,52 8,85 7,54 8,31 7,68 7,98 7,83 7,2 7,89 6,93 7,16 7,57 

11. Đảng, đoàn thể, hiệp hội 5,69 5,38 6,18 7,09 7,42 8,05 6,92 6,72 6,79 6,19 6,35 6,93 

12. Phục vụ cá nhân và cộng đồng 5,43 6,14 5,9 7,2 7,25 7,91 6,31 5,9 6,45 6,24 6,38 6,56 
13. Làm thuê công việc gia đình trong 
các hộ tư nhân 

1,03 3,57 3,61 6,01 7,45 8,49 7,94 6,28 6,83 6,29 4,31 7,16 

Tổng số 6,54 6,45 7,26 7,14 8,32 8,88 7,40 6,63 7,54 7,01 7,14 7,49 

Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả dựa trên số liệu của TCTK. 
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Ngành dịch vụ khách sạn - nhà hàng cũng tăng trưởng chậm lại so với thời kỳ 
ngay trước khi gia nhập WTO, rơi xuống điểm đáy trong giai đoạn 5SWTO vào năm 
2009 (chỉ còn 2,3%). Điều này là hệ quả của tình hình kinh tế khó khăn, thu nhập 
người dân tăng chậm và sự đi xuống của các ngành tạo “cầu” đối với dịch vụ khách 
sạn - nhà hàng phát triển như du lịch.  

Ngành vận tải - bưu điện - du lịch sau một thời kỳ bùng nổ (2006-2008) đã phát 
triển chậm lại kể từ năm 2009. Nguyên nhân chính là do vận tải giảm sút trước tình 
hình sản xuất trong nước khó khăn, giá xăng dầu tăng cao, hoạt động vận tải biển cũng 
gặp khó khăn do thương mại thế giới giảm mạnh và do việc cơ cấu lại các tập đoàn 
vận tải lớn như VINASHIN và VINALINES. Ngành du lịch sau khi giảm mạnh vào 
năm 2009 do tác động của KH&ST đã bắt đầu phục hồi trở lại. Tổng số khách quốc tế 
đến Việt Nam vào năm 2010 đã đạt 5 triệu lượt người và đạt 6 triệu vào năm 2011. 
Mặc dù vậy, mục tiêu của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam 2001-2010 nhằm 
đón khoảng 5,5-6 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2010 đã không đạt được.  

Ngành dịch vụ quản lý nhà nước tăng trưởng bình quân mạnh hơn trong giai 
đoạn 5SWTO so với giai đoạn 5 năm trước đó. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng này 
cũng chưa bền vững do chính sách thắt chặt chi tiêu của chính phủ, đặc biệt vào các 
năm 2008 và 2011, khi tình hình kinh tế khó khăn. 

Tốc độ chuyển dịch cơ cấu trong nội ngành dịch vụ còn rất chậm, hầu như 
không thay đổi. Cơ cấu của ngành dịch vụ còn thiên về các ngành dịch vụ truyền thống 
và tiêu dùng cuối cùng. Tỷ trọng của các ngành dịch vụ trung gian (như tài chính - tín 
dụng) hoặc các ngành dịch vụ làm nền tảng cho sự phát triển dài hạn (như giáo - dục 
đào tạo) còn rất thấp so với mức bình quân của thế giới.  

Số lượng các doanh nghiệp dịch vụ đã tăng nhanh trong cả giai đoạn 5 năm 
trước và sau khi gia nhập WTO với mức độ gần như nhau, song có quy mô còn nhỏ, 
chuyên môn hóa thấp. Trong giai đoạn 5SWTO, số lượng doanh nghiệp kinh doanh 
bất động sản và dịch vụ tư vấn đã tăng hết sức ấn tượng, thể hiện sự phát triển bùng nổ 
của lĩnh vực này. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của ngành này chưa bền vững; số 
doanh nghiệp đã tăng quá nhanh theo hướng chộp giật các cơ hội kinh doanh khi thị 
trường hình thành bong bóng. 

Số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, khách sạn - nhà hàng 
cũng tăng mạnh. Tốc độ tăng số lượng doanh nghiệp trong một số lĩnh vực như khoa 
học công nghệ, y tế và cứu trợ xã hội tuy cao, song số doanh nghiệp hoạt động trong 
các lĩnh vực này còn rất ít so với số lượng các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh 
vực dịch vụ khác. Đáng chú ý là 2006 là năm mà lĩnh vực tài chính - tín dụng đạt được 
tốc độ tăng số doanh nghiệp cao nhất từ trước đến nay, sau đó giảm mạnh vào năm 
2007 rồi tăng liên tục trở lại.  

Tuy nhiên, tới năm 2011 thì số doanh nghiệp trong thương mại với GTGT thấp 
vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (60,7%), tiếp đến là ngành kinh doanh tài sản và dịch vụ 
tư vấn (23,3%). Số lượng các doanh nghiệp trong các ngành dịch vụ chiến lược tạo 
nhiều GTGT và năng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế như ngành vận tải, du 
lịch, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ tuy tốc độ tăng khá cao, nhưng vẫn chiếm 
tỷ trọng không đáng kể.  
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Mặc dù số doanh nghiệp dịch vụ có xu hướng tăng, GTGT bình quân của một 
doanh nghiệp dịch vụ có xu hướng giảm. Điều này phản ánh thực tế là các doanh 
nghiệp dịch vụ phần lớn là các doanh nghiệp nhỏ, xét cả về quy mô lao động lẫn vốn. 
Đa số doanh nghiệp có dưới 9 lao động và quy mô vốn nhỏ hơn 5 tỷ VNĐ. Rất ít 
doanh nghiệp có trên 200 lao động.  

NSLĐ của ngành dịch vụ tăng liên tục, năm 2011 đạt 17,9 triệu VNĐ/người 
theo giá so sánh, cao hơn NSLĐ chung của toàn nền kinh tế. Tốc độ tăng NSLĐ bình 
quân trong giai đoạn 5SWTO cao hơn so với giai đoạn 5 năm trước đó (2,8%/năm so 
với 2,1%/năm). Một số phân ngành dịch vụ có NSLĐ khá cao như tài chính - tín dụng, 
kinh doanh bất động sản - tư vấn, khoa học - công nghệ, khách sạn - nhà hàng. Tuy 
nhiên, việc tăng trưởng của ngành dịch vụ chủ yếu theo chiều rộng, còn phụ thuộc 
nhiều vào vốn và lao động. 

Một trong những nguyên nhân quan trọng khiến NSLĐ của ngành dịch vụ chưa 
cao là lao động trong ngành này còn ít tính chuyên nghiệp. Các cơ quan và doanh 
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) lớn, vẫn còn thực hiện nhiều 
dịch vụ không thuộc sở trường của mình (bất động sản, chứng khoán, tín dụng, ngân 
hàng, đầu tư tài chính). Điều này vừa hạn chế việc thực hiện nhiệm vụ chính, vừa làm 
giảm NSLĐ, chất lượng, hiệu quả của lĩnh vực dịch vụ mà các cơ quan, đơn vị đó 
kiêm nhiệm. Ngoài ra, trong nền kinh tế còn tồn tại khu vực dịch vụ phi chính thức, 
nhất là trong phân ngành thương mại, có NSLĐ rất thấp.  

Cạnh tranh trong ngành dịch vụ 

Có thể chia các ngành dịch vụ ra làm 3 nhóm chịu các mức độ sức ép cạnh 
tranh từ bên ngoài khác nhau, gồm:  

Nhóm các ngành dịch vụ chịu sức ép cạnh tranh thấp: như viễn thông, hàng 
không, vận tải đường sắt, v.v…do vẫn tồn tại các hình thức cung cấp độc quyền hoặc 
bán độc quyền chủ yếu do các DNNN thực hiện.  

Trong quá trình cải cách DNNN, Chính phủ đã có chủ trương thành lập thí điểm 
các tập đoàn kinh tế lớn và các tổng công ty đặc biệt trong một số lĩnh vực kinh tế 
trọng điểm, gồm cả một số lĩnh vực dịch vụ. Một số tập đoàn kinh tế và các tổng công 
ty lớn này đã tận dụng ưu thế quy mô để mở rộng kinh doanh sang những lĩnh vực 
không phải thế mạnh của mình như bất động sản, ngân hàng và chứng khoán, khiến 
cho khả năng chuyên môn hóa bị giảm sút và hiện đang nằm trong kế hoạch tái cấu 
trúc để hoạt động hiệu quả hơn. 

Nhóm các ngành chịu sức ép cạnh tranh vừa phải, các doanh nghiệp trong nước 
có khả năng thích nghi và tiếp tục phát triển được như GDĐT, du lịch, ngân hàng. 

Trong các lĩnh vực này, các doanh nghiệp tư nhân, gồm cả các doanh nghiệp có 
vốn ĐTNN, đã phát triển mạnh.16 Ví dụ, trong lĩnh vực GDĐT, số lượng trường đại 
học (ĐH) ngoài công lập (NCL), trong đó có cả những trường có yếu tố nước ngoài đã 

                                                

 

16 Đặc biệt, Việt Nam có khu vực kinh tế phi chính thức là nơi tập trung của rất nhiều các công ty siêu 
nhỏ hoặc các cá nhân cũng thực hiện cung ứng dịch vụ. 
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tăng từ 45 trường năm 2006 lên 82 trường năm 2011. Điều này đã khiến cho bức tranh 
tổng thể của hệ thống giáo dục ĐH thay đổi, tạo nên sự đa dạng, phong phú của mạng 
lưới đại học, cao đẳng (ĐHCĐ). Quy mô học sinh, sinh viên các trường NCL hiện 
chiếm gần 15% trong tổng số sinh viên toàn quốc. Mặc dù vậy, 5SWTO đã thực hiện 
cam kết mở cửa lĩnh vực giáo dục ĐH, số lượng các trường ĐH có yếu tố nước ngoài 
vẫn không có sự gia tăng đột biến như từng dự đoán. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là mức 
học phí cao. Trong khi đó, các trường ĐH công lập vẫn giữ được lợi thế cạnh tranh 
nhờ mức học phí và thời gian hoạt động trong ngành.  

Chất lượng dịch vụ y tế và giáo dục được nâng cao do sức ép cạnh tranh giữa 
các nhà cung cấp dịch vụ cả trong và ngoài nước. Việc xuất hiện các cơ sở giáo dục 
NCL tại ngay cả ở các địa phương khó khăn như Tây Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây 
Nguyên làm tăng cơ hội học tập cho học sinh, đặc biệt là các em gia đình nghèo, 
DTTS, vùng sâu, vùng xa. 

Chất lượng dịch vụ trong ngành du lịch được cải thiện nhanh trong 5SWTO. 
Phương tiện vận chuyển du lịch dần được hiện đại hóa. Một số khu du lịch phức hợp, 
sân golf, công viên chủ đề và cơ sở vui chơi giải trí kết hợp với mua sắm đã được đưa 
vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu của du khách. Không chỉ có các khách sạn lớn mà 
nhiều khách sạn nhỏ đã ứng dụng CNTT trong việc đặt phòng và thanh toán. Rất nhiều 
khách sạn hiện nay của Việt Nam tại các thành phố lớn đã có đủ điều kiện phục vụ 
được các hội nghị quốc tế lớn. 

Trong lĩnh vực vận tải biển, mặc dù Việt Nam chưa cam kết mở cửa nhiều, 
cạnh tranh đã trở nên gay gắt hơn trên thị trường kể từ năm 2007. Nguyên nhân phần 
lớn là do năng lực của ngành dịch vụ vận tải biển của Việt Nam còn rất thấp và tình 
hình kinh tế suy thoái, trao đổi thương mại giảm sút trong thời gian gần đây khiến cho 
nhu cầu vận tải giảm mạnh. Phần lớn doanh nghiệp vận tải biển của Việt Nam có quy 
mô nhỏ, ít kinh nghiệm và trang thiết bị nghèo nàn, có lợi nhuận thấp và chi phí sản 
xuất cao. Khả năng tìm kiếm các đơn hàng vận chuyển của đội tàu biển Việt Nam còn 
rất hạn chế và ngày càng khó khăn hơn trong bối cảnh kinh tế thế giới không thuận lợi.  

Thị phần trong nước của các công ty vận tải biển chỉ chiếm bình quân khoảng 
20% tổng khối lượng hàng hoá xuất nhập khẩu, còn lại là của nước ngoài. Lượng hàng 
chuyên chở ra nước ngoài của đội tàu Việt Nam chủ yếu là từ các hợp đồng ký với các 
nhà vận tải biển nước ngoài; và các thị trường chủ yếu của đội tàu biển Việt Nam là 
các nước châu Á, chiếm bình quân khoảng 50-60% tổng xuất khẩu và 83-85% tổng 
nhập khẩu (Vũ Đại Thắng, 2010). Đặc biệt, cước phí vận chuyển của dịch vụ vận tải 
biển của Việt Nam khá cao.  

Tỷ giá hối đoái và giá xăng dầu biến động mạnh cũng là rủi ro lớn đối với hoạt 
động của các công ty vận tải biển. Các công ty vận tải biển Việt Nam nói chung vẫn 
chưa thực sự quan tâm tới các công cụ phòng chống rủi ro tỷ giá. Bên cạnh đó, các 
dịch vụ do các cảng biển của Việt Nam cung cấp chủ yếu là các dịch vụ truyền thống, 
như bốc dỡ, xếp hàng hoá, và dịch vụ kho bãi; trong khi xu hướng phát triển của các 
cảng biển trên thế giới là cung cấp các dịch vụ trọn gói, và hoặc trở thành các trung 
tâm cung cấp hậu cần. 

Nhóm các ngành chịu sức ép cạnh tranh lớn, các doanh nghiệp trong nước có 
nguy cơ bị mất thị trường ngay trên sân nhà, gồm bảo hiểm, phân phối hiện đại.  
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Trong lĩnh vực bảo hiểm, cạnh tranh hiện nay chủ yếu là bằng cách hạ phí kỹ 
thuật mà không quan tâm đến đối tượng bảo hiểm, mức độ rủi ro, hay dịch vụ chăm 
sóc khách hàng. Đây chính là điều phi lý và thiếu chuyên nghiệp trong cạnh tranh. 
Nguyên nhân sâu xa là chế độ khoán tiền lương và chi phí theo doanh thu không chú 
trọng đến bồi thường có thể xảy ra (tức cam kết của doanh nghiệp bảo hiểm đến khách 
hàng). Do đó dẫn đến sự cạnh tranh lẫn nhau giữa các doanh nghiệp bảo hiểm và ngay 
cả các chi nhánh trong cùng một doanh nghiệp bảo hiểm. Vì thế, việc quan tâm cung 
cấp dịch vụ gia tăng bổ sung cho khách hàng cũng bị hạn chế. Sự thiếu chuyên nghiệp 
còn thể hiện ở việc giải quyết bồi thường cho khách hàng còn nhiều vướng mắc; thủ 
tục, hồ sơ bồi thường còn rườm rà, chưa tinh gọn, đơn giản. 

Trong lĩnh vực phân phối, cuộc đua kiểm soát kênh phân phối giữa các nhà 
phân phối trong và ngoài nước đã nổi lên, đặc biệt trong lĩnh vực hàng tiêu dùng. Các 
nhà phân phối trong nước đang phải đối mặt với sức ép cạnh tranh rất lớn từ những tập 
đoàn kinh doanh siêu thị nước ngoài là Metro Cash & Carry (Đức), Big C (Pháp), 
Parkson (tập đoàn Lion Group, Ma-lai-xi-a).  

Ví dụ, trong trường hợp của Metro, để tạo được lợi thế cạnh tranh về giá và 
khuyến mại với các nhà phân phối nội địa, Metro đã buộc các nhà sản xuất phải có 
mức chiết khấu cao (từ 8% đến hơn 20%) cho họ. Metro có được lợi thế trên bàn đàm 
phán vì họ là nhà kinh doanh bán lẻ lớn thứ tư thế giới với hơn 600 trung tâm ở 29 
quốc gia. Những nhà sản xuất Việt Nam, đặc biệt là có vốn nước ngoài, nếu không làm 
theo điều kiện của Metro thì Metro sẽ gây áp lực với công ty mẹ ở nước ngoài. Đối với 
các nhà sản xuất nhỏ lẻ thì Metro buộc họ phải dán nhãn của Metro nếu muốn hàng 
vào trung tâm phân phối của họ.  

Nhìn chung, những loại hình phân phối hiện đại là thế mạnh của các nhà phân 
phối nước ngoài. Tuy các nhà phân phối Việt Nam có nhiều động thái củng cố lại hệ 
thống của mình để chống lại áp lực cạnh tranh từ các nhà phân phối nước ngoài, nhưng 
đây có thể là một cuộc đua không cân sức vì các tập đoàn phân phối nước ngoài đã 
tích lũy được nhiều kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường các nước đang phát triển, 
nguồn vốn rất lớn. Họ lại tiến hành các hoạt động nghiên cứu thị trường, tổ chức kinh 
doanh, thậm chí vận động hành lang rất bài bản và đưa ra giá bán buôn thấp hơn nhiều 
so với các nhà bán buôn trong nước, các dịch vụ bán hàng thuận tiện và các chương 
trình khuyến mại hấp dẫn. Với vốn đầu tư lớn, mặt bằng kinh doanh rộng, hệ thống 
quản lý bán hàng, lưu kho, vận chuyển có tính ưu việt, các khâu logistics được thực 
hiện với độ chuyên nghiệp cao hơn hẳn các doanh nghiệp trong nước, các tập đoàn 
phân phối nước ngoài sẽ dần khống chế hệ thống phân phối nội địa. Hiện nay, một bộ 
phận người dân có xu hướng đến các siêu thị lớn để mua hàng với cơ sở hạ tầng hiện 
đại, hàng hóa đa dạng, chất lượng tốt, giá cả ổn định và có nhiều hình thức khuyến mại. 
Số lượng các điểm phân phối mới như siêu thị, trung tâm thương mại đã gia tăng mạnh 
mẽ trên toàn quốc. Tuy nhiên, hình thức phân phối nhỏ lẻ vẫn tồn tại phổ biến do tập 
quán tiêu dùng của người Việt Nam và các điểm bán thường nằm sát khu vực có nhiều 
dân cư sinh sống để dễ dàng bán hàng trực tiếp cho các hộ.  

Sự phụ thuộc vào các tập đoàn phân phối nước ngoài cũng có thể có ảnh hưởng 
tiêu cực vì nó đe dọa cuộc sống của người sản xuất và các hộ buôn bán nhỏ. Các siêu 
thị thường đưa ra các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng rất cao đối với 
người nông dân, nếu đáp ứng thì họ sẽ mua với khối lượng khổng lồ. Để đáp ứng được 
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yêu cầu rất cao của các siêu thị, người nông dân phải đầu tư máy móc thiết bị, giống, 
phương pháp canh tác dựa trên vốn vay ngân hàng nên sẽ gặp rủi ro cao nếu các nhà 
phân phối nước ngoài không mua hàng.  

Đối với hàng gia dụng và trang trí là mặt hàng có thế mạnh của các doanh 
nghiệp Việt Nam, các tập đoàn phân phối nước ngoài thường áp dụng mức giá cao 
trong các đơn đặt hàng các sản phẩm gia công, đồng thời cũng đặt ra các quy định ngặt 
nghèo về thời hạn giao hàng, sử dụng lao động, nguồn nguyên vật liệu, đổi mới công 
nghệ. Có đối tác lo đầu ra, các doanh nghiệp nhỏ có lợi ích là chỉ phải tập trung sản 
xuất, không phải lo các khâu bao bì, thiết kế, makerting, xây dựng hệ thống phân phối 
và tạo dựng thương hiệu. Tuy nhiên, rủi ro sẽ là phía nước ngoài áp đặt giảm giá đặt 
hàng khiến cho các nhà sản xuất trong nước dễ bị lỗ.  

Nhìn chung, ngành dịch vụ trong nước chịu sức ép cạnh tranh mạnh hơn kể từ 
sau khi gia nhập WTO, song đây là sức ép tích cực, có tác dụng thúc đẩy nâng cao chất 
lượng dịch vụ, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của xã hội. 

Có thể thấy một số đặc điểm nổi bật trong sự phát triển của ngành dịch vụ Việt 
Nam sau 5 năm gia nhập WTO như sau:  

Mặc dù có nhiều lo ngại trước đó, song việc thực hiện các cam kết WTO trong 
5 năm 2007-2011 không tạo ra sức ép cạnh tranh quá lớn đối với ngành dịch vụ của 
Việt Nam do lộ trình thực hiện tương đối chậm, một số ngành dịch vụ vẫn chưa mở 
cửa hoàn toàn và vẫn duy trì các hình thức độc quyền hoặc bán độc quyền hoặc hạn 
chế các NĐTNN. Trong khi đó, một số ngành dịch vụ đã thực hiện cam kết mở cửa 
hoàn toàn thì số lượng các nhà cung cấp nước ngoài tham gia cũng chưa nhiều do tình 
hình kinh tế trong nước và thế giới suy thoái.  

Tuy nhiên, cuộc KH&ST cùng với bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước đã tác động 
mạnh đến sự phát triển của ngành dịch vụ nói chung và một số ngành dịch vụ nói riêng 
trong giai đoạn 2007-2011. Các ngành như tài chính, tín dụng, kinh doanh tài sản và 
dịch vụ tư vấn bị tác động nhiều hơn bởi bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước, trong đó có 
sự đóng băng của thị trường bất động sản, suy sụp của thị trường chứng khoán. Trong 
khi đó, các ngành như vận tải, du lịch lại chịu tác động tiêu cực nhiều hơn từ suy thoái 
kinh tế toàn cầu khiến cho lượng khách du lịch đến Việt Nam giảm và thương mại 
quốc tế giảm sút khiến cho nhu cầu vận tải biển cũng giảm theo. Các ngành dịch vụ 
của Chính phủ phát triển chậm lại do thắt chặt NSNN trong bối cảnh kinh tế khó khăn.  

Như vậy, sức ép chủ yếu đối với ngành dịch vụ Việt Nam trong giai đoạn 
5SWTO không phải do việc mở cửa thị trường khi thực hiện cam kết, mà do tình hình 
kinh tế trong nước và thế giới khó khăn. Đây là điều mà Việt Nam chưa lường hết 
được trước khi bắt tay vào thực hiện các cam kết WTO. 

Các thành tựu 

Trong 5SWTO, ngành dịch vụ đã đạt được những thành tựu nhất định. Công 
nghệ của khu vực dịch vụ đã có chuyển biến rõ rệt, vượt hẳn so với thời gian trước, tuy 
nhiều mặt còn chưa bắt kịp với trình độ chung của thế giới. Do trình độ công nghệ và 
mức độ hiện đại hóa được nâng cao, số lượng và chất lượng của dịch vụ đã gia tăng 
đối với tất cả các ngành, đặc biệt là thương mại, khách sạn - nhà hàng, tài chính - tín 
dụng, vận tải - bưu điện - du lịch, quản lý nhà nước. 
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Trong số các ngành dịch vụ, công nghệ trong lĩnh vực CNTT và truyền thông 
phát triển ấn tượng nhất. Ngành CNTT và truyền thông đã được Chính phủ ưu tiên 
phát triển nhằm tạo lập cơ sở hạ tầng quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và hiện đại 
hóa nền kinh tế. Ngành CNTT của Việt Nam đã đủ tiềm lực và trình độ để tham gia 
được vào các khâu trong chuỗi hoạt động thuê ngoài. Công nghệ truyền thông đại 
chúng số hoá cũng được chú trọng phát triển, trở thành một hướng ưu tiên. Việt Nam 
đã phóng thành công 2 vệ tinh viễn thông địa tĩnh VINASAT 1 (năm 2008) và 
VINASAT 2 (năm 2012), giúp cung cấp dịch vụ đường truyền vệ tinh, mở rộng vùng 
phủ sóng, nhằm phát triển các dịch vụ ứng dụng như dịch vụ thoại, truyền hình, thông 
tin di động, truyền số liệu, internet, các dịch vụ đào tạo và y tế từ xa, truyền tin cho 
ngư dân trên biển, dự báo thời tiết, đảm bảo an ninh quốc phòng, mà các phương thức 
truyền dẫn khác khó thực hiện được. 

Trong lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ ngân hàng điện tử, ngân hàng trực tuyến và 
dịch vụ thẻ với những tiện ích vượt trội đã phát triển mạnh 5SWTO. Dịch vụ ngân 
hàng trực tuyến là tiền đề cho sự phát triển của các dịch vụ thanh toán hiện đại trên thị 
trường Việt Nam. Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ cũng được các ngân hàng 
thương mại (NHTM) phát triển với nhiều chủng loại đa dạng và tiên tiến. Nhiều tiện 
ích của sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã được khai thác áp dụng phổ biến cho 
toàn bộ các sản phẩm chuyển tiền, tiền gửi, tiền vay, đầu tư dài hạn vào giấy tờ có giá, 
các nghiệp vụ giao dịch ngoại hối như hợp đồng giao ngay, hợp đồng tương lai, hợp 
đồng hoán đổi. 

Các phương thức phân phối qua mạng, thương mại điện tử bùng nổ mạnh và thu 
hút được sự quan tâm vì những tiện ích đáng kể của nó. Ở Việt Nam đang hình thành 
một làn sóng phân phối trực tuyến vừa chính thức vừa phi chính thức nhưng rất mạnh 
mẽ, có nhiều trang web tiếng Việt khác nhau thực hiện các giao dịch trên mạng.  

Trong lĩnh vực quản lý nhà nước, việc ứng dụng CNTT đã tương đối phổ biến 
trong hệ thống các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, tại các địa phương, trong quốc 
phòng và an ninh. Số lượng các tờ báo điện tử và trang tin điện tử các loại cùng với 
việc truyền tín hiệu truyền hình số qua internet đã góp phần đáng kể vào công tác 
thông tin, tuyên truyền và đối ngoại. Các trang tin điện tử của Đảng, Quốc hội và 
Chính phủ, các bộ ban ngành địa phương được cập nhật thông tin thường xuyên, 
chiếm được sự quan tâm của cả trong và ngoài nước.  

Các vấn đề tồn đọng 

Mặc dù có những thay đổi kể trên, trong 5SWTO khoảng cách của nhiều ngành 
dịch vụ Việt Nam với thế giới vẫn chưa được thu hẹp đáng kể, ngay cả trong những 
ngành dịch vụ phát triển bùng nổ. Trong lĩnh vực ngân hàng, các ngân hàng Việt Nam 
chủ yếu cung cấp các dịch vụ ngân hàng truyền thống, chủ yếu là các dịch vụ tín dụng. 
Mức độ tiếp thu công nghệ của hệ thống ngân hàng Việt Nam còn thấp và nguồn nhân 
lực hiện nay cũng không hiệu quả và kém kỹ năng, trong đó có các kỹ năng quản lý, 
giám sát và điều tiết trong hệ thống ngân hàng, các kỹ năng phân tích, đánh giá các 
điều kiện tài chính và dự báo các xu hướng phát triển. 

Trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, năng lực của các công ty du lịch của Việt 
Nam còn thấp. Tuy số lượng các khách sạn và các cơ sở lưu trú đã tăng lên rất nhiều, 
phần lớn các khách sạn và cơ sở lưu trú đều nhỏ và cạnh tranh với nhau nhiều hơn là 
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hợp tác để trở thành các “nhóm” hay tập đoàn có khả năng tạo danh tiếng và các tiêu 
chuẩn dịch vụ chất lượng cao. Nhiều khách sạn thuộc sở hữu nhà nước được xây dựng 
từ lâu và không được duy trì, bảo dưỡng tốt. Hơn nữa, phần lớn các cơ sở lưu trú này 
lại tập trung ở các thành phố lớn và khu đô thị, trong khi nhiều vùng thắng cảnh đẹp 
thì chỉ có số ít cơ sở lưu trú với chất lượng thấp. Việt Nam vẫn chưa có được các khu 
du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế (như Sen-tô-sa ở Xin-ga-po, Ba-li ở In-đô-nê-xi-a hay 
Pat-taya ở Thái Lan). Các sản phẩm du lịch của Việt Nam chưa được đa dạng hoá và 
phát triển tốt theo đẳng cấp quốc tế. Ở nhiều nơi, môi trường du lịch đã xuống cấp do 
không được duy trì và bảo dưỡng, và ô nhiễm. 

Trong những ngành dịch vụ có tốc độ phát triển chậm thì khoảng cách so với 
thế giới và khu vực còn xa hơn nữa. Trong lĩnh vực vận tải biển, tính đến năm 2011, 
Việt Nam đã có 266 cảng biển, hầu hết quy mô nhỏ, trong đó chỉ có một cảng nước 
sâu vừa mới được đưa vào sử dụng là Tân Cảng Cái Mép ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Phần 
lớn các cảng biển không được nạo vét và bảo dưỡng thường xuyên do thiếu kinh phí 
và không có các thiết bị an toàn để tiếp nhận tàu công-te-nơ lớn. Kết quả là phần lớn 
tàu công-te-nơ xuất nhập khẩu đều phải quá cảnh tại các cảng biển của Hồng Kông và 
Xin-ga-po. Kết cấu hạ tầng, thiết bị và công nghệ của các cảng biển của Việt Nam khá 
lạc hậu so với các nước trong khu vực và trên thế giới, thiếu các phương tiện bốc dỡ và 
xếp hàng hoá và thiếu sự gắn kết với các dịch vụ vận tải nối liền với các cảng biển. 
Năng lực bốc dỡ và chất hàng hoá hạn chế còn nghèo nàn, hiệu quả thấp và mất nhiều 
thời gian đã ảnh hưởng xấu đến hiệu quả của các kho chứa hàng, làm tăng chi phí của 
các công ty vận tải biển và giảm khả năng cạnh tranh của các cảng Việt Nam.  

Trong lĩnh vực GDĐT, mặc dù nhiều cơ sở đào tạo của Việt Nam đã thực hiện 
liên danh, liên kết với nước ngoài song chất độ và trình độ công nghệ của ngành 
GDĐT còn rất thấp, thể hiện qua hệ thống cơ sở hạ tầng giáo dục còn nghèo nàn, lạc 
hậu như thư viện điện tử, các phòng thí nghiệm, hệ thống quản lý giáo dục còn theo lối 
hành chính tập trung truyền thống và khả năng kết hợp giữa đào tạo và nghiên cứu còn 
chưa hiệu quả. 

Cơ cấu của ngành dịch vụ còn thiên về các ngành dịch vụ truyền thống và tiêu 
dùng cuối cùng (thương mại, vận tải - bưu điện - du lịch, khách sạn - nhà hàng, kinh 
doanh tài sản - dịch vụ tư vấn). Các ngành dịch vụ mang tính chất “động lực” hay 
“huyết mạch” của nền kinh tế như tài chính - tín dụng, khoa học - công nghệ và GDĐT 
còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ, cho thấy chất lượng tăng trưởng kinh tế còn chưa cao. 

Nếu so với giai đoạn 5TWTO, thì tỷ trọng của các ngành dịch vụ thay đổi 
không đáng kể. Tỷ trọng của các ngành thương mại và khách sạn - nhà hàng tăng 
nhiều nhất; tỷ trọng của ngành kinh doanh tài sản - dịch vụ tư vấn và ngành GDĐT 
giảm nhiều nhất. Mặc dù Việt Nam đã thực hiện mở cửa ngành dịch vụ GDĐT theo 
cam kết WTO song trên thực tế thị trường giáo dục kể từ năm 2009 đến nay không 
phát triển sôi động như mong đợi. Tỷ trọng của ngành GDĐT giảm là điều đáng lo 
ngại về hướng phát triển nguồn nhân lực trong dài hạn. Tỷ trọng của ngành tài chính - 
tín dụng không tăng đáng kể mặc dù có vẻ như đã có sự bùng nổ của hoạt động ngân 
hàng trong giai đoạn 5SWTO.  

Nhiều yêu cầu định tính đặt ra trong Chiến lược phát triển KT-XH giai đoạn 
2001-2010 về phát triển một số ngành dịch vụ đã không đạt được. Ví dụ, mặc dù 
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Chiến lược yêu cầu “tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về GDĐT”, hay yêu cầu tăng 
cường tiềm lực “để khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển đất 
nước”, thực tế cho thấy, các ngành này lại phát triển chậm lại trong giai đoạn 5SWTO. 
Bên cạnh đó, một số chủ trương lớn như yêu cầu “bảo đảm sự phát triển an toàn, lành 
mạnh của thị trường tài chính - tiền tệ trong toàn bộ nền kinh tế… Thực thi chính sách 
tiền tệ bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát...” và “cơ cấu lại hệ thống 
ngân hàng” cũng chưa được thực hiện tốt hoặc chỉ mới bắt đầu thực hiện trong giai 
đoạn 5SWTO. 

1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

Trong 5SWTO, cơ cấu GDP chuyển dịch không rõ nét và không theo xu hướng 
từ NLT sang CNXD và dịch vụ như đã đặt ra trong Kế hoạch phát triển KT-XH 2006-
2010. Đến năm 2011, tỷ trọng ngành NLT tăng 1,7 điểm phần trăm so với năm 2007, 
trong khi đó 2 ngành CNXD và dịch vụ đều giảm xuống tương ứng là 1,2 điểm phần 
trăm và 0,5 điểm phần trăm. Chỉ tiêu kế hoạch NLT chiếm 15-16% GDP, CNXD 43-
44% và dịch vụ 40-41% vào năm 2010 đã không đạt được. 

Nguyên nhân của việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế không như mong muốn chủ 
yếu là do 2 ngành CNXD tăng trưởng thấp hơn kế hoạch, do chưa lường trước các thay 
đổi bất lợi của kinh tế thế giới. 

Hình 6: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế giai đoạn 2002-2011 (% GDP) 
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Nguồn: TCTK (nhiều năm). 

1.4. Chất lượng tăng trưởng kinh tế  

Một trong những thước đo về chất lượng tăng trưởng kinh tế là năng suất các 
yếu tố tổng hợp (TFP). Khác với giai đoạn 1990-1996 khi TFP là yếu tố quan trọng 
nhất đóng góp cho tăng trưởng kinh tế (42-83% tăng trưởng GDP), từ 1997 đến nay 
vốn đóng vai trò quan trọng nhất (45-102% tăng trưởng GDP) và ngày càng tăng đối 
với tăng trưởng (Hình 7). Trong giai đoạn này, tăng trưởng kinh tế chủ yếu dựa trên 
tăng vốn, đóng góp từ lao động và TFP còn hạn chế trong khi Việt Nam có lợi thế về 
lao động hơn là lợi thế về vốn. Yếu tố trình độ công nghệ, chất lượng lao động, trình 
độ quản lý cải thiện chưa đáng kể. Nếu không cải cách trong ứng dụng khoa học công 
nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với trình độ phát triển thì việc tăng vốn, tăng 
lao động một cách cơ học khó có thể tạo ra tăng trưởng cao và bền vững.  



 
61

Điều đặc biệt là kết quả hoạt động của nền kinh tế 5SWTO không chỉ kém 
5TWTO về tăng trưởng, mà chất lượng tăng trưởng cũng giảm sút. Trong giai đoạn 
2007-2010, hiệu quả tăng trưởng kinh tế suy giảm mạnh, khi TFP chỉ đóng góp 5% 
cho tăng trưởng GDP so với con số 33% bình quân hàng năm trong giai đoạn 5TWTO; 
riêng năm 2009 và 2010 TFP đóng góp âm cho tăng trưởng (-1% và -29%). Nền kinh 
tế trong giai đoạn 5SWTO dựa vào vốn ở mức độ lớn nhất để tăng trưởng (73% so với 
46% bình quân hàng năm 5TWTO), trong khi đó tăng trưởng lại thấp hơn. 

Hình 7: Đóng góp vào tăng trưởng kinh tế giai đoạn 1990-2010 (điểm phần trăm) 
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Nguồn: Nguyễn Ngọc Anh (2011). 

Một số chỉ tiêu khác liên quan đến hiệu quả tăng trưởng kinh tế như tỷ lệ vốn 
tăng thêm trên sản lượng đầu ra (ICOR), tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội (ĐTTXH) so với 
GDP cũng cho thấy xu hướng nói trên. 

NSLĐ cũng là 1 trong các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả nền kinh tế. NSLĐ ở Việt 
Nam tăng chậm, và trong 5SWTO lại tăng thấp hơn nhiều so với 5TWTO (3,7% so với 
5% hàng năm). Tăng NSLĐ là vấn đề cần quan tâm đặc biệt nếu Việt Nam muốn thoát 
khỏi bẫy thu nhập trung bình và tăng cường khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.  

So với các nước trên thế giới, NSLĐ của Việt Nam còn thấp. Tính theo USD 
năm 1990, NSLĐ của Việt Nam năm 2010 chỉ đạt gần 5,9 nghìn USD, bằng 13,2% 
của Nhật Bản, 23,3% của Ma-lai-xi-a, 12% của Xin-ga-po, 13,3% của Hàn Quốc, 
46,5% của Trung Quốc, 37% của Thái Lan và 69,9% của Phi-lip-pin.  

2. THƯƠNG MẠI 

2.1. Xuất nhập khẩu 

Kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng liên tục cho tới năm 2008 (Hình 8). Kim ngạch 
xuất khẩu và nhập khẩu đều giảm vào năm 2009 do tác động của KH&ST, nhưng đã 
tăng trở lại từ năm 2010 khi kinh tế thế giới và kinh tế trong nước hồi phục. 

2.1.1. Xu hướng 

Xuất khẩu 

Trong giai đoạn 2007-2011, xuất khẩu vẫn giữ xu hướng tăng, song biến động 
mạnh hơn so với giai đoạn trước đó. Tăng trưởng xuất khẩu hàng năm khá cao trong 
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năm 2007 và 2008, tương ứng là 21,9% và 29,1%. Tuy nhiên, xuất khẩu năm 2009 đã 
giảm 8,9%, do tác động của KH&ST. Kể từ năm 2010, xuất khẩu tăng trở lại ở mức 
25,5% vào năm 2010 và 34,2% vào năm 2011. Tính chung trong giai đoạn 2007-2011, 
xuất khẩu tăng khoảng 2,4 lần, từ 39,8 tỷ USD lên 96,9 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu bình quân đạt 19,5%/năm, cao hơn chỉ tiêu 16%/năm trong kế hoạch 5 năm 
2006-2010. Tuy nhiên, đây là mức tăng thấp hơn giai đoạn 5TWTO 2002-2006, với 
xuất khẩu tăng hơn 2,6 lần, bình quân 21,5%/năm.  

Hình 8: Diễn biến xuất nhập khẩu và cán cân thương mại hàng hóa giai đoạn 
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Nguồn: TCTK. 

Lưu ý: Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu được thể hiện theo trục bên trái. Cán cân thương mại được 
thể hiện theo trục bên phải. 

Xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng so với GDP, và tỷ lệ này đạt tới 79,0% vào năm 
2011 (so với mức 65,2% vào năm 2006). Tăng trưởng xuất khẩu đã có tác động mạnh 
hơn đối với tăng trưởng kinh tế. Trong thời kỳ 2007-2010, tỷ lệ đóng góp bình quân 
của tăng trưởng xuất khẩu vào tăng trưởng kinh tế đạt tới 113,2%, tức là cao hơn nhiều 
so với đóng góp tương ứng của tiêu dùng (89,4%) và tích lũy tài sản (66,4%) (Trương 
Đình Tuyển và cộng sự 2011). Như vậy, ngay cả trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến 
động, Việt Nam cũng đã tận dụng được nhiều tiềm năng xuất khẩu, và chuyển hóa 
những tiềm năng ấy thành thu nhập cho dân cư và nền kinh tế. 

Tiếp nối xu hướng từ thời kỳ trước khi gia nhập WTO, thành tựu tăng trưởng 
xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục được thúc đẩy bởi: (i) tăng trưởng thương mại toàn 
cầu; và (ii) tự do hóa và cải thiện khả năng cạnh tranh. Võ Trí Thành và Nguyễn Anh 

Dương (2011), dựa trên phân tách tỷ trọng thị trường không đổi
17

 đối với số liệu 
thương mại trong các giai đoạn 2001-2004, 2004-2007 và 2007-2008, cho thấy tác 
động tích cực của 2 nhân tố này là hiện hữu trong mọi giai đoạn. Tỷ lệ đóng góp của 
tăng trưởng thương mại toàn cầu đối với tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đã tăng 
từ 53% trong giai đoạn 2001-2004 lên 61% trong 2004-2007, sau đó giảm xuống còn 

                                                

 

17 Tiếng Anh là “constant market share”. 
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48% trong 2007-2008. Tỷ lệ này lớn một phần cũng do quy mô xuất khẩu của Việt 
Nam còn tương đối nhỏ, nên chịu tác động đáng kể từ diễn biến thương mại toàn cầu.  

Kết quả ước lượng dựa trên số liệu cho giai đoạn 1990-2010 cho thấy việc gia 
nhập WTO không ảnh hưởng đáng kể đến lượng hàng xuất khẩu (không tính dầu thô) 
của Việt Nam bằng mốc ký kết Hiệp định thương mại song phương Việt Nam - Hoa 
Kỳ. Trong khi đó, xuất khẩu của Việt Nam chịu ảnh hưởng nhiều hơn của tăng trưởng 
kinh tế thế giới. Ước tính, GDP của thế giới tăng 1% sẽ làm tăng tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu của Việt Nam lên khoảng 4,4%. 

Có thể thấy xuất khẩu đã trở thành một động lực chính cho tăng trưởng kinh tế 
cả trước và sau khi gia nhập WTO. Theo đó, xuất khẩu đã góp phần tạo việc làm cho 
người lao động và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với những biến đổi 
của thị trường thế giới. Tuy vậy, xuất khẩu trong giai đoạn 5SWTO, kể cả trong các 
năm 2007 và 2008, cũng không tăng nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn trước 2007. 
Điều này cho thấy dường như gia nhập WTO chưa mang lại lợi ích đáng kể đối với 
tăng trưởng xuất khẩu, hoặc doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng được đáng kể cơ 
hội mới từ các nền kinh tế thành viên WTO. Mức tăng trưởng xuất khẩu ấn tượng năm 
2011 mới chỉ là một điểm sáng hiếm hoi, và còn cần kiểm chứng về mức độ bền vững 
trong các năm tiếp theo. 

Nhập khẩu 

Tương tự, nhập khẩu từ năm 2007 đã có những biến động mạnh hơn. Tăng 
trưởng nhập khẩu đạt tới 40% năm 2007, và 28,6% năm 2008. Do tác động của suy 
thoái kinh tế thế giới và suy giảm kinh tế trong nước, nhập khẩu đã giảm 13,3% năm 
2009. Tuy nhiên, nhập khẩu đã nhanh chóng phục hồi, đạt mức tăng trưởng 20% vào 
năm 2010 và 25,9% vào năm 2011. Tính chung trong giai đoạn 2007-2011, nhập khẩu 
đã tăng khoảng 2,4 lần, từ 44,9 tỷ USD lên 106,7 tỷ USD. Tốc độ tăng nhập khẩu bình 
quân trong giai đoạn này đạt mức 18,9%/năm. Tỷ lệ nhập khẩu so với GDP đạt đỉnh 
khoảng 88,6% vào năm 2008, sau đó giảm xuống còn 72,0% vào năm 2009, trước khi 
phục hồi ở mức 87,1% vào năm 2011. Nhìn chung, mức độ tăng nhập khẩu thấp hơn 
giai đoạn 5TWTO (nhập khẩu tăng khoảng 2,8 lần và tốc độ tăng nhập khẩu bình quân 
22,6%/năm). 

Đáng chú ý là khác với xuất khẩu, nhập khẩu dường như chỉ tăng nhanh hơn 
hẳn ngay sau khi Việt Nam gia nhập WTO, chứ không tăng nhanh hơn trong toàn giai 
đoạn 5SWTO, ngay cả khi bỏ qua mức giảm nhập khẩu năm 2009. Điều này có thể là 
do Việt Nam đã dần thích ứng với cuộc chơi trong WTO, ở cả cấp hoạch định chính 
sách và cấp doanh nghiệp. Các cơ quan hoạch định chính sách đã dần dần thực hiện 
các chính sách điều tiết nhập khẩu một cách hiệu quả hơn và không vi phạm với quy 
định của WTO. Trong khi đó, doanh nghiệp Việt Nam cũng phần nào cải thiện khả 
năng cạnh tranh. Việc giá các mặt hàng nhập khẩu (quy đổi ra VNĐ) tăng mạnh do 
tăng tỷ giá VNĐ/USD cũng khiến nhu cầu đối với các mặt hàng này suy giảm. 

Nhập khẩu tăng trước hết là để bù đắp chênh lệch đầu tư - tiết kiệm do đầu tư 
(cả trong nước và nước ngoài) tăng mạnh. Trên thực tế, theo ước tính của Quỹ Tiền tệ 
quốc tế (IMF), chênh lệch đầu tư - tiết kiệm (so với GDP) đã tăng mạnh từ mức 0,3% 
năm 2006 lên gần 11,9% năm 2008 trước khi giảm xuống còn 4,2% vào năm 2010 và 
0,5% GDP năm 2011. Bên cạnh đó, nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng mạnh là do thu 
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nhập tăng (nhìn chung) cộng với hiệu ứng thu nhập từ tài sản tăng cùng việc cắt giảm 
thuế quan đối với một số mặt hàng tiêu dùng nhập khẩu (Võ Trí Thành và Nguyễn 
Anh Dương 2009). Cuối cùng, nhập khẩu tăng còn nhằm phục vụ yêu cầu sản xuất 

trong nước.
18

 

Ước lượng của Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011) cho thấy nhập khẩu 
trong giai đoạn 1990-2010 chịu tác động của một số nhân tố. Một mặt, tăng tỷ giá 
VNĐ/USD danh nghĩa cũng có tác động làm tăng kim ngạch nhập khẩu, do việc tăng 
tỷ giá này đi kèm với việc tăng giá (theo giá thực tế tính bằng nội tệ) của hàng hóa 
Việt Nam. Trong khi đó, lượng vốn FDI thực hiện cũng làm tăng nhu cầu đối với hàng 
nhập khẩu. Cụ thể, 1% tăng vốn FDI thực hiện sẽ làm tăng lượng hàng nhập khẩu 
khoảng 0,3%. Tăng trưởng GDP cao cũng góp phần làm tăng nhu cầu đối với hàng 
nhập khẩu, nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất. Đáng lưu ý là việc gia nhập 
WTO song hành với giảm thuế quan cũng làm tăng nhu cầu đối với nhập khẩu, nếu 
không có các biện pháp kỹ thuật để kiềm chế nhập khẩu. 

Trong giai đoạn trước khi gia nhập WTO, nhập siêu hàng hóa chỉ tăng nhanh 
trong 2 năm 2002-2003 lên tương ứng là 3,0 tỷ USD và 5,1 tỷ USD; sau đó tăng không 
nhiều và đạt gần 5,1 tỷ USD vào năm 2006. Sau khi Việt Nam trở thành thành viên 
WTO, nhập siêu hàng hóa tăng đột biến, lần lượt đạt tới 14,2 tỷ USD và 18,0 tỷ USD 
trong các năm 2007 và 2008. Trong những năm sau đó, cùng với tác động của suy 
thoái kinh tế toàn cầu và các chính sách kiềm chế nhập siêu, nhập siêu giảm xuống còn 
12,9 tỷ USD vào năm 2009, và 9,8 tỷ USD năm 2011. Tốc độ tăng nhập siêu bình 
quân ở mức gần 33,6%/năm trong giai đoạn 2002-2006, đã tăng tới 88,7%/năm trong 
các năm 2007-2008, sau đó giảm khoảng -18,4%/năm trong giai đoạn 2009-2011. 
Điểm tích cực là khác với những năm ngay sau khi gia nhập WTO, nhập siêu hàng hóa 
đã dần được kiềm chế do cả xuất khẩu tăng nhanh và nhập khẩu tăng chậm lại. 

Hình 9: Nhập siêu so với GDP và so với xuất khẩu, 2002-2011 
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Nguồn: số liệu nhập siêu từ TCTK, số liệu GDP (theo USD) lấy từ EIU.  

Xét theo tỷ lệ so với GDP hay xuất khẩu, nhập siêu cũng có những diễn biến 
tương tự (Hình 9). Như vậy, trong những năm ngay sau khi gia nhập WTO (2007-

                                                

 

18 Luận điểm này sẽ được phân tích trong phần tiếp theo. 
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2008), nhập siêu chưa mang lại hiệu quả đáng kể về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế cũng 
như tăng trưởng xuất khẩu. Tác động đối với tăng trưởng xuất khẩu dường như chỉ 
hiện hữu trong các năm gần đây (2010 và 2011). Trong khi đó, việc nhập siêu giảm so 
với GDP trong những năm gần đây chủ yếu là do nhập siêu đã được kiềm chế hiệu quả 
hơn. 

Cùng với xu hướng mở rộng thương mại hàng hóa, kinh tế Việt Nam cũng đạt 
độ mở ngày càng lớn. Tính theo tỷ lệ giá trị thương mại hàng hóa trên GDP, độ mở 
thương mại của Việt Nam đã tăng gần như liên tục. Tỷ lệ này đã tăng từ 130,4% năm 
2005 lên 157,4% vào năm 2008. Do tác động của cuộc KH&ST, thương mại đã bị thu 
hẹp so với GDP và chỉ còn 130,7% vào năm 2009. Kể từ năm 2010, độ mở thương mại 
tăng trở lại và đạt tới 166,1%. Theo đánh giá của Trương Đình Tuyển và cộng sự 
(2011), diễn biến độ mở thương mại phản ánh khá sát xu hướng hội nhập “tự nhiên” 
của nền kinh tế trong giai đoạn 2000-2006 và kể từ năm 2010 trở lại đây. Trong các 
năm 2000-2006, nền kinh tế tự động mở cửa để hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới 
như một kết quả của sự phát triển kinh tế, của các cam kết đã ký trước đó. Những năm 
2010 và 2011 cũng chứng kiến sự thích ứng tốt hơn của nền kinh tế sau các năm đầu 
hứng khởi quá mức (năm 2007 và 2008) hoặc sau tác động của cuộc KH&ST (năm 
2009). 

2.1.2. Tác động đến thương mại phân theo quốc gia và vùng, lãnh thổ 

Tác động đến xuất khẩu 

Trong giai đoạn 5SWTO (trừ năm 2009), tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Việt 
Nam sang hầu hết các thị trường đều tăng so với giai đoạn 2002-2006 (Bảng 17). Điều 
này cho thấy Việt Nam vẫn tiếp tục tận dụng được các cơ hội để gia tăng xuất khẩu. 
Riêng đối với Hàn Quốc và Trung Quốc, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu bình quân trong 
các năm 2007-2011 thậm chí còn nhanh hơn đáng kể so với giai đoạn 2001-2006. Như 
vậy, hoạt động xuất khẩu của Việt Nam phần nào đã được chuyển hướng sang khai 
thác các thị trường tương đối mới (Hàn Quốc và Trung Quốc), dù vẫn duy trì các thị 
trường truyền thống như EU, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Úc là một trong những thị trường 
hiếm hoi khi mà việc gia nhập WTO và ngay cả hiệp định AANZFTA chưa mang lại 
lợi ích đáng kể về xuất khẩu. 

Bảng 17: Tăng trưởng xuất khẩu sang một số nước, vùng, lãnh thổ chủ yếu 

(%/năm) 

 2002-2006 2007-2008 2009 2010-2011 2007-2011 

ASEAN 21,0 24,8 -15,3 24,6 15,4 

EU 18,8 23,9 -13,7 32,5 18,4 

Hàn Quốc 15,7 45,9 15,9 50,6 41,1 

Nhật Bản 15,9 27,1 -25,2 29,3 15,1 

Trung Quốc 18,0 22,3 11,4 41,4 27,2 

Hoa Kỳ 49,1 23,1 -4,0 21,0 16,3 

Úc 29,2 7,8 -45,2 2,8 -7,6 

Nguồn: TCTK và tính toán của nhóm tác giả. 
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Tuy nhiên, trong 5SWTO, xuất khẩu có những diễn biến tăng không đều. Trong 
các năm 2007-2008, xuất khẩu vào hầu hết các thị trường chính đều tăng mạnh. Đặc 
biệt, xuất khẩu vào Hàn Quốc tăng bình quân tới 45,9%/năm trong giai đoạn này. Đến 
năm 2009, cuộc KH&ST thực sự đã có những tác động tiêu cực, làm giảm tổng cầu thế 
giới và do đó giảm xuất khẩu vào hầu hết các nước, khu vực. Kết quả là xuất khẩu vào 
hầu hết các thị trường chính đều sụt giảm, trừ Trung Quốc và Hàn Quốc. Như vậy, 
ngay cả trong bối cảnh kinh tế khó khăn, doanh nghiệp Việt Nam vẫn tận dụng các cơ 
hội để xuất khẩu. Đến các năm 2010-2011, xuất khẩu vào tất cả các thị trường chính 
đều đã tăng trở lại. Đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng xuất khẩu trong giai đoạn này 
nhìn chung đều cao hơn so với mức tương ứng trong thời kỳ 2007-2008, trừ các thị 
trường Úc, ASEAN và Hoa Kỳ. Điều này cho thấy theo thời gian, lợi ích từ việc tận 
dụng các cơ hội xuất khẩu theo AFTA và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hoa 
Kỳ giảm tương đối nhanh so với lợi ích từ các hiệp định tương đối mới hơn như 
ACFTA, AKFTA và VJEPA. 

Bảng 18 cho thấy xuất khẩu sang các thị trường chính chiếm tỷ trọng áp đảo 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, bình quân đạt 85,9% cho giai đoạn 
2002-2006 và 81,6% cho giai đoạn 2007-2011. Theo Trương Đình Tuyển và cộng sự 
(2011), kết quả này có 2 hàm ý chính sách. Thứ nhất, định hướng xuất khẩu và cơ cấu 
xuất khẩu cần được điều chỉnh riêng cho từng thị trường để tận dụng hơn nữa tiềm 
năng từ các thị trường này, kể cả tiềm năng mang lại từ những điều ước HNKTQT mà 
Việt Nam tham gia ký kết. Thứ hai, thị trường xuất khẩu của Việt Nam còn chưa đa 
dạng; do đó, xuất khẩu dễ bị tổn thương trước các cú sốc của một hoặc 2 thị trường 
chính bên ngoài. Bài học từ đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và việc xuất khẩu vào 
một số thị trường vẫn tăng ngay trong năm 2009 cho thấy Việt Nam cần tiếp tục có các 
biện pháp nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu hơn nữa. 

Cơ cấu xuất khẩu phân theo nước và vùng vẫn tập trung ở các thị trường chính, 
song tỷ trọng của một số thị trường chính như ASEAN, Nhật Bản, EU đã giảm dần. 
Trong khi đó, một số thị trường như Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hàn Quốc lại có tỷ trọng 
lớn hơn trong xuất khẩu của Việt Nam. Cần lưu ý là chi phí vận chuyển trong điều 
kiện toàn cầu hóa hiện nay giảm mạnh nhưng vẫn ảnh hưởng đáng kể đến lưu chuyển 
thương mại của nhiều nước (Doanh và Heo 2009; Trang và cộng sự 2011). Vì thế, xuất 
khẩu hay nhập khẩu với các nước khác trong khu vực vẫn sẽ chiếm tỷ trọng đáng kể. 

Bảng 18: Cơ cấu xuất khẩu sang một số thị trường chủ yếu (%) 

 2002-2006 2007-2008 2009 2010-2011 2007-2011 

ASEAN 15,8 16,6 15,3 14,2 15,4 

EU 18,3 18,1 16,5 16,5 17,1 

Hàn Quốc 2,3 2,7 3,6 4,6 3,6 

Nhật Bản 13,8 13,0 11,1 10,9 11,8 

Trung Quốc 9,5 7,6 9,5 10,7 9,2 

Hoa Kỳ 18,2 19,9 20,0 18,5 19,4 

Úc 8,0 7,4 4,2 3,2 5,1 

Tổng số 85,9 85,3 80,2 78,5 81,6 

Nguồn: TCTK và tính toán của nhóm tác giả. 
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Chỉ số cường độ thương mại
19

 của xuất khẩu của Việt Nam ở một số đối tác 
thương mại chính cho thấy thị trường ASEAN, Nhật Bản có vai trò rất quan trọng và 
tăng dần đối với xuất khẩu của Việt Nam. Tiếp đó là thị trường Hoa Kỳ. Đặc biệt, Hàn 
Quốc ngày càng hấp dẫn hơn, đặc biệt là sau hiệp định AKFTA năm 2006, thể hiện 
qua việc chỉ số cường độ thương mại lớn hơn 1 và liên tục tăng trong các năm 2007-
2009 (dù có giảm nhẹ vào năm 2010). Đáng lưu ý là chỉ số này cho thấy trong giai 
đoạn 2006-2008 Việt Nam đã thu được lợi ích ngày càng ít hơn từ xuất khẩu vào 
Trung Quốc, ngay cả khi xuất khẩu vào thị trường này vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng 
dương. 

Dựa trên chỉ số tương đồng về xuất khẩu
20

, có thể thấy cơ cấu xuất khẩu của 
Việt Nam khá giống cơ cấu xuất khẩu của Trung Quốc và ASEAN. Chỉ số tương ứng 
với Trung Quốc tăng từ 41,8 lên 50,8 trong hầu hết giai đoạn 2004-2009. So với cơ 
cấu xuất khẩu của Việt Nam, cơ cấu xuất khẩu của Trung Quốc giống nhất trong suốt 
cả giai đoạn này. Điều này cho thấy Trung Quốc và ASEAN là các đối thủ cạnh tranh 
lớn nhất với Việt Nam về một số mặt hàng xuất khẩu chủ lực. 

Chỉ số bổ trợ thương mại21 cho thấy hàng xuất khẩu Việt Nam đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu nhập khẩu của hầu hết các đối tác (trừ Hàn Quốc). Mức độ bổ trợ 
thương mại là lớn nhất với trường hợp của Nhật Bản. Việc hàng hóa xuất khẩu của 
Việt Nam đáp ứng tốt nhu cầu nhập khẩu của Nhật Bản chính là nguyên nhân khiến 
xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này tăng mạnh trong những năm gần đây.  

Tương tự, hàng xuất khẩu của Việt Nam có khả năng đáp ứng nhu cầu nhập 
khẩu của Hoa Kỳ và EU25. Trong khi đó, mức độ bổ trợ thương mại đối với Trung 
Quốc còn tương đối thấp, dù đã được cải thiện đáng kể so với các năm trước. Riêng 
với Hàn Quốc, mức độ bổ trợ được cải thiện trong giai đoạn 2004-2008, song lại suy 
giảm đáng kể trong năm 2009. 

Như nhận định của Trương Đình Tuyển và các cộng sự (2011), quá trình 
chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu trong thời gian qua chịu ảnh hưởng đáng kể 
của các cam kết thương mại, các FTA song phương và khu vực. Với việc ký và thực 
hiện gần như đồng thời nhiều FTA, việc tách biệt tác động tạo lập thương mại và 
chuyển hướng thương mại của từng FTA đối với xuất khẩu của Việt Nam là rất khó 
khăn. Tuy nhiên, xu hướng tăng trưởng xuất khẩu ở hầu hết các thị trường cho thấy 
các FTA hầu như đều có tác động làm tăng xuất khẩu của Việt Nam. Trong xu hướng 

                                                

 

19 Cường độ thương mại với một nước cho thấy tầm quan trọng của thương mại với nước đó so với 
thương mại với các nước còn lại trên thế giới. 
20 Chỉ số này được tính dựa trên việc so sánh cơ cấu xuất khẩu của nước ta với từng đối tác. Giá trị của 
chỉ số tương đồng về xuất khẩu nằm trong khoảng từ 0 đến 100: giá trị 0 cho thấy cơ cấu xuất khẩu 
hoàn toàn không tương đồng, và giá trị 100 cho thấy cơ cấu xuất khẩu hoàn toàn tương đồng. 
21 Chỉ số bổ trợ thương mại có thể nhận các giá trị từ 0 đến 100: giá trị 0 thể hiện hàng xuất khẩu hoàn 
toàn không phù hợp với nhu cầu nhập khẩu của đối tác, và giá trị 100 thể hiện hàng xuất khẩu hoàn 
toàn phù hợp với nhu cầu nhập khẩu của đối tác. Lưu ý là chỉ số này chỉ so sánh cơ cấu hàng xuất 
khẩu của một nước với cơ cấu hàng nhập khẩu của nước khác, mà không quan tâm đến quy mô thương 
mại của 2 nước này. 
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ấy, chuyển dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu chính là do doanh nghiệp Việt Nam đã tận 
dụng cơ hội từ các thị trường xuất khẩu ở các mức độ khác nhau. 

Tác động đến nhập khẩu 

Tỷ trọng nhập khẩu từ một số thị trường chính không chiếm tỷ trọng lớn bằng 
xuất khẩu nhưng vẫn nằm trong khoảng 72-77%. Nhập khẩu từ đối tác chính đều tăng 
đáng kể trong giai đoạn 2002-2011. Trong các thị trường chính thì nhập khẩu từ Hoa 
Kỳ tăng mạnh nhất, bình quân đạt 35,6%/năm giai đoạn 2007-2011 so với 15,7/năm 
trong giai đoạn 2002-2006. Nhập khẩu cũng tăng nhanh hơn ở một số nước khác như 
Hàn Quốc, Nhật Bản và EU. Ngược lại, nhập khẩu từ ASEAN và Trung Quốc đã tăng 
chậm lại, dù vẫn còn lớn. 

Bảng 19: Tăng trưởng nhập khẩu theo nước, vùng, và lãnh thổ (%) 

 2002-2006 2007-2008 2009 2010-2011 2007-2011 

ASEAN 20,1 24,9 -15,9 12,7 10,7 

EU 13,0 33,6 -4,3 18,5 19,1 

Hàn Quốc 12,9 36,2 -7,5 40,2 27,5 

Nhật Bản 13,6 32,4 -17,0 23,3 17,2 

Trung Quốc 29,0 47,0 -3,5 26,3 27,2 

Hoa Kỳ 15,7 63,8 2,4 29,3 35,6 

Nguồn: tính toán từ số liệu của TCTK và Tổng cục Hải quan. 

Tương tự như xuất khẩu, nhập khẩu có những diễn biến tăng trưởng khác nhau 
trong thời kỳ 5SWTO. Nhập khẩu chỉ tăng khá nhanh trong 2 năm đầu sau khi Việt 
Nam mới gia nhập WTO. Nhập khẩu từ ASEAN tăng chậm nhất, song cũng đạt tới 
bình quân 24,9%/năm, còn nhập khẩu từ Hoa Kỳ thậm chí tăng tới 63,8%/năm. Đến 
năm 2009, KH&ST và suy giảm kinh tế trong nước khiến nhập khẩu từ hầu hết các thị 
trường (trừ Hoa Kỳ) đều giảm. Nhập khẩu chỉ phục hồi đà tăng trưởng trong các năm 
2010-2011. Tuy nhiên, tốc độ tăng nhập khẩu đã chậm hơn ở các nguồn nhập khẩu lớn 
nhất như Trung Quốc và ASEAN. Trong khi đó, nhập khẩu từ các thị trường khác lại 
tăng nhanh hơn đáng kể. Đáng lưu ý là nhập khẩu từ Hàn Quốc tăng hơn 40,2%/năm 
trong thời kỳ 2010-2011. 

Bảng 20: Tỷ trọng nhập khẩu theo nước, vùng, và lãnh thổ (%) 

 2002-2006 2007-2008 2009 2010-2011 2007-2011 

ASEAN 25,1 24,8 23,5 19,5 22,4 

EU 8,3 7,6 7,6 7,3 7,5 

Hàn Quốc 10,2 8,7 9,6 11,9 10,2 

Nhật Bản 11,4 10,0 9,8 10,2 10,0 

Trung Quốc 14,0 20,0 22,0 23,3 21,7 

Hoa Kỳ 3,0 3,0 3,9 4,3 3,7 

Tổng số 72,0 74,1 76,4 76,5 75,5 

Nguồn: tính toán từ số liệu của TCTK và Tổng cục Hải quan. 

Tương quan giữa các thị trường chính đã thay đổi đáng kể trong giai đoạn 
5SWTO. Trong tổng nhập khẩu của thời kỳ 2002-2006, ASEAN chiếm tỷ trọng lớn 
nhất (25,1%), tiếp đến là Trung Quốc (14,0%), và Nhật Bản (11,4%). Tuy nhiên, tỷ 
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trọng của khu vực ASEAN đã giảm nhanh chóng, chỉ còn 24,8% trong 2007-2008 và 
19,5% vào các năm 2010-2011. Tương tự, tỷ trọng của Nhật Bản giảm từ 11,4% trong 
giai đoạn 2002-2006 xuống 10,2% trong thời kỳ 2010-2011. Ngược lại, tỷ trọng nhập 
khẩu từ Trung Quốc tăng nhanh nhất, từ mức bình quân 14,0% cho giai đoạn 2002-
2006 lên đến 23,3% cho giai đoạn 2010-2011. Kết quả này một phần là do các công 
trình tổng thầu mà nhà thầu Trung Quốc thực hiện ở Việt Nam, và do khả năng cạnh 
tranh về giá của các mặt hàng Trung Quốc. Nhập khẩu từ Hàn Quốc cũng tăng mạnh, 
chiếm tới 11,9% nhập khẩu giai đoạn 2010-2011 so với 10,2% trong giai đoạn 2002-
2006. Như vậy, trong quan hệ nhập khẩu với các nước, Việt Nam dường như chịu tác 
động chuyển hướng thương mại nhiều hơn là tạo lập thương mại. 

Theo chỉ số cường độ thương mại, Việt Nam là một thị trường xuất khẩu hấp 
dẫn cho các nước Đông Á. Quan trọng hơn, cùng với việc mở cửa thị trường và 
HNKTQT, Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn với hầu hết các đối tác. Việt Nam là 
một điểm đến tiềm năng đối với xuất khẩu từ ASEAN, dù chỉ số cường độ thương mại 
tăng từ khoảng 4,1 năm 2004 lên gần 4,7 năm 2006, trước khi giảm xuống gần 3,4 vào 
năm 2010. Trung Quốc và Nhật Bản cũng có chỉ số cường độ thương mại đối với Việt 
Nam tăng liên tục trong giai đoạn 2004-2009, lần lượt từ 1,6 lên 2,5 và từ 1,8 lên 2,1. 
Hàn Quốc cũng cho thấy tiềm năng xuất khẩu vào Việt Nam, mặc dù chỉ số cường độ 
thương mại giảm từ khoảng 3,8 xuống còn 3,5 trong giai đoạn 2004-2010. 

Kết quả tính toán của Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011) cũng cho thấy chỉ 
số cường độ thương mại của hầu hết các đối tác ở châu Á vào Việt Nam lớn hơn so với 
chỉ số tương ứng theo chiều ngược lại. Ngoại lệ duy nhất là Nhật Bản, nghĩa là Việt 
Nam dường như có lợi ích ròng trong xuất khẩu chỉ với Nhật Bản trong giai đoạn 
2004-2009. Trong khi đó, lợi ích ròng của Việt Nam từ thương mại với Trung Quốc 
còn rất hạn chế. Việt Nam cũng thu được khá nhiều lợi ích ròng từ thương mại với 
EU25 và Hoa Kỳ.  

Theo chỉ số bổ trợ thương mại, hàng hóa từ tất cả các đối tác (trừ Hoa Kỳ) đều 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhập khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2004-2010. Đáng 
ngạc nhiên là EU25 có mức độ đáp ứng tốt nhất, mặc dù nhập khẩu từ EU25 còn nhỏ 
hơn so với kỳ vọng. Trong khi đó, hàng xuất khẩu từ các thị trường ASEAN, Hàn 
Quốc và Nhật Bản đều có mức độ đáp ứng tương đương trong giai đoạn 2009-2010 và 
đã được cải thiện đáng kể so với năm 2004. Riêng với Hoa Kỳ, chỉ số bổ trợ thương 
mại đã tăng từ 41,1 lên 43,5 trong những năm 2004-2006, sau đó giảm liên tục xuống 
còn 40,5 vào năm 2009. Nếu chỉ xét theo mức độ tăng khả năng bổ trợ đối với Việt 
Nam, hàng xuất khẩu từ Trung Quốc là ấn tượng nhất, với mức tăng xấp xỉ 13,3 điểm. 

2.1.3. Tác động đối với xuất nhập khẩu theo ngành hàng 

Về xuất khẩu 

Để có cách nhìn về các nhóm hàng một cách tập trung hơn, nhóm nghiên cứu 
gộp các mặt hàng xuất nhập khẩu thành một số nhóm hàng lớn. Để tiện cho phân tích, 
phần này sử dụng phân loại hàng hóa theo hệ thống phân loại kinh tế theo nhóm lớn 
(BEC). Các nhóm hàng lớn bao gồm hàng tiêu dùng, hàng trung gian, hàng hóa vốn, 
xăng dầu và các hàng hóa khác. Tương quan giữa các nhóm hàng này được trình bày 
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trong Bảng 21. Lưu ý là ô tô, dù phục vụ cho gia đình hay doanh nghiệp, vẫn được 
tính vào nhóm hàng hóa vốn. 

Dựa theo cách phân loại trên, Bảng 22 cho thấy xuất khẩu của nước Việt Nam 
theo các nhóm hàng trong giai đoạn 2002-2010. Trong giai đoạn trước 2007, hàng tiêu 
dùng có tỷ trọng lớn nhất trong xuất khẩu. Tuy nhiên, do xuất khẩu hàng tiêu dùng 
tăng chậm hơn so với tổng xuất khẩu, tỷ trọng của nhóm hàng này trong tổng xuất 
khẩu giảm từ 48,7% xuống còn 47,5%, trong khi tỷ trọng xuất khẩu hàng trung gian và 
hàng hóa vốn tăng dần.  

Bảng 21: Các nhóm hàng và mã ngành BEC tương ứng 

Nhóm hàng Tên và mã ngành BEC 

Hàng tiêu dùng  
Lương thực - thực phẩm, Đồ uống sơ chế, phục vụ hộ gia đình (112); lương thực - 
thực phẩm, Đồ uống chế biến, phục vụ hộ gia đình (122); Hàng tiêu dùng (6); 

Hàng trung gian  

Lương thực - thực phẩm, Đồ uống sơ chế, phục vụ các ngành (111); lương thực - 
thực phẩm, Đồ uống chế biến, phục vụ các ngành (121); Hàng công nghiệp trung 
gian (2); Phụ kiện và phụ tùng của hàng hóa vốn (42); Phụ tùng và phụ kiện của 
phương tiện giao thông (53); 

Hàng hóa vốn  
Hàng hóa vốn (trừ phương tiện vận tải) (41); Xe chở khách (51); Các phương tiện 
giao thông khác (công nghiệp) (521); Các phương tiện giao thông khác (phi công 
nghiệp) (522) 

Xăng dầu  Dầu thô hoặc các sản phẩm xăng dầu (3); 

Hàng hóa khác  Hàng hóa khác (7); 

Nguồn: trích từ Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

Kể từ khi gia nhập WTO, cơ cấu hàng xuất khẩu đã có nhiều chuyển biến khá 
rõ nét. Xuất khẩu hàng tiêu dùng tăng nhanh cả về giá trị và tỷ trọng. Giá trị xuất khẩu 
hàng tiêu dùng tăng bình quân 20,8%/năm. Tỷ trọng hàng tiêu dùng trong tổng xuất 
khẩu cũng tăng mạnh, đạt 48,5% năm 2007 và 53,7% năm 2010. Trong cùng thời kỳ, 
tỷ trọng xuất khẩu hàng trung gian cũng tăng nhanh từ 25,2% lên 27,0%. Đặc biệt, tỷ 
trọng xuất khẩu hàng hóa vốn còn tăng nhanh hơn từ 4,8% năm 2007 lên 9,0% năm 
2010. Như vậy, cơ cấu hàng xuất khẩu đã tập trung nhiều hơn vào các mặt hàng tiêu 
dùng, hàng trung gian cũng như hàng hóa vốn. Đây là hệ quả tích cực của việc Việt 
Nam tham gia ngày càng sâu rộng hơn vào chuỗi giá trị và mạng sản xuất khu vực. 

Ngược lại, tỷ trọng xuất khẩu xăng dầu (chủ yếu là dầu thô) giảm mạnh, từ 
24,4% năm 2006 xuống còn 20,2% năm 2008 và 9,9% vào năm 2010. Kết quả này bắt 
nguồn chủ yếu từ việc Việt Nam đã hoàn thành và đi vào vận hành nhà máy lọc dầu 
Dung Quất từ năm 2009 và, do đó, một tỷ lệ đáng kể dầu thô khai thác được sử dụng 
trong nước (thay vì xuất khẩu như trước đây). Đáng chú ý là do tác động của cuộc 
KH&ST, giá trị xuất khẩu của hầu hết các nhóm hàng (trừ hàng hóa vốn) đều giảm vào 
năm 2009. 

Xét theo tốc độ tăng trưởng, xuất khẩu hàng hóa vốn cũng có kết quả ấn tượng 
nhất, đạt 39,4% trong giai đoạn 2007-2010, cao hơn hẳn so với 33,6% giai đoạn 2002-
2006. Điều này phản ánh tác động khá tích cực của HNKTQT đối với xuất khẩu hàng 
hóa vốn của Việt Nam. Tương tự, nhóm hàng tiêu dùng và hàng trung gian đều có tăng 
trưởng xuất khẩu khá nhanh trong giai đoạn 5SWTO, bình quân đạt tới 20,8%/năm và 
21,5%/năm so với mức 19,3% và 25,6% trong giai đoạn 2002-2006. Như vậy, tác 
động tạo lập thương mại của việc gia nhập WTO và các điều ước HNKTQT trong giai 
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đoạn 2007-2010 dường như chỉ hiện hữu đối với nhóm hàng hóa vốn và hàng tiêu 
dùng, trong khi không đáng kể đối với các nhóm hàng hóa trung gian.  

Bảng 22: Tỷ trọng xuất khẩu của Việt Nam theo các nhóm hàng, 2002-2010 (%) 

Mặt hàng 2002 2006 2007 2008 2009 2010 

Hàng tiêu dùng 57,0 47,5 48,5 47,0 51,2 53,7 

Hàng trung gian 18,3 23,3 25,2 26,6 25,9 27,0 

Hàng hóa vốn 3,3 4,5 4,8 5,5 7,3 9,0 

Xăng dầu 21,3 24,4 20,7 20,2 14,9 9,9 

Hàng hóa khác 0,0 0,4 0,7 0,7 0,7 0,4 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tổng kim ngạch (triệu USD)  14.483 39.826 48.561 62.685 57.096 74.828 

Nguồn: số liệu 2000-2009 được lấy từ Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011), riêng số liệu 2010 do 
nhóm tác giả tính ngược từ số liệu của các nước đối tác. 

Mặc dù vậy, xuất khẩu của Việt Nam hiện vẫn dựa chủ yếu vào khai thác tài 
nguyên khoáng sản, nông nghiệp và các ngành chế biến thâm dụng lao động. Có thể 

thấy điều này thông qua kết quả tính chỉ số lợi thế so sánh thể hiện (RCA
22

) cho các 
ngành hàng theo phân loại thương mại quốc tế chuẩn (SITC) cấp 2 chữ số (Bảng 23). 

Nhóm ngành da giày (mã hàng 85) có lợi thế cạnh tranh lớn nhất (so với thế 
giới). Tuy vậy, chỉ số RCA của nhóm ngành hàng này đã giảm nhẹ từ 22,1 xuống 19,3 
trong giai đoạn 2004-2008, sau đó giảm mạnh xuống còn 10,8 vào năm 2009. Các 
ngành hàng khác có nhiều lợi thế so sánh là: cao su thô (mã hàng 23); cá, giáp xác, 
động vật thân mềm (mã hàng 03); cà phê, chè, ca cao, gia vị (mã hàng 07); các sản 
phẩm và phụ kiện quần áo (mã hàng 84). Một số nhóm hàng (đặc biệt là cà phê, chè, 
ca cao, gia vị và các chế phẩm (mã hàng 07); đồ nội thất và phụ kiện, giường ngủ, đệm 
và các phụ kiện tương tự (mã hàng 82); da, các sản phẩm da, và các trang phục bằng 
da (mã hàng 61)) ngày càng trở nên cạnh tranh hơn. Như vậy, Việt Nam đã tận dụng 
khá tốt lợi thế so sánh ở các mặt hàng xuất khẩu sơ chế và/hoặc sử dụng nhiều tài 
nguyên hoặc lao động. Đồng thời, Việt Nam vẫn thể hiện nhiều tiềm năng xuất khẩu ở 
một số mặt hàng có hàm lượng chế biến cao hơn. 

Để đưa ra góc nhìn sâu sắc hơn về cơ cấu các mặt hàng Việt Nam có lợi thế 
hoặc không có lợi thế xuất khẩu, Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011) cũng tính toán 
tỷ trọng trong xuất khẩu của các nhóm hàng theo chỉ số RCA (Bảng 24). Cụ thể, các 
nhóm hàng này bao gồm: (i) Nhóm hàng có lợi thế so sánh cạnh tranh tại thời điểm 
năm 2009 (RCA2009>1); (ii) nhóm hàng không có lợi thế so sánh cạnh tranh tại thời 
điểm năm 2009, nhưng lợi thế cạnh tranh đã được cải thiện so với các năm trước 
(RCA2009>1 và RCA2009>RCA2004); và (iii) nhóm hàng không có lợi thế so sánh cạnh 

                                                

 

22 Đối với mỗi nhóm hàng nhất định, chỉ số này so sánh tỷ trọng của nhóm hàng trong xuất khẩu của 
Việt Nam so với tỷ trọng tương ứng của nhóm hàng trong xuất khẩu của thế giới. Chỉ số RCA>1 cho 
thấy hàng hóa đã thể hiện lợi thế so sánh trong xuất khẩu, trong khi chỉ số RCA<1 cho thấy hàng hóa 
chưa thể hiện được lợi thế so sánh trong xuất khẩu. Quan trọng hơn, chỉ số RCA tăng phản ánh lợi thế 
so sánh trong xuất khẩu đã được cải thiện. 
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tranh tại thời điểm năm 2009, và lợi thế cạnh tranh cũng không được cải thiện so với 
các năm trước (RCA2009>1 và RCA2009<RCA2004). Có thể thấy các sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh tại thời điểm năm 2009 chiếm phần lớn trong số các mặt hàng xuất khẩu, 
mặc dù tỷ trọng đã giảm liên tục từ khoảng 83,6% năm 2004 xuống còn khoảng 76,9% 
năm 2009. Tuy nhiên, tổng giá trị xuất khẩu của các mặt hàng này vẫn tăng. 

Bảng 23: Chỉ số RCA của các nhóm hàng hóa 

Phân ngành 
SITC 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Phân ngành 

SITC 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

00 0,39 0,37 0,41 0,35 0,29 0,06 56 0,07 0,02 0,03 0,13 0,63 0,58 

01 0,19 0,15 0,13 0,15 0,13 0,10 57 0,04 0,09 0,20 0,19 0,18 0,20 

02 0,04 0,02 0,03 0,05 0,05 0,10 58 0,15 0,20 0,28 0,27 0,25 0,26 

03 10,22 9,91 10,49 10,10 9,99 10,57 59 0,28 0,33 0,42 0,39 0,34 0,62 

04 3,48 5,71 4,20 2,94 3,67 4,93 61 0,64 0,52 0,64 1,20 2,05 1,96 

05 1,73 1,72 1,76 1,80 1,94 2,16 62 0,86 0,71 0,86 0,60 0,56 0,94 

06 0,47 0,33 0,32 0,57 0,68 0,71 63 0,58 0,61 0,70 0,74 0,84 0,80 

07 7,66 7,80 9,48 10,60 9,15 7,32 64 0,15 0,18 0,21 0,25 0,31 0,39 

08 0,11 0,08 0,18 0,17 0,15 0,30 65 1,05 1,05 1,24 1,40 1,54 2,04 

09 0,78 0,59 0,59 0,66 0,60 0,72 66 0,66 0,59 0,70 0,71 0,66 0,69 

11 0,07 0,08 0,08 0,07 0,12 0,20 67 0,07 0,07 0,09 0,14 0,34 0,36 

12 0,44 0,22 0,19 0,29 0,30 1,03 68 0,07 0,08 0,10 0,14 0,22 0,14 

21 0,51 0,53 0,49 0,79 0,84 0,13 69 0,50 0,54 0,63 0,70 0,63 0,60 

22 0,34 0,28 0,13 0,15 0,05 0,18 71 0,33 0,34 0,38 0,35 0,38 0,40 

23 4,57 4,09 5,51 5,24 3,81 9,61 72 0,11 0,13 0,13 0,16 0,17 0,13 

24 0,74 1,07 1,19 1,77 1,76 1,71 73 0,07 0,10 0,15 0,14 0,17 0,08 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74 0,24 0,21 0,27 0,23 0,26 0,18 

26 0,15 0,23 0,37 0,59 0,63 0,71 75 0,19 0,35 0,58 0,73 0,91 0,78 

27 0,49 0,52 0,56 0,97 1,60 1,29 76 0,19 0,19 0,26 0,44 0,63 0,60 

28 0,40 0,36 0,33 0,31 0,27 0,14 77 0,48 0,48 0,44 0,43 0,44 0,50 

29 0,52 0,40 0,35 0,31 0,28 0,29 78 0,13 0,12 0,09 0,08 0,10 0,13 

32 3,29 3,74 4,67 4,93 3,53 3,20 79 0,02 0,02 0,09 0,30 0,20 0,21 

33 2,22 1,95 1,66 1,42 1,16 1,21 81 0,36 0,37 0,46 0,56 0,45 0,43 

34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 82 4,88 5,69 6,09 6,54 6,50 4,55 

35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 83 5,99 5,65 5,09 4,93 5,14 3,77 

41 0,08 0,10 0,09 0,14 0,49 1,72 84 5,53 5,19 5,74 6,33 6,54 5,63 

42 0,10 0,08 0,05 0,13 0,11 0,16 85 22,10 20,55 20,22 19,33 19,31 10,76 

43 0,10 0,11 0,15 0,06 0,12 0,30 87 0,12 0,11 0,17 0,16 0,20 0,15 

51 0,12 0,11 0,09 0,09 0,11 0,10 88 0,26 0,26 0,29 0,39 0,39 1,20 

52 0,04 0,08 0,12 0,10 0,11 0,20 89 0,64 0,65 0,74 0,83 0,88 1,60 

53 0,03 0,05 0,05 0,06 0,07 0,11 93 0,10 0,12 0,11 0,15 0,14 0,14 

54 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 96 0,01 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 

55 0,36 0,29 0,27 0,27 0,33 0,36 97 0,01 0,02 0,13 0,34 0,45 1,51 

Lưu ý: ô được tô màu và bôi đậm cho thấy nhóm hàng thể hiện lợi thế so sánh trong xuất khẩu. 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

Ngay cả với nhiều ngành hàng mà Việt Nam chưa có lợi thế so sánh vào năm 
2009, khả năng cạnh tranh đã dần được cải thiện, và một số mặt hàng này có thể trở 
thành động lực cho tăng trưởng xuất khẩu. Các mặt hàng chính trong nhóm hàng này 
là: Máy văn phòng và máy xử lý thông tin tự động (mã hàng 75); sợi dệt (mã hàng 26); 

phân bón (mã hàng 56)
23

; thiết bị viễn thông, ghi âm và phục chế (mã hàng 76). Hơn 

                                                

 

23 Riêng với mặt hàng phân bón, xuất khẩu cao có thể là do tái xuất, do nhập khẩu của mặt hàng này đã 
tăng từ 825 triệu USD năm 2004 lên hơn 1,4 tỷ USD năm 2009. 



 
73

nữa, tỷ trọng các mặt hàng này trong xuất khẩu đã tăng liên tục, từ mức 12,6% năm 
2004 lên hơn 20,2% năm 2008. Do hàm lượng chế biến của các mặt hàng này cao hơn 
so với những mặt hàng mà Việt Nam đang có lợi thế so sánh, điều này phản ánh cơ 
cấu xuất khẩu đang chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các mặt hàng chế biến. 

Bảng 24: Tỷ trọng xuất khẩu của các nhóm hàng hóa phân theo RCA (%) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

RCA2009>1 83,55 83,37 81,36 79,50 77,90 76,89 

RCA2009<1 và RCA2009>RCA2004 12,57 13,30 15,52 17,40 18,91 20,20 

RCA2009<1 và RCA2009<RCA2004 3,88 3,33 3,12 3,10 3,19 2,90 

Nguồn: Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 

Như vậy, cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng dịch chuyển từ các 
ngành hàng với lợi thế cạnh tranh truyền thống sang các ngành xuất khẩu mới, ngay cả 
khi các mặt hàng xuất khẩu mới này vẫn chưa thể hiện được lợi thế so sánh. Như vậy, 
hoạt động xuất khẩu không chỉ hướng vào tận dụng lợi thế cạnh tranh tĩnh, mà còn tạo 
cơ hội để gây dựng lợi thế cạnh tranh ở một số mặt hàng chế biến. Chính ở đây, việc 
chủ động tham gia đàm phán và thực hiện các hiệp định FTA góp phần tạo thêm cơ 
hội nhằm tận dụng các mặt hàng chế biến mà Việt Nam có tiềm năng. Tuy vậy, như 
nhận định của Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011), quá trình dịch chuyển có thể 
gặp thách thức từ việc điều chỉnh giảm tỷ trọng xuất khẩu các mặt hàng Việt Nam 
đang có lợi thế sang các mặt hàng sẽ có nhiều lợi thế. Thời gian điều chỉnh càng lâu 
thì tổn phí càng lớn. 

Tác động đến nhập khẩu theo mặt hàng 

Tương tự như phần đánh giá về xuất khẩu, nhóm tác giả cũng phân tích nhập 
khẩu theo các nhóm hàng dựa trên cách gộp ở Bảng 21. Có thể thấy hàng trung gian là 
nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, với mức tăng bình quân lớn nhất (khoảng 26,1%/năm) 
trong giai đoạn trước 2007. Tỷ trọng hàng trung gian trong nhập khẩu năm 2006 đạt 
tới 62,4%, cao hơn so với năm 2002 (61,0%). Trong khi đó, nhập khẩu hàng tiêu dùng 
và hàng hóa vốn cũng có xu thế tăng với mức tăng nhỏ nên tỷ trọng của các nhóm 
hàng này trong nhập khẩu đã giảm mạnh. 

Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, cơ cấu hàng nhập khẩu đã có nhiều thay đổi. 
Tỷ trọng hàng trung gian nhập khẩu đã phần nào suy giảm, trong khi tỷ trọng hàng tiêu 
dùng và hàng hóa vốn có xu hướng gia tăng trở lại. Tính chung trong giai đoạn 2007-
2010, nhập khẩu hàng trung gian chỉ tăng bình quân 15,1%/năm, chậm hơn đáng kể so 
với giai đoạn 2002-2006. Tỷ trọng hàng trung gian trong nhập khẩu theo đó có xu 
hướng giảm, chỉ còn 60,9% vào năm 2007 và 58,8 vào năm 2010. 

Ngược lại, nhập khẩu hàng tiêu dùng và hàng hóa vốn cũng có xu hướng tăng 
khá rõ ràng. Điểm khác biệt ở đây là nhập khẩu hàng tiêu dùng tăng mạnh trong năm 
2010, trong khi nhập khẩu hàng hóa vốn tăng mạnh trong các năm 2007-2008. Kết quả 
này có thể là do nhu cầu nhập khẩu hàng hóa vốn của khu vực đầu tư trực tiếp nước 
ngoài trong các năm 2007-2008. Như vậy, quá trình HNKTQT sâu rộng trong những 
năm gần đây khiến nhập khẩu hàng hóa vốn tăng nhanh hơn, và thách thức cũng lớn 
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hơn nếu nhập khẩu hàng hóa vốn không được chuyển mạnh thành năng lực sản xuất 
tăng thêm cho nền kinh tế.  

Đáng lưu ý là nhập khẩu hàng xăng dầu đã tăng từ 6,6 tỷ USD năm 2006 lên 
12,2 tỷ USD vào năm 2008, sau đó giảm mạnh xuống từ năm 2009, cùng thời điểm 
Việt Nam cắt giảm xuất khẩu dầu thô để phục vụ nhà máy lọc dầu Dung Quất. Đây 
chính là tác động tích cực của việc thực hiện sản xuất thay thế nhập khẩu (đối với mặt 
hàng xăng dầu) chứ không phải tác động của HNKTQT. 

Bảng 25: Nhập khẩu chia theo các nhóm hàng, 2000-2010 

 
Giá trị (triệu USD) Tốc độ tăng (%) 

2002 2006 2007 2008 2009 2010 2002-2006 2007-2010 

Hàng tiêu dùng 1.967 3.306 4.053 5.376 5.739 12.080 10,7 38,3 

Hàng trung gian 11.499 27.996 38.229 48.024 42.280 49.153 26,1 15,1 

Hàng hóa vốn 3.895 6.791 11.625 14.738 14.357 14.837 15,5 21,6 

Xăng dầu 1.481 6.608 8.623 12.179 7.305 6.395 37,3 -0,8 

Hàng hóa khác 2 190 235 397 267 1.260 -24,9 60,5 

Tổng số 18.844 44.891 62.765 80.714 69.949 83.725 22,6 16,9 

Tỷ trọng (%) 

Hàng tiêu dùng 10,4 7,4 6,5 6,7 8,2 14,4   

Hàng trung gian 61,0 62,4 60,9 59,5 60,4 58,7   

Hàng hóa vốn 20,7 15,1 18,5 18,3 20,5 17,7   

Xăng dầu 7,9 14,7 13,7 15,1 10,4 7,6   

Hàng hóa khác 0,0 0,4 0,4 0,5 0,4 1,5   

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   

Nguồn: số liệu 2002-2009 được lấy từ Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011), riêng số liệu 2010 do 
nhóm tác giả tính ngược từ số liệu của các nước đối tác. 

2.2. Tình hình thương mại trong nước 

2.2.1. Tình hình 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (TMTD) liên tục 
tăng trong thời kỳ 5SWTO, dù có tính đến tác động của yếu tố tăng giá hay không. Có 
thể thấy tốc độ tăng TMTD không có sự thay đổi đáng kể trong giai đoạn 5SWTO. 
TMTD đã tăng từ hơn 596,2 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2006 lên 2.004,4 nghìn tỷ VNĐ 
vào năm 2011. Mức tăng nhanh nhất là vào năm 2008, đạt khoảng 35,0%. Như vậy, 
trong giai đoạn 2007-2011, TMTD đã tăng gần 3,4 lần, tương đương khoảng 
27,4%/năm, tăng nhẹ so với 24,1% trong năm 2006 (không trừ yếu tố tăng giá).  

Đáng chú ý là tốc độ tăng TMTD dường như có một sự tương quan nhất định so 
với tốc độ tăng giá tiêu dùng, nghĩa là tốc độ tăng TMTD (sau khi loại bỏ tác động của 
việc tăng giá) không thay đổi đáng kể về cơ cấu trong giai đoạn 2002-2011. Tính 
chung trong giai đoạn 2007-2011, tốc độ tăng thực của TMTD chỉ đạt trung bình 
khoảng 12,8%/năm, giảm mạnh trong những năm 2008 (9,8%) và 2011 (9,6%), khi 
lạm phát ở mức rất cao.  

Trong năm 2009, khi tình hình kinh tế khó khăn, TMTD vẫn tiếp tục tăng 
22,9% so với năm 2008 (nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 15,0%). Đây là mức tăng khá ấn 
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tượng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn và nhờ đó, thị trường trong nước 
giữ được vai trò là “điểm tựa” duy trì và phục hồi sản xuất, góp phần quan trọng vào 
tăng trưởng GDP và ổn định kinh tế vĩ mô.  

Kết quả này một phần là do sự hiện diện ngày càng nhiều của các doanh nghiệp 
phân phối, đặc biệt là các tập đoàn bán lẻ nước ngoài, sau khi Việt Nam mở cửa dịch 
vụ phân phối cho các đối tượng này theo cam kết gia nhập WTO từ 1/1/2009. Năm 
2009, trên thị trường bán lẻ của Việt Nam xuất hiện thêm nhiều thương hiệu quốc tế 
mới như Naf Naf, Morgan de Toi, Mexx, Aldo, Hard Rock Café, Debenhams. Các tập 
đoàn bán lẻ nước ngoài đã có mặt trên thị trường Việt Nam đều có kế hoạch mở rộng 
và phát triển hệ thống phân phối tại nhiều thành phố lớn. Một số tập đoàn bán lẻ nước 
ngoài khác quan tâm và xúc tiến đầu tư vào Việt Nam.  

Hình 10: Tốc độ tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

so với tốc độ tăng giá tiêu dùng (%) 
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Nguồn: tính toán của nhóm tác giả từ số liệu của TCTK. 

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam nhanh chóng có sự chuyển hướng 
kinh doanh, tập trung hơn vào thị trường trong nước kể từ khi kinh tế có dấu hiệu suy 
giảm dưới tác động của KH&ST. Đến năm 2010 và 2011, TMTD thậm chí còn tăng 
nhanh hơn, lần lượt đạt mức 24,5% và 30,0% (hay 14,0% và 9,6% sau khi loại trừ yếu 
tố tăng giá). 

Xét về cơ cấu TMTD theo thành phần, giai đoạn 5SWTO không chứng kiến 
nhiều thay đổi so với giai đoạn trước. Khu vực kinh tế nhà nước ngày càng có tỷ trọng 
giảm trong những năm 2007-2008, chỉ đạt 9,8% vào năm 2008 so với mức 12,7% vào 
năm 2006. Chỉ đến giai đoạn 2009-2011, tỷ trọng của khu vực này trong TMTD mới 
phục hồi trở lại, đạt khoảng 12-13%. Kết quả này một phần là do các doanh nghiệp 
bán lẻ nhà nước đã thích nghi dần với cạnh tranh bán lẻ trong điều kiện HNKTQT. Nói 
cách khác, dù biết trước việc mở cửa thị trường bán lẻ vào năm 2009 song các DNNN 
chưa chuẩn bị được nhiều trong năm 2007-2008, và chỉ thực sự lớn mạnh dần khi chịu 
áp lực cạnh tranh từ năm 2009. 

Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng tỷ trọng của khu vực nhà nước trong giai đoạn 
2009-2011 còn do các biện pháp can thiệp của Chính phủ đã gián tiếp ảnh hưởng đến 
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khu vực này. Cụ thể, gói kích cầu trong năm 2009 cũng có chi phí cho cuộc vận động 
“Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn”. 
Đến các năm 2010-2011, nhằm kiềm chế áp lực lạm phát ngày càng gia tăng, Chính 
phủ cũng thực hiện chi tài trợ bình ổn giá cho các mặt hàng ở một số doanh nghiệp bán 
lẻ, tập trung chủ yếu ở các DNNN. Đây chính là những nguyên nhân quan trọng góp 
phần làm tăng tỷ trọng của khu vực nhà nước trong hoạt động bán lẻ trong nước. 

Trong khi đó, khu vực kinh tế ngoài nhà nước vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 
trong TMTD. Trái ngược với diễn biến tỷ trọng của khu vực kinh tế nhà nước, tỷ trọng 
của khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng nhẹ từ 83,6% vào năm 2006 lên 86,8% vào 
năm 2008, trước khi giảm xuống còn 83,0% vào năm 2010 và 85,1% vào năm 2011. 
Đây chính là một lợi thế của khu vực kinh tế trong nước, khi chiếm vị thế khá tốt trong 
thị trường bán lẻ trong nước. Tuy vậy, khu vực này còn dựa nhiều vào các hộ kinh 
doanh cá thể, dù có lợi thế là cung ứng hàng hóa đến khắp mọi nơi, kể cả vùng sâu, 
vùng xa. 

Tỷ trọng của khu vực có vốn FDI trong TMTD nhìn chung khá ổn định. Tỷ 
trọng này chỉ giảm nhẹ từ 3,7% vào năm 2006 xuống còn 2,8% vào năm 2011, ngoại 
trừ lần tăng lên 3,1% vào năm 2010. Như vậy, ngay cả khi Việt Nam thực hiện các 
cam kết mở cửa thị trường bán lẻ cho các doanh nghiệp nước ngoài, tỷ trọng của khu 
vực này trong tổng mức TMTD không có nhiều thay đổi đáng kể. Nguyên nhân dẫn 
đến tình trạng này một phần là do các khu vực trong nước vẫn duy trì được đà mở rộng 
trên thị trường bán lẻ, theo các nguyên nhân ở trên. Bên cạnh đó, tỷ trọng của khu vực 
có vốn FDI trong TMTD giảm nhẹ còn do một số biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế sự 
mở rộng của khu vực này. Chẳng hạn, khi các nhà phân phối, bán lẻ nước ngoài muốn 
mở cơ sở bán lẻ thứ 2 thì họ phải xin phép. Việc cấp phép được thực hiện rất cẩn thận, 
thậm chí ngặt nghèo. Bên cạnh đó, địa điểm được lựa chọn để mở cơ sở phân phối bán 
lẻ cũng là một rào cản. 

Xét về cơ cấu TMTD theo ngành kinh tế, ngành thương nghiệp chiếm đại đa số 
doanh thu, tiếp theo là ngành khách sạn - nhà hàng. Giá trị của ngành thương nghiệp 
đã tăng từ mức 463,1 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2006 lên 983,3 nghìn tỷ VNĐ vào năm 
2009 và 1.578,2 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2011. Tỷ trọng của ngành thương nghiệp 
cũng được duy trì khá ổn định trong khoảng từ 77,0-79,4% trong suốt giai đoạn 2006-
2011.  

Trong khi đó, ngành khách sạn - nhà hàng cũng đạt mức doanh thu lên tới gần 
227,0 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2011, tức là tăng hơn 3 lần so với năm 2006 (71,3 nghìn 
tỷ VNĐ). Tuy vậy, tỷ trọng của ngành khách sạn - nhà hàng trong TMTD đã giảm từ 
mức 12,0-12,1% trong giai đoạn 2006-2007 xuống còn 11,1-11,3% trong giai đoạn 
2008-2011. 

Tương tự, ngành du lịch và dịch vụ cũng có doanh thu tăng từ 61,7 nghìn tỷ 
VNĐ vào năm 2006 lên 199,2 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2011. Tỷ trọng của các ngành 
này đã tăng nhẹ từ 10,3% vào năm 2006 lên 11,1% vào năm 2008, trước khi giảm 
xuống còn 9,9% vào năm 2011. Cơ cấu này không khác biệt nhiều so với các năm 
trước. 

Như vậy, trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động, thương mại trong nước vẫn 
duy trì được đà tăng trưởng. Đà tăng trưởng này có được nhờ các doanh nghiệp thương 
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mại đã nỗ lực củng cố và phát triển hệ thống phân phối, các loại hình bán buôn, bán lẻ 
mới theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã có 
sự chuyển hướng, chú trọng hơn đến chiếm lĩnh thị trường trong nước. Trong bối cảnh 
xuất khẩu giảm sút, cùng với việc Chính phủ thực thi gói kích thích kinh tế, nhiều giải 
pháp nhằm khai thác và chiếm lĩnh trở lại thị trường trong nước đã được các doanh 
nghiệp triển khai trên diện rộng.  

2.2.2. Thành tựu 

Thứ nhất, thị trường trong nước có những bước phát triển khá, nhờ các giải 
pháp kích cầu tiêu dùng thông qua Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, các chương trình khuyến mại, giảm giá của các doanh nghiệp phân 
phối, các đợt đưa hàng về nông thôn, về các KCN, các đợt tổ chức hội chợ, triển lãm, 
thực hiện các đề án hỗ trợ lãi suất hoặc cho vay vốn để mở các điểm bán hàng ổn định 
giá. Nhiều doanh nghiệp thương mại đã củng cố và phát triển hệ thống phân phối, triển 
khai các loại hình bán buôn, bán lẻ mới theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp. Mạng 
lưới chợ và loại hình thương mại truyền thống tiếp tục được phát triển. Thị trường 
miền núi, hải đảo được bảo đảm cung cấp đầy đủ các mặt hàng chính sách như sách vở, 
muối ăn, dầu hỏa. Nhờ đó, cân đối cung cầu các mặt hàng trọng yếu được bảo đảm, 
đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Một số biểu hiện “sốt hàng” 
đã kịp thời được can thiệp nên thị trường đã bình ổn nhanh trở lại. 

Cũng cần nói thêm rằng sự gia tăng hoạt động bán lẻ có một phần nguyên nhân 
rất lớn từ tiêu dùng của các hộ gia đình và cá nhân. Trong giai đoạn từ 1995 đến nay, 
tiêu dùng cuối cùng của các cá nhân có tương quan khá rõ ràng với TMTD. Đáng chú 
ý là kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO, hoạt động tiêu dùng của các cá nhân cũng tăng 
khá nhanh, và đây chính là động lực giúp TMTD tăng mạnh. Hơn nữa, nhân tố tiêu 
dùng của khu vực tư nhân cũng góp phần làm tăng mức độ hấp dẫn của thị trường bán 
lẻ Việt Nam, và kết quả này được thể hiện khá tốt qua các khảo sát của AT Kearney. 

Thứ hai, thị trường trong nước tăng trưởng cao, cung - cầu các hàng hóa thiết 
yếu được đảm bảo. Nhiều hoạt động xúc tiến thương mại trong nước được triển khai 
cùng với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” đã tạo nên sự thay đổi cơ bản trong nhận thức của người tiêu dùng về hàng Việt 
Nam. Cơ chế chính sách điều hành chung thị trường trong nước, cũng như đối với các 
ngành hàng tiếp tục được điều chỉnh, hoàn thiện theo hướng tạo môi trường cạnh tranh 
lành mạnh, bình đẳng, điều tiết theo quy luật thị trường có sự điều tiết của nhà nước. 

Thứ ba, sự tham gia của các doanh nghiệp nước ngoài đã góp phần tạo dựng 
một thị trường cạnh tranh trong hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại nội địa. Các 
doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường xuất nhập khẩu đã có tác dụng tăng 
giá mua hàng hóa của các nhà sản xuất trong nước, đặc biệt là giá nông sản và giảm 
giá bán hàng nhập khẩu, bảo đảm nâng cao lợi ích của nhà sản xuất và quyền lợi của 
người tiêu dùng nhưng cũng tạo ra sức ép rất lớn đến các doanh nghiệp xuất nhập khẩu 
nội địa.  

Thứ tư, các mô hình phân phối hiện đại phát triển mạnh, làm thay đổi diện mạo 
của ngành bán lẻ Việt Nam. Việc các nhà phân phối nước ngoài đầu tư xây dựng các 
trung tâm phân phối hiện đại hoạt động bán lẻ ở Việt Nam đã tạo sức ép lớn buộc các 
nhà phân phối trong nước phải hiện đại hóa mô hình và phương thức kinh doanh. Các 
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mô hình kinh doanh hiện đại, như Trung tâm thương mại, siêu thị cửa hàng tự chọn, có 
bước phát triển khá. Đến năm 2011, cả nước đã có 638 siêu thị và 116 trung tâm 
thương mại (so với 386 siêu thị và 72 trung tâm thương mại vào năm 2008). Tỷ trọng 
hàng hoá phân phối qua các mô hình kinh doanh hiện đại (siêu thị và trung tâm thương 
mại) phát triển nhanh. Đến nay đã có 20% doanh số hàng hoá được bán trên hệ thống 
này, 50% số hộ gia đình sống ở thành thị mua sắm tại các trung tâm thương mại mỗi 
tháng. Tình hình này đang gây sức ép ngày càng lớn đối với các hộ kinh doanh cá thể 
ở các thành thị Việt Nam. 

Cuối cùng, Việt Nam đã có thêm kinh nghiệm điều hành chính sách nói chung 
và hạn chế sự phát triển quá nhanh của khu vực có vốn FDI trong lĩnh vực thương mại 
trong nước. Mặc dù cam kết mở cửa thị trường bán lẻ trong nước được thực hiện khá 
sớm đối với các nhà bán lẻ nước ngoài, Việt Nam vẫn sử dụng được các biện pháp 
không vi phạm với cam kết WTO nhằm kiềm chế hoạt động mở rộng quá nhanh của 
các hãng, siêu thị bán lẻ. Bên cạnh đó, các biện pháp kích thích nền kinh tế hay bình 
ổn giá cũng gián tiếp làm lợi cho khu vực trong nước, phần nào giúp họ đứng vững 
hơn trước áp lực cạnh tranh từ các nhà bán lẻ nước ngoài. 

2.2.3. Một số vấn đề đối với phát triển thương mại trong nước 

Việc mở cửa dịch vụ phân phối góp phần tạo ra một thị trường bán lẻ có tính 
cạnh tranh cao, góp phần hiện đại hoá hệ thống phân phối, tạo điều kiện cho người tiêu 
dùng có nhiều cơ hội lựa chọn hàng hoá nhưng cũng tạo ra sức ép lớn đối với các nhà 
phân phối vốn còn yếu kém của Việt Nam. Sự hình thành hệ thống phân phối hiện đại 
với sự dẫn dắt của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN cũng buộc các doanh nghiệp sản 
xuất trong nước phải cải tiến công nghệ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo 
đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm nếu muốn hàng hoá của mình có mặt trong 
các hệ thống phân phối này. Tuy vậy, giải quyết được vấn đề này là không dễ dàng bởi 
các vụ việc liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, vi phạm quyền lợi của người tiêu 
dùng liên quan đến chất lượng hàng hóa vẫn còn phổ biến, qua đó hạn chế việc củng 
cố niềm tin của người tiêu dùng. 

Hiện nay, doanh nghiệp thương mại trong nước còn nhiều điểm yếu kém so với 
doanh nghiệp nước ngoài. Để có thể cạnh tranh, giữ vững thị trường, các doanh nghiệp 
trong nước nên tìm cách hợp tác với doanh nghiệp nước ngoài để tận dụng việc đào tạo 
nhân lực, công nghệ mới, kinh nghiệm quản lý, và thiết lập hệ thống phân phối hiện 
đại. Bên cạnh đó, các nhà bán lẻ cũng như sản xuất cần thực sự đặt người tiêu dùng là 
trung tâm, nắm bắt xu hướng tiêu dùng và coi đây là định hướng cho ngành bán lẻ. 
Vấn đề này đã được coi là một thách thức ngay cả trước năm 2009 - thời điểm thực 
hiện cam kết mở cửa thị trường bán lẻ. Tuy vậy, doanh nghiệp vẫn chưa có được động 
thái hiệu quả nhằm cải thiện khả năng cạnh tranh của mình. Việc khu vực trong nước 
duy trì được tỷ trọng TMTD trong thời gian qua không hoàn toàn là do nỗ lực tự thân 
của doanh nghiệp, mà có một phần quan trọng từ những biện pháp chính sách mang 
tính hỗ trợ cho doanh nghiệp.  

Bên cạnh đó, thương mại trong nước vẫn tồn tại một số hạn chế như: Chưa hình 
thành được những doanh nghiệp nội địa lớn có mô hình kinh doanh hiện đại, có 
phương thức kinh doanh tiên tiến, giữ vai trò định hướng và tổ chức lưu thông, liên kết 
với sản xuất và xuất nhập khẩu tạo thành một hệ thống phân phối hiện đại, phát triển 
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bền vững; quản lý nhà nước về thương mại tuy được đổi mới nhưng trên nhiều mặt 
chưa theo kịp với thực tiễn hoạt động thương mại, dịch vụ. Một số quy định trong cơ 
chế, chính sách còn chưa hợp lý và sự kết hợp thiếu chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý 
nhà nước về thương mại đã tạo một số kẽ hở cho buôn lậu, gian lận thương mại. Việc 
thực hiện một số biện pháp điều hành của Chính phủ, dù định hướng phù hợp, còn có 
độ trễ. Một số thủ tục còn phức tạp, gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp trong 
việc tiếp cận nguồn hỗ trợ. Công tác truyền thông vẫn chưa được quản lý thống nhất 
và hiệu quả, dẫn đến việc các thông tin sai lệch ảnh hưởng xấu đến tâm lý người tiêu 
dùng.  

3. ĐẦU TƯ 

3.1. Đầu tư toàn xã hội 

Việc gia nhập WTO cùng với diễn biến nhanh và phức tạp của kinh tế thế giới 
cũng như tình hình trong nước tác động nhiều chiều đến ĐTTXH của nước ta; từ viễn 
cảnh lạc quan trước thời điểm gia nhập WTO, đến tăng trưởng nhảy vọt vào năm đầu 
tiên gia nhập WTO (tăng 27,0% vào năm 2007), giảm đà tăng trưởng xuống mức thấp 
hơn so với 5TWTO và cuối cùng là tăng trưởng âm vào năm 2011. Tính bình quân, 
tổng vốn ĐTTXH giai đoạn 2007-2011 chỉ tăng 8,3%/năm (theo giá so sánh 1994), 
thấp hơn đáng kể so với mức 13,4%/năm giai đoạn 2002-2006.  

Tổng vốn ĐTTXH đã tăng mạnh trong năm đầu tiên gia nhập WTO nhờ những 
tín hiệu lạc quan của việc thu hút vốn đầu tư của khu vực tư nhân: dòng vốn FDI tăng 
kỷ lục (93,4%), khu vực ngoài nhà nước cũng tăng cao nhất trong nhiều năm (26,9%). 
Năm 2007 cũng là năm tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế tăng kỷ lục: ở mức 53,9% 
theo giá thực tế. 

Hình 11: Tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội (theo giá so sánh 1994) 

 

14,3
12,7 13,5 13,0 13,7

27,0

7,8
11,4

7,8

-9,3
-15

-10

-05

00

05

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 
Nguồn: số liệu của TCTK (2011a, 2011b, 2012b). 

Một trong những nguyên nhân ĐTTXH năm 2008 tăng thấp hơn là do chính 
sách thắt chặt đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước nhằm đối phó với tình hình lạm 
phát cao (đầu tư của khu vực này giảm 2,5% so với năm 2007) và những khó khăn của 
khu vực kinh tế ngoài nhà nước (giảm 3,5% so với năm 2007). Mặc dù vậy, đầu tư của 
khu vực có vốn ĐTNN vẫn tăng 36,1% cho thấy dòng vốn FDI vẫn tiếp tục đổ vào 
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Việt Nam trong năm 2008 chủ yếu nhờ những thuận lợi về môi trường đầu tư sau khi 
Việt Nam gia nhập WTO. 

Năm 2009, mặc dù Chính phủ áp dụng các biện pháp kích thích kinh tế, trong 
đó có kích cầu đầu tư (đầu tư của khu vực Nhà nước tăng 34,6%) để ngăn chặn suy 
giảm và hạn chế ảnh hưởng cuộc KH&ST, nhưng do đầu tư của khu vực có vốn FDI 
giảm (-8,6%), nên tổng vốn ĐTTXH chỉ tăng 11,4%. 

Từ năm 2010 đến 2011, nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do tác động của  
KH&ST, đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình đầu tư, kinh doanh. Năm 2011, Chính 
phủ thực hiện chủ trương ưu tiên tập trung kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế 
vĩ mô, trong đó có các biện pháp cắt giảm, điều chuyển vốn đầu tư của Nhà nước, thắt 
chặt tín dụng. Do đó, vốn ĐTTXH từ mức tăng trưởng 7,8% năm 2010 đã tăng trưởng 
âm (-9,3%) vào năm 2011, là mức tăng trưởng âm chưa từng có trong vòng 20 năm 
qua ở Việt Nam.  

Tỷ lệ vốn ĐTTXH so với GDP tăng nhanh từ 37,2% năm 2002 lên mức kỷ lục 
46,5% vào năm 2007 và duy trì ở mức trên 40% trong 4 năm đầu gia nhập WTO (Hình 
12). Tuy nhiên, tỷ lệ này đã sụt giảm đáng kể vào năm 2011 xuống mức 34,6%, thấp 
hơn so với chỉ tiêu kế hoạch (40%), thậm chí thấp hơn cả năm 2002.  

Hình 12: Tỷ lệ vốn ĐTTXH/GDP và tăng trưởng GDP 
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Nguồn: tổng hợp, tính toán theo số liệu của TCTK (2011a, 2011b, 2012b). 

Hình 3 cho thấy, nhìn chung, tăng trưởng GDP trong 5SWTO (bình quân là 
6,5%/năm)  thấp hơn so với giai đoạn 2002-2006 (bình quân là 7,8%/năm). Trong khi 
đó, tỷ lệ vốn ĐTTXH/GDP bình quân 5SWTO là 40,5% (mặc dù năm 2011 rất thấp), 
vẫn cao hơn so với bình quân giai đoạn 2002-2006 (40,2%). Tương quan giữa tỷ lệ 
vốn ĐTTXH/GDP và tốc độ tăng trưởng GDP phần nào cho thấy hiệu quả đầu tư sau 5 
năm gia nhập WTO chưa được cải thiện so với giai đoạn trước, nếu không xét đến các 
yếu tố khác.  

Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng tình hình kinh tế thế giới và trong nước giai 
đoạn 5SWTO khó khăn hơn nhiều so với 5 năm trước. Đồng thời với việc tăng cường 
HNKTQT, Việt Nam ngày càng chịu ảnh hưởng sâu rộng hơn từ tình hình kinh tế thế 
giới. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tác động của đầu tư lên tăng trưởng kinh tế 
nói riêng và đến các lĩnh vực KT-XH của nước ta nói chung. 
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3.2. Đầu tư theo khu vực kinh tế 

Trong những năm gần đây, cùng với quá trình đổi mới và HNKTQT, vốn đầu tư 
của khu vực kinh tế ngoài nhà nước và khu vực có vốn FDI có xu hướng tăng nhanh 
hơn so với khu vực kinh tế Nhà nước (Hình 13), trừ năm 2009 do ảnh hưởng của 
KH&ST. Trong 5SWTO, vốn đầu tư của khu vực có vốn ĐTNN tăng bình quân 
16,8%/năm, khu vực kinh tế ngoài Nhà nước tăng 10,9%/năm, cao hơn đáng kể so với 
mức tăng 2,8%/năm của của khu vực Nhà nước.  

Hình 13: Tăng trưởng vốn đầu tư theo từng khu vực kinh tế (giá so sánh 1994) 
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guồn: số liệu của TCTK (2011a, 2011b, 2012b). 

Tăng trưởng vốn đầu tư của các khu vực kinh tế trong giai đoạn 2002-2006 khá 
ổn định và tương đương với tăng trưởng chung của vốn ĐTTXH. Tuy nhiên, đến giai 
đoạn sau khi gia nhập WTO, tăng trưởng của từng khu vực kinh tế có nhiều biến động 
mạnh và tác động đến cơ cấu vốn ĐTTXH.  

Tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân trong và ngoài nước chỉ tăng lên mạnh mẽ 
trong 1-2 năm đầu gia nhập WTO, sau đó giảm và chững lại. Điều này cho thấy xu 
hướng tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân và giảm tỷ trọng đầu tư của khu vực 
Nhà nước chưa thực sự rõ nét, thậm chí còn chuyển dịch theo chiều ngược lại. Đây là 
xu hướng không tích cực xét trên góc độ nền kinh tế nước ta cần huy động mạnh mẽ 
nguồn vốn đầu tư của khu vực tư nhân cho phát triển KT-XH trong điều kiện vốn đầu 
tư của Nhà nước hạn hẹp và nước ta có cơ hội thu hút nhiều hơn các nguồn vốn đầu tư 
của tư nhân trong và ngoài nước sau khi gia nhập WTO cũng như nhờ những cải thiện 
tích cực về môi trường đầu tư trong thời gian qua. 

Tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước giảm gần một nửa trong thời 
kỳ 2001-2008, từ 59,8% xuống còn 33,9%, tuy nhiên đã tăng lên khoảng 40,6% vào 
năm 2009, năm mà Nhà nước bổ sung thêm các nguồn vốn đầu tư (từ NSNN, vốn trái 
phiếu Chính phủ) để kích thích kinh tế, ngăn chặn đà suy giảm kinh tế do ảnh hưởng 
của KH&ST, và vẫn chiếm 38-39% tổng vốn ĐTTXH trong năm 2010 và 2011. Đây 
không phải là những con số đáng khích lệ. Lý do là đầu tư của Nhà nước tuy có tác 
động quan trọng đến phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, nhưng có thể gây ra những tác 
động không mong muốn như tăng bội chi ngân sách, nợ công cao, tăng nhập siêu, tăng 
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cầu quá mức (tăng trưởng tiền tệ, tín dụng ở mức cao), ảnh hưởng đến lãi suất, tỷ giá, 
thậm chí góp phần gây ra lạm phát cao và các bất ổn kinh tế vĩ mô khác.  

Bảng 26: Cơ cấu vốn đầu tư theo khu vực kinh tế (%) 

 Năm Kinh tế Nhà nước Kinh tế ngoài nhà nước Khu vực có vốn ĐTNN 

Trước khi gia 
nhập WTO 

2002 57,3 25,3 17,4 
2003 52,9 31,1 16,0 
2004 48,1 37,7 14,2 
2005 47,1 38,0 14,9 
2006 45,7 38,1 16,2 

Sau khi gia nhập 
WTO 

2007 37,2 38,5 24,3 
2008 33,9 35,2 30,9 
2009 40,6 33,9 25,6 
2010 38,1 36,1 25,8 
2011 38,9 35,2 25,8 

Nguồn: số liệu của TCTK (2011a, 2011b, 2012b). 

Bên cạnh đó, đầu tư của Nhà nước quá lớn, cả đầu tư của DNNN và đầu tư từ 
NSNN, trái phiếu Chính phủ, có thể là nguyên nhân chèn lấn sự tham gia của đầu tư tư 
nhân. Tỷ trọng đầu tư của Nhà nước tăng lên cũng như những rủi ro và tác động tiêu 
cực của việc tăng đầu tư Nhà nước trong thời gian qua cũng là điều mà Nhà nước 
không mong muốn. Đó chính là lý do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
các nghị quyết, quyết định để thực hiện giải pháp cắt giảm, sắp xếp đầu tư của Nhà 
nước vào năm 2008 (Quyết định số 390/QĐ-TTg) và năm 2011 (Nghị quyết số 
11/NQ-CP) nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, cũng như thực hiện giải 
pháp tái cơ cấu đầu tư với nhiệm vụ quan trọng là giảm tỷ trọng đầu tư của Nhà nước 
và tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân trong và ngoài nước (Chỉ thị 1792/CT-
TTg ngày 15/10/2011 và các Nghị quyết của Chính phủ).  

3.2.1. Đầu tư trực tiếp nước ngoài 

Các cam kết HNKTQT gắn với đầu tư, trong đó có các cam kết gia nhập WTO 
có liên quan nhiều nhất đến ĐTNN. Việc thực hiện các cam kết này, cùng với việc đổi 
mới, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách ĐTNN trong thời gian qua nhìn chung 
đã góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao sức hấp dẫn đối với NĐTNN.  

Sau khi gia nhập WTO, Việt Nam đã điều chỉnh các chính sách kinh tế theo 
hướng minh bạch và thông thoáng hơn cho các doanh nghiệp, mở cửa thị trường hàng 
hóa, dịch vụ, cũng như các biện pháp cải cách đồng bộ trong nước nhằm tận dụng tốt 
các cơ hội và vượt qua thách thức trong quá trình hội nhập. Cải cách hành chính trong 
đăng ký kinh doanh và cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) được đẩy mạnh, quy 
trình thủ tục xuất nhập khẩu thuận lợi hơn, cơ chế một cửa ở một số địa phương đã 
được thực hiện tốt, các thủ tục liên quan đến đăng ký kinh doanh và cấp GCNĐT đã 
đơn giản và nhanh chóng hơn. Điều này đã khuyến khích các NĐTNN tăng cường đầu 
tư vào Việt Nam cũng như mạnh dạn hơn trong việc tăng vốn, mở rộng quy mô các dự 
án đầu tư. Nhờ đó, ĐTNN vào Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc. Trong 5SWTO, 
hoạt động thu hút FDI đã thu được những kết quả đáng khích lệ so với 5 năm trước.  
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Bảng 27: Thu hút FDI 5 năm trước và sau khi gia nhập WTO 

Chỉ tiêu Đơn vị tính 
5TWTO (1) 5SWTO (2) So sánh 

(2:1) 2002-2006 2007-2011 

Số dự án Dự án 4.367 6.737 1,5 

Tổng số vốn đăng ký Triệu USD 29.581 151.685 5,1 

Tổng số vốn thực hiện Triệu USD 15.502 51.530 3,3 

Tỷ lệ thực hiện/đăng ký % 52,4   34,0   

Nguồn: tính toán từ số liệu của TCTK (2011a) và Cục Đầu tư nước ngoài (2012b). 

Chú thích: bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp phép từ các năm trước. 

Nếu so sánh với 5TWTO, thu hút FDI trong 5SWTO tăng 1,5 lần về số dự án, 
5,1 lần về số vốn đăng ký (bao gồm đăng ký mới và bổ sung) và 3,3 lần về số vốn thực 
hiện. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn thực hiện so với vốn đăng ký trong 5SWTO chỉ đạt bình 
quân 34,0%, thấp hơn đáng kể so với mức bình quân 52,4% đạt được trong giai đoạn 
2002-2006 (Bảng 27). Nhưng tỷ lệ vốn thực hiện so với vốn đăng ký đã tăng trong 3 
năm 2008-2011, từ 16% vào năm 2008, lên 43,3% vào năm 2009, 55,3% vào năm 
2010 và 70,4% vào năm 2011 mặc dù tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp 
nhiều khó khăn hơn.  

Mặt khác, 5SWTO cũng là thời kỳ FDI có nhiều biến động, từ tăng trưởng đột 
biến và đạt mức cao kỷ lục về số vốn đăng ký trong 2 năm đầu gia nhập WTO, đến sụt 
giảm dần khá mạnh trong 3 năm gần đây (Bảng 28).  

Bảng 28: Tình hình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

TT Chỉ tiêu Đơn vị 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
I Tình hình đăng ký 

1 Số dự án đăng ký mới Dự án 987 1.544 1.557 1.208 1.237 1.191 
 Tốc độ tăng trưởng %  56,4 0,8 -22,4 2,4 -3,7 
2 Vốn đăng ký cấp mới Triệu USD 9.097 18.718 66.500 17.236 17.919 12.258 
 Tốc độ tăng trưởng %  105,8 255,3 -74,1 4,0 -31,6 
3 Số dự án tăng vốn Lượt dự án 486 379 397 355 402 403 
 Tốc độ tăng trưởng %  -22,0 4,7 -10,6 13,2 0,2 
4 Vốn đăng ký bổ sung Triệu USD 2.907 2.629 5.226 5.871 1.967 3.360 
 Tốc độ tăng trưởng %  -9,6 98,8 12,3 -66,5 70,8 
5 Tổng vốn đăng ký Triệu USD 12.004 21.347 71.726 23.107 19.886 15.618 
 Tốc độ tăng trưởng %  77,8 236,0 -67,8 -13,9 -21,5 

II Tình hình thực hiện 
 Vốn thực hiện của khu vực 

có vốn ĐTNN 
Triệu USD 4.100 8.030 11.500 10.000 11.000 11.000 

 Tốc độ tăng trưởng %  95,9 43,2 -13,0 10,0 0,0 

Nguồn: tổng hợp, tính toán theo số liệu của Bộ KHĐT (2011c) và Cục Đầu tư nước ngoài (2012b và 
các báo cáo hàng năm). 

Năm 2007, vốn đăng ký đạt 21,3 tỷ USD, tăng 77,9% so với năm 2006. Năm 
2008, vốn đăng ký đã đạt trên 71,7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần so với năm 2007; là năm có 
số vốn FDI đăng ký cao nhất trong lịch sử thu hút FDI vào Việt Nam. Năm 2009 do 
tác động của cuộc KH&ST và một số yếu tố khác, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã 
suy giảm đáng kể, đạt 23,1 tỷ USD, chỉ bằng 1/3 so với năm 2008. Sau đó, thu hút FDI 
tiếp tục giảm dần đến mức chỉ đạt 15,6 tỷ USD vào năm 2011. 
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Thực hiện vốn đầu tư của khu vực có vốn ĐTNN trong 2 năm đầu là thành viên 
WTO cũng có sự tăng trưởng mạnh vào năm 2007 và 2008. Năm 2009, mặc dù chịu 
ảnh hưởng của KH&ST, vốn đầu tư thực hiện của khu vực có vốn ĐTNN chỉ giảm 
13% so với năm trước. Trong 2 năm 2010-2011, vốn đầu tư thực hiện của khu vực này 
đều đạt 11 tỷ USD, tuy cao hơn so với năm 2009 nhưng vẫn thấp hơn so với mức 11,5 
tỷ đã đạt được vào năm 2008. Tính theo giá so sánh năm 1994, vốn đầu tư của khu vực 
có vốn ĐTNN trong giai đoạn 2007-2011 tăng bình quân 16,8%/năm, cao hơn hẳn so 
với mức bình quân 13,9%/năm trong giai đoạn 2002-2006. Tỷ trọng vốn đầu tư của 
khu vực có vốn ĐTNN trong tổng ĐTTXH bình quân 5SWTO là 26,4%, cao hơn đáng 
kể so với mức bình quân 15,6% trong giai đoạn 5TWTO. 

Đóng góp của khu vực có vốn ĐTNN trong GDP có xu hướng tăng trong 
5SWTO từ 17,0% năm 2006 lên 19,0% vào năm 2011. Tình bình quân 5SWTO, khu 
vực có vốn ĐTNN chiếm 18,6% GDP, cao hơn so với mức bình quân 15,5% trong giai 
đoạn 2002-2006. Kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn ĐTNN trong giai đoạn này 
cũng gia tăng đáng kể, từ mức 44,9 tỷ USD vào năm 2006, đã đạt 55,1 tỷ USD vào 
năm 2011. Xuất khẩu của khu vực có vốn ĐTNN năm 2011 đóng góp 49,4% (không 
kể dầu thô) vào tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, nếu tính cả giá trị xuất khẩu dầu 
thô thì tỷ trọng này đạt 56,9%.  

Nộp NSNN của khu vực có vốn ĐTNN liên tục tăng qua các năm, từ mức 
khoảng 1 tỷ USD trước khi gia nhập WTO tăng lên 1,6 tỷ USD vào năm 2007 và 
khoảng 3,5 tỷ USD vào năm 2011. Khu vực có vốn ĐTNN tiếp tục tạo việc làm và thu 
nhập cho một bộ phận đáng kể dân cư; đến năm 2011 đã tạo việc làm cho trên 1,7 triệu 
lao động trực tiếp, chiếm 3,4% số lao động đang làm việc trong nền kinh tế. 

Như vậy, việc thực hiện các cam kết với WTO và các cam kết hội nhập khác về 
đầu tư trong giai đoạn 2007-2011 đã góp phần thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn từ 
nước ngoài với mức cao kỷ lục, nhất là trong những năm đầu sau khi gia nhập WTO. 
Tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực có vốn ĐTNN so với tổng vốn ĐTTXH đã tăng lên 
đáng kể, góp phần bổ sung nguồn vốn quan trọng cho phát triển KT-XH của đất nước. 
Việc áp dụng các điều kiện về đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch, không 
phân biệt đối xử đã tạo thuận lợi nhiều hơn cho các doanh nghiệp có vốn ĐTNN trong 
sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu, nhờ đó khu vực có vốn ĐTNN đã có đóng góp 
đáng kể vào tăng trưởng GDP, thu NSNN và tạo việc làm.  

Tuy nhiên, FDI trong 5SWTO cũng có những mặt hạn chế đáng chú ý. Trong 2 
năm đầu gia nhập WTO, vốn FDI đăng ký tăng mạnh, đạt mức kỷ lục nhưng tỷ lệ thực 
hiện thấp, thậm chí có những dự án “ảo”, có tính đầu cơ (nhất là các dự án bất động 
sản, dự án sử dụng nhiều đất). Vốn FDI tăng thấp trong thời gian gần đây và phục hồi 
chậm sau KH&ST. FDI vào vùng nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn chiếm tỷ 
lệ còn thấp và chậm được cải thiện. Nhiều doanh nghiệp có vốn ĐTNN có tỷ lệ nhập 
khẩu cao, nhưng không chú trọng sản xuất mà tập trung chủ yếu vào gia công, lắp ráp 
và kinh doanh thương mại trên thị trường nội địa, làm ảnh hưởng tiêu cực đến cán cân 
thương mại. Có nhiều doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở về chính sách, pháp luật của Việt 
Nam để thực hiện hành vi chuyển giá, kê khai lỗ hoặc lợi nhuận thấp, nên đóng góp rất 
hạn chế đối với nguồn NSNN. Có nhiều dự án FDI sử dụng công nghệ thấp, tiêu hao 
nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường, khai thác nhiều đất đai, tài nguyên, khoáng 
sản nhưng hiệu quả không cao, không thực hiện đúng thực hiện nghĩa vụ về tiến độ 
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góp vốn, huy động vốn, xây dựng, chuyển giao công nghệ, nghĩa vụ đối với người lao 
động.24 Những vấn đề nêu trên đều có những ảnh hưởng tiêu cực nhất định đến sự phát 
triển KT-XH của Việt Nam. 

Những tồn tại, hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân khác nhau. Hệ thống luật 
pháp, chính sách về đầu tư tuy đã được sửa đổi, bổ sung nhưng vẫn chưa đồng bộ, 
thiếu nhất quán, còn những kẻ hở dễ bị khai thác; chính sách ưu đãi vào những địa bàn 
cần thu hút đầu tư còn thiếu sức hấp dẫn và dàn trải; chưa khuyến khích sản xuất thay 
vì kinh doanh thương mại

25
. Phân cấp trong cấp GCNĐT và quản lý hoạt động FDI 

khá triệt để, tuy nhiên, cơ chế phối hợp và năng lực quản lý hoạt động FDI, nhất là ở 
cấp cơ sở còn yếu, dẫn đến tình trạng cấp GCNĐT không phù hợp với quy hoạch, 
không thẩm tra, xem xét kỹ các tiêu chí về kỹ thuật, công nghệ, môi trường, lao động... 
Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đối với các dự án FDI còn hạn chế, với hiệu 
lực chưa cao. 

3.2.2. Đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước 

Trong thời kỳ 2001-2011, nhờ tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách trong quá 
trình HNKTQT, đặc biệt là các cơ chế, chính sách cải thiện môi trường đầu tư và phát 
triển các khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, trong có việc ban hành Luật Doanh nghiệp, 
Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, nguồn vốn đầu tư của khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước (dân cư và doanh nghiệp tư nhân) ngày càng tăng lên.  

Trong 5SWTO, đã có hơn 370 nghìn doanh nghiệp đăng ký mới (Bảng 29), gấp 
hơn 2 lần so với tổng số doanh nghiệp đăng ký trong thời kỳ 1999-2006 (167 nghìn 
doanh nghiệp). Kết quả đáng khích lệ này có được một phần là nhờ việc thực hiện các 
cam kết kinh tế quốc tế nói chung và cam kết gia nhập WTO nói riêng, trong đó có 
việc cải cách, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và thủ tục về đăng ký kinh doanh, gia 
nhập thị trường theo hướng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp. 

Bảng 29: Phát triển doanh nghiệp dân doanh 

Chỉ tiêu   Đơn vị tính   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2007-
2011  

 Số doanh nghiệp dân 
doanh đăng ký mới  

 Nghìn DN  46,7 58,2 65,3 84,5 83,6 79,1 370,7 

 Tổng số vốn đăng ký 
của doanh nghiệp dân 
doanh thành lập mới  

 Nghìn tỷ 
VNĐ  

146,3 473,8 569,5 517,0 489,6 496,0 2.545,9 

Nguồn: Bộ KHĐT (2011c, 2011d). 

Tổng vốn đăng ký của doanh nghiệp dân doanh nhìn chung có xu hướng tăng 
qua từng năm, từ mức khoảng 146 nghìn tỷ VNĐ vào năm 2006, tăng lên khoảng 570 
nghìn tỷ VNĐ vào năm 2008 (theo giá thực tế). Tuy nhiên, trong 3 năm gần đây vốn 

                                                

 

24 Tham khảo thêm những hạn chế về FDI theo ngành, lĩnh vực tại Mục 3.3.1. 
25 Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính cùng một mức đối với cả hoạt động sản xuất và thương mại. 
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đăng ký doanh nghiệp dân doanh đã sụt giảm đáng kể, bắt đầu từ năm 2009, chủ yếu 
do ảnh hưởng của KH&ST, sau đó là những khó khăn vào năm 2011 khi nền kinh tế 
đối mặt với tình trạng lạm phát cao. Trong năm 2011, không những số doanh nghiệp 
đăng ký giảm và vốn đăng ký chỉ tăng nhẹ so với năm 2010 mà còn có nhiều doanh 
nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động trước những khó khăn của nền 
kinh tế. 

Mặc dù số doanh nghiệp và vốn đăng ký của khu vực kinh tế ngoài nhà nước 
tăng đáng kể trong 5SWTO, nhưng vốn đầu tư thực hiện của khu vực này (xem Bảng 
30) chỉ đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất vào năm 2007 (26,9%), sau đó xuống mức thấp, 
thậm chí tăng trưởng âm vào năm 2008 (-3,5%) và năm 2011 (-4,8%), 2 năm nền kinh tế 
đối mặt với lạm phát cao và nhiều khó khăn khác. Đây cũng là 2 năm Chính phủ thực 
hiện các biện pháp cắt giảm đầu tư công và thắt chặt tín dụng. 

Tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế ngoài nhà nước 
5SWTO 2007-2011 chỉ đạt bình quân 10,9%/năm, bằng hơn 1/2 so với mức 
20,1%/năm so với giai đoạn 5TWTO. 

Tăng trưởng vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước từ năm 2001 đến 
năm 2007 đều cao hơn mức tăng trưởng của khu vực kinh tế Nhà nước (11% vào năm 
2001, 16% vào năm 2006, 26,9% vào năm 2007), vì vậy tỷ trọng đầu tư của khu vực 
này trong tổng vốn ĐTTXH liên tục tăng lên trong thời kỳ 2001-2007, từ 22,6% vào 
năm 2001, lên 38,5% vào năm 2007. Tuy nhiên, từ năm 2008 đến 2009, tỷ trọng vốn 
đầu tư của khu vực này trong tổng ĐTTXH đã giảm xuống, tuy có tăng trở lại trong 2 
năm gần đây nhưng vẫn thấp hơn so với năm đầu gia nhập WTO và 3 năm trước gia 
nhập WTO.  

Bảng 30: Tăng trưởng và tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước 

trong tổng vốn ĐTTXH (%) 

 Năm Tốc độ tăng trưởng (giá 1994) Tỷ trọng trong tổng 
vốn ĐTTXH (giá 

thực tế) 

Trước gia nhập 
WTO 

2001 11,0 22,6 

2002 20,2 25,3 

2003 21,9 31,1 

2004 25,0 37,7 

2005 17,4 38,0 

2006 16,0 38,1 

Sau gia nhập 
WTO 

2007 26,9 38,5 

2008 -3,5 35,2 

2009 3,9 33,9 

 2010 38,5 36,1 

 2011 -4,8 35,2 

Nguồn: TCTK (2011a, 2012b) và tính toán của nhóm tác giả. 

Mặc dù đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn, song tỷ 
trọng đóng góp trong GDP của khu vực này vẫn có xu hướng tăng nhẹ trong 5SWTO, 
từ 45,6% năm 2006 lên 48,0% vào năm 2010, trừ năm 2008 thấp hơn so với năm 2007. 
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Tình bình quân 5SWTO, khu vực này chiếm 47,0% GDP, cao hơn không đáng kể so 
với mức bình quân 46,1% trong giai đoạn 2002-2006. Khu vực kinh tế ngoài nhà nước 
vẫn là khu vực tạo việc làm nhiều nhất trong 3 khu vực kinh tế, với tổng số lao động từ 
15 tuổi trở lên đang làm việc trong khu vực này vào năm 2011 là 43,4 triệu lao động, 
chiếm 86,2% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Tuy có đóng góp quan 
trọng đối với sự phát triển KT-XH nhưng hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh, khả 
năng cạnh tranh của khu vực này còn nhiều hạn chế. Trong năm 2008 và 2009, số 
doanh nghiệp ngoài nhà nước lỗ chiếm trên 25% tổng số doanh nghiệp trong khu vực 
này. 

Như vậy, việc thực hiện các cam kết HNKTQT, trong đó có các cam kết gia 
nhập WTO, nhìn chung đã có tác động tích cực đến sự phát triển về số lượng doanh 
nghiệp và vốn đầu tư của khu vực kinh tế ngoài nhà nước. Tuy nhiên, đầu tư của khu 
vực này, chủ yếu là của dân cư và các DNNVV, chịu tác động khá mạnh từ những biến 
động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước, cũng như các chính sách của Chính 
phủ. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của kinh tế ngoài nhà 
nước chịu áp lực cạnh tranh ngày càng tăng của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN và 
các DNNN; trong khi khu vực này chủ yếu bao gồm các DNNVV, các hộ gia đình và 
cá thể với nguồn vốn nhỏ, trình độ quản lý và kỹ thuật công nghệ thấp, khả năng ứng 
phó với những biến động của tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn hạn chế. Đây 
là khu vực có đóng góp quan trọng vào GDP, tạo ra nhiều việc làm và thu nhập cho 
người lao động, vì vậy, cần có các biện pháp để thúc đẩy đầu tư và tháo gỡ khó khăn 
cho hoạt động sản, kinh doanh của khu vực này. 

3.2.3. Đầu tư của Nhà nước 

Trong 5SWTO, cả tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng vốn đầu tư của khu vực Nhà 
nước tính bình quân đều thấp hơn so với giai đoạn 5TWTO. Tốc độ tăng trưởng vốn 
đầu tư của khu vực này giai đoạn 2002-2006 đạt bình quân 10,3%/năm, nhưng đến giai 
đoạn 2007-2011 chỉ đạt bình quân 2,8%/năm. Tương ứng, tỷ trọng vốn đầu tư của khu 
vực này trong tổng ĐTTXH đã giảm từ mức bình quân 49,2% vào giai đoạn 2002-
2006 xuống 37,9% vào giai đoạn 2007-2011 (chi tiết xem Bảng 31). Việc giảm tỷ 
trọng vốn đầu tư của Nhà nước trong tổng ĐTTXH là xu hướng tất yếu trong bối cảnh 
HNKTQT và phù hợp với chủ trương tăng cường huy động vốn đầu tư của khu vực 
ngoài nhà nước và khu vực có vốn FDI của Nhà nước Việt Nam. 

Việc hội nhập ngày càng sâu vào kinh tế thế giới sau khi gia nhập WTO đòi hỏi 
Nhà nước phải chủ động hơn việc sử dụng các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước để giúp 
nền kinh tế tận dụng những cơ hội và điều kiện thuận lợi, đồng thời khắc phục những 
mặt hạn chế của HNKTQT. Điều này thể hiện rõ trong điều hành vốn đầu tư của Nhà 
nước những năm vừa qua, nhất là những năm kinh tế trong nước và thế giới có những 
biến động lớn và bất thường như năm 2008, 2009 và 2011.  

Năm 2008, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đã khiến cho nhiều dự án đầu 
tư bị đình trệ. Trước tình hình lạm phát gia tăng nghiêm trọng, Nhà nước đã chỉ đạo rà 
soát các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, tiến hành cắt giảm các khoản đầu tư chưa 
thật cần thiết và có hiệu quả không cao. Do đó, vốn đầu tư của khu vực Nhà nước năm 
2008 giảm 2,5% so với năm 2007 và đã góp phần ngăn chặn lạm phát. 
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Năm 2009, đầu tư của khu vực Nhà nước đã tăng mạnh so với năm 2008 do 
Nhà nước thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư nhằm ứng phó với KH&ST. Các giải 
pháp kích cầu đầu tư từ nguồn vốn của Nhà nước đã được áp dụng là chuyển vốn đầu 
tư kế hoạch năm 2008 sang năm 2009, ứng trước vốn kế hoạch năm 2010 và 2011 để 
thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách trong năm, phát hành bổ sung vốn trái phiếu 
Chính phủ. Tăng trưởng vốn đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước (theo giá 1994) đạt 
34,6%, trong đó vốn NSNN (bao gồm trái phiếu Chính phủ) tăng 39,5%, vốn vay tăng 
42,4%. 

Bảng 31: Tốc độ tăng trưởng và tỷ trọng đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước 

trong tổng vốn ĐTTXH (%) 

 
Năm 

Tốc độ tăng trưởng 
(giá 1994) 

Tỷ trọng trong tổng vốn 
ĐTTXH (giá thực tế) 

Trước gia nhập 
WTO 

2001 13,7 59,8 

2002 12,0 57,3 

2003 10,1 52,9 

2004 10,1 48,1 

2005 9,6 47,1 

2006 9,9 45,7 
Sau gia nhập 

WTO 
2007 4,2 37,2 

2008 -2,5 33,9 

2009 34,6 40,6 
 2010 -3,0 38,1 
 2011 -13,5 38,9 

Nguồn: TCTK (2011a, 2012b) và tính toán của nhóm tác giả. 

Năm 2011, trước áp lực lạm phát gia tăng và những vấn đề về kinh tế vĩ mô, 
Chính phủ đã thực hiện chủ trương thắt chặt, cắt giảm và điều chuyển vốn đầu tư của 
Nhà nước (theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ). Đây cũng là năm đầu tư 
Nhà nước giảm mạnh nhất trong 10 năm gần đây, với mức giảm 13,5% so với năm 
2010, trong đó vốn NSNN giảm 15,0%, vốn vay giảm 13,2%.  

Đầu tư từ nguồn vốn NSNN và trái phiếu Chính phủ trong thời gian qua đã góp 
phần quan trọng đối với sự phát triển kết cấu hạ tầng KT-XH, bảo đảm ASXH và phúc 
lợi xã hội. Tuy nhiên, đầu tư từ các nguồn vốn này có những hạn chế như hiệu quả đầu 
tư của một số chương trình, dự án thấp; tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ 
trong đầu tư xây dựng, tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải và nợ đọng vốn đầu tư... 
diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó, vốn đầu tư Nhà nước tại một số thời điểm khá lớn 
đã phần nào làm tăng bội chi NSNN, nợ công, tăng trưởng tiền tệ, tín dụng, lạm phát, 
nhập siêu, gây ảnh hưởng nhất định trở lại sự phát triển bền vững và kết quả tăng 
trưởng, giảm nghèo. Những hạn chế này do nhiều nguyên nhân như: Việc triển khai 
thực hiện các chương trình, dự án phục vụ giảm nghèo còn nhiều bất cập, chưa đồng 
bộ và thiếu sự gắn kết chặt chẽ; việc đẩy mạnh phân cấp chưa đi kèm với nâng cao 
trách nhiệm và năng lực của cấp cơ sở dẫn đến các địa phương phê duyệt quá nhiều dự 
án vượt quá khả năng ngân sách của cấp mình, không tập trung nguồn lực để đầu tư 
dứt điểm cho các dự án quan trọng; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng 
yêu cầu thực tiễn. 



 
89

Đầu tư của DNNN tăng trưởng thấp (2,6%) trong năm đầu gia nhập WTO và 
giảm đi (-19,1%) trong năm thứ 2 gia nhập WTO, so với mức tăng trưởng 40,7% vào 
năm 2006 (theo giá so sánh 1994). Sự suy giảm đầu tư trong 2 năm đầu gia nhập WTO 
ít nhiều chịu tác động từ việc thực hiện các cam kết HNKTQT: sản xuất, kinh doanh 
đứng trước áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, yêu cầu điều chỉnh cơ cấu và nâng cao 
hiệu quả đầu tư trong bối cảnh hội nhập. Tuy nhiên, tình hình lạm phát cao trong năm 
2008 cũng là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sụt giảm đầu tư nêu trên. Năm 2009, 
mặc dù chịu tác động của KH&ST, đầu tư của các DNNN vẫn đạt mức tăng trưởng 
khá (18,1%) do các nguyên nhân chủ yếu là: (i) Giá cả nguyên, nhiên vật liệu giảm đã 
khuyến khích các DNNN đã tăng đầu tư trong năm 2009; (ii) để chống chọi với khủng 
hoảng, vượt qua khó khăn do suy giảm kinh tế, các DNNN phải đầu tư mạnh hơn, 
đồng thời tận dụng cơ hội từ các giải pháp kích thích kinh tế của Chính phủ; (iii) sau 
thời gian sắp xếp, cơ cấu lại đầu tư (vào năm 2008), các DNNN đã tìm được các cơ hội 
đầu tư thích hợp; (iv) áp lực cạnh tranh từ phía các NĐTNN giảm do khủng hoảng. 

Bảng 32: Vốn đầu tư của doanh nghiệp nhà nước và nguồn vốn khác 

Năm Đơn vị 
5TWTO  5SWTO  

2002 2006 2007 2009 2011 

Vốn đầu tư (giá thực tế) Nghìn tỷ VNĐ 29,6 58,1 60,2 62,2 49,5 

Tỷ trọng trong khu vực kinh tế 
nhà nước 

% 25,8 31,4 30,4 21,6 14,5 

Tốc độ tăng trưởng (giá 1994) % 6,4 40,7 2,6 18,1 -10,1 

Nguồn: TCTK (2011a, 2012b) và tính toán của tác giả  

Năm 2010 và 2011, đầu tư của DNNN tiếp tục giảm so với các năm trước, với 
mức giảm tương ứng là 15,8% và 10,1%. Đây là 2 năm Chính phủ thực hiện các biện 
pháp mạnh mẽ về quản lý đối với doanh nghiệp sau sự kiện VINASHIN và chủ trương 
ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, trong đó, yêu cầu các tập đoàn kinh 
tế, tổng công ty Nhà nước rà soát, cắt giảm, sắp xếp lại các dự án đầu tư, tập trung vào 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính. Đồng thời, từ năm 2010, Chính phủ đã ngừng hầu 
hết các biện pháp kích thích kinh tế áp dụng trong năm 2009. 

Bình quân 5SWTO, vốn đầu tư của DNNN và nguồn vốn khác giảm 4,0%/năm, 
so với mức tăng bình quân 17,6%/năm trong 2002-2006. Tương ứng, tỷ trọng vốn đầu 
tư của DNNN và nguồn vốn khác trong khu vực kinh tế Nhà nước có xu hướng giảm 
sau khi Việt Nam gia nhập WTO; trong khi tỷ trọng nguồn vốn NSNN (chủ yếu cho 
kết cấu hạ tầng KT-XH và các công trình không sinh lời) và vốn vay tăng (Bảng 32). 

DNNN sử dụng tương đối nhiều vốn hơn so với loại hình doanh nghiệp ngoài 
Nhà nước và doanh nghiệp có vốn ĐTNN, tuy nhiên doanh thu sản xuất thuần được 
tạo ra bởi 1 VNĐ tài sản cố định và đầu tư tài chính dài hạn tại DNNN thấp hơn doanh 
nghiệp có vốn ĐTNN và doanh nghiệp ngoài Nhà nước (Bảng 33).  
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Bảng 33: Doanh thu thuần trên vốn của các loại hình doanh nghiệp năm 2009 

Loại doanh nghiệp Tài sản cố định và 
đầu tư tài chính dài 

hạn (%) 

Doanh thu thuần/tài sản cố định 
và đầu tư tài chính dài hạn 

(VNĐ/VNĐ) 
Doanh nghiệp nhà nước 44,77 0,9 
Doanh nghiệp ngoài nhà nước 35,97 2,5 
Doanh nghiệp có vốn ĐTNN 19,26 1,6 

Toàn nền kinh tế 100,0 1,6 

Nguồn: theo số liệu của TCTK (2011a). 

Về hiệu quả sử dụng vốn của các DNNN, theo Báo cáo Giám sát của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội (2009), lợi nhuận sau thuế của các tập đoàn, tổng công ty Nhà 
nước tăng từ 60,8 nghìn tỷ VNĐ cuối năm 2006 lên đến 69,3 nghìn tỷ VNĐ cuối năm 
2008, tăng 14,0%. Theo tỷ suất lợi nhuận trên vốn của các tập đoàn, tổng công ty năm 
2008, có 35/91 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận trên 15%26; 15/91 đơn vị có tỷ suất lợi 
nhuận từ 10-15%; 20/91 đơn vị có tỷ suất lợi nhuận từ 5-10%; 18/91 đơn vị có tỷ suất 
lợi nhuận dưới 5%; 3/91 đơn vị thua lỗ. Trong tổng số các tập đoàn, tổng công ty, có 
25,2% số đơn vị báo cáo có mức lợi nhuận âm hoặc dưới 5% và 47,2% số đơn vị báo 
cáo có mức lợi nhuận dưới 10%. Như vậy, một tỷ lệ không nhỏ (45,0%) các tập đoàn, 
tổng công ty Nhà nước hoạt động hiệu quả thấp (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 
dưới 10%), làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung của khu vực kinh tế Nhà nước.  

Nhiều tập đoàn, tổng công ty đã tham gia đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Hiệu 
suất đầu tư (lợi nhuận trên vốn đầu tư) tính gộp chung của 47 tập đoàn, tổng công ty 
vào lĩnh vực tài chính năm 2006 là 7,4%; năm 2007 là 9,2%; năm 2008 là 4,8%, nhìn 
chung là thấp hơn so với đầu tư vào ngành kinh doanh chính của các đơn vị này. 

Theo TCTK (2011d), trong 3 năm 2007-2009, có khoảng 12% DNNN lỗ, trong 
khi tỷ lệ chung là trên 25%, nhưng mức lỗ bình quân của một DNNN cao hơn gấp 
nhiều lần so với doanh nghiệp ngoài nhà nước (năm 2009 là 19 lần). 

Nhiều DNNN đã gặp khó khăn, lúng túng và yếu kém trong quá trình chuyển 
đổi để thích ứng với môi trường cạnh tranh và bối cảnh mới sau khi gia nhập WTO. Ở 
nhiều doanh nghiệp còn phổ biến tình trạng đầu tư dàn trải, không chú trọng đầu tư 
theo chiều sâu với thế mạnh vốn có của mình mà đầu tư sang các lĩnh vực ngoài ngành 
nghề chính, trong khi phải vay nợ nhiều, hiệu quả đầu tư không cao, và có thể dẫn đến 
những rủi ro về tài chính. Điều này đã thể hiện khá rõ trong trường hợp VINASHIN.  

Như vậy, việc thực hiện các cam kết HNKTQT về đầu tư trong 5SWTO chủ 
yếu chỉ ảnh hưởng gián tiếp đến đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước. Tỷ trọng vốn 
đầu tư của Nhà nước trong tổng vốn đầu tư có xu hướng giảm, trong khi vốn đầu tư 
của khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn FDI tăng lên. Những hạn chế trong đầu 
tư Nhà nước cả về khả năng đáp ứng nguồn vốn và hiệu quả đầu tư đã đặt ra yêu cầu 
cho Chính phủ phải tái cơ cấu đầu tư, trong đó trọng tâm là tái cơ cấu đầu tư công. 
HNKTQT, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đã tạo ra áp lực cạnh tranh ngày 

                                                

 

26 Năm 2008 có 91/99 đơn vị báo cáo tỷ suất lợi nhuận trên vốn. 
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càng lớn hơn đối với đầu tư của các DNNN, đòi hỏi các doanh nghiệp này phải kịp 
thời thích ứng với bối cảnh hội nhập và những diễn biến của tình hình kinh tế thế giới 
để tồn tại và phát triển. 

3.3. Đầu tư theo ngành, lĩnh vực 

3.3.1. FDI theo ngành, lĩnh vực 

Việc thực hiện cam kết gia nhập WTO nói chung và các cam kết hội nhập về 
đầu tư nói riêng tác động chủ yếu đến đầu tư theo ngành, lĩnh vực, nhất là FDI qua 3 
kênh: (i) Các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ cho phép các NĐTNN tiến hành 
đầu tư tại Việt Nam; (ii) các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa, với việc cắt giảm 
một loạt các hạng mục thuế suất liên quan đến xuất, nhập khẩu, qua đó thu hút đầu tư 
vào các lĩnh vực được hưởng lợi ích từ việc cắt giảm thuế xuất, nhập khẩu khi xuất 
khẩu từ Việt Nam ra các nước trên thế giới và ngược lại (tác động gián tiếp); (iii) các 
cam kết về điều kiện, thủ tục cấp phép, quyền kinh doanh, hoạt động của các KKT và 
các cam kết khác liên quan đến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích đầu tư 
mạnh mẽ hơn vào một số lĩnh vực trước đây chưa thu hút nhiều đầu tư. 

Tăng trưởng và cơ cấu vốn FDI (đăng ký mới và bổ sung) theo ngành, lĩnh vực 
đã có sự điều chỉnh đáng kể trong 5SWTO (xem Bảng 34, Bảng 35 và Bảng 36), một 
phần quan trọng do tác động của việc thực hiện các cam kết, nhất là trong những năm 
đầu gia nhập, và chịu ảnh hưởng nhất định do những biến động bất thường của tình 
hình kinh tế quốc tế, nhất là KH&ST. 

Nhờ thực hiện lộ trình mở cửa thị trường dịch vụ theo cam kết gia nhập WTO 
và các cam kết hội nhập khác, những ngành, lĩnh vực dịch vụ đạt được tăng trưởng cao 
nhất về thu hút vốn FDI trong giai đoạn 5SWTO là y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 
(tăng bình quân 62,1%/năm), bán buôn, bán lẻ, sửa chữa xe cộ (28,7%), các dịch vụ 
khác (37,8%). Các ngành có mức thu hút FDI cao vọt trong 2 năm đầu gia nhập WTO 
là hoạt động kinh doanh bất động sản; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; GDĐT; vận 
tải, kho bãi; lưu trú và ăn uống. 

 Sự tăng trưởng mạnh về thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ trong 5SWTO đã 
góp phần làm tăng đáng kể tỷ trọng đầu tư vào ngành dịch vụ trong tổng vốn FDI đăng 
ký, từ mức bình quân 30,7% trong giai đoạn 1998-2006, lên đến 46,9% trong giai đoạn 
2007-2011.  

Việc thực hiện các cam kết về mở cửa thị trường hàng hóa và các cam kết khác 
liên quan đến đầu tư cũng có tác động nhất định từ đến việc thu hút vốn FDI vào một 
số lĩnh vực CNXD và NLT. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có các 
sản phẩm xuất khẩu được hưởng lợi từ việc gia nhập WTO, đã tăng trưởng mạnh trong 
2 năm đầu gia nhập WTO (31,6% vào năm 2007 và 257,8% vào năm 2008). Bình quân 
5SWTO, lĩnh vực này chiếm tới 44,3% tổng vốn FDI đăng ký, cao nhất trong các lĩnh 
vực thu hút FDI. Các lĩnh vực công nghiệp khác cũng có sự tăng trưởng mạnh về thu 
hút FDI trong một số năm. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 
thải tăng trưởng mạnh vào năm 2011, năm đầu tiên NĐTNN được quyền tự do lựa 
chọn hình thức đầu tư (trừ chi nhánh) để cung cấp dịch vụ tại Việt Nam theo cam kết 
gia nhập WTO.  
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Như vậy, với việc thực hiện các cam kết về mở cửa các ngành dịch vụ và các 
cam kết hội nhập gắn với đầu tư khác, đầu tư vào nhiều ngành, lĩnh vực đã có sự tăng 
trưởng mạnh trong 5SWTO, mặc dù KH&ST từ năm 2009 đã làm suy giảm vốn FDI 
nói chung và vốn FDI của từng ngành nói riêng. Mức thuế nhập khẩu vào Việt Nam và 
của các nước nhập khẩu từ Việt Nam thấp đi sau khi gia nhập WTO cũng góp phần thu 
hút FDI vào các lĩnh vực sản xuất định hướng xuất khẩu. Nước ta đã bước đầu thu hút 
FDI vào một số lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, thiết bị chính xác, linh 
kiện ô tô (Intel - Hoa Kỳ, Canon, Nidec Copal, Renesas - Nhật Bản, Samsung - Hàn 
Quốc, Robert Bosch - Đức). Hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp có vốn ĐTNN 
vào các ngành, lĩnh vực trong thời gian qua có tác dụng nhất định đến chuyển dịch cơ 
cấu ngành kinh tế, từng bước tạo sự liên kết các doanh nghiệp và lĩnh vực sản xuất tại 
Việt Nam với chuỗi giá trị và mạng sản xuất trong khu vực và quốc tế, khuyến khích 
các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị, đổi mới chiến lược kinh doanh 
và cải tiến công nghệ để phát triển trong môi trường hợp tác và cạnh tranh. 

Tuy nhiên, FDI theo ngành, lĩnh vực trong 5SWTO có một số hạn chế và tác 
động không mong muốn như sau: 

Một là, vốn FDI chưa được thu hút mạnh vào một số ngành, lĩnh vực mà Việt 
Nam mong muốn như công nghệ cao, công nghệ sạch, nông nghiệp (nhất là lĩnh vực 
có GTGT và xuất khẩu cao), dịch vụ có hàm lượng tri thức cao, dịch vụ khoa học và 
công nghệ, GDĐT, kết cấu hạ tầng.  

Hai là, FDI đổ vào vào một số ngành, lĩnh vực tăng trưởng nhanh nhưng có thể 
gây ra hệ lụy tiêu cực như hoạt động kinh doanh bất động sản, khai khoáng, các lĩnh 
vực công nghiệp sử dụng công nghệ thấp, trồng rừng, do sử dụng, khai thác nhiều đất 
đai, tài nguyên, khoáng sản, năng lượng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến 
ASXH và an ninh quốc gia.  

Ba là, thu hút FDI thời gian qua đã không giúp tối đa hóa hiệu ứng lan tỏa với 
ngành sản xuất công nghiệp của Việt Nam. Theo kết quả khảo sát của Tổ chức Phát 
triển công nghiệp Liên hợp quốc (UNIDO 2012) ở gần 1.500 doanh nghiệp tại Việt 
Nam, ở cấp độ công nghiệp, hiệu ứng lan tỏa chuyển giao công nghệ và tri thức của 
FDI lên nền kinh tế là thấp. Hiện nay, các doanh nghiệp có vốn ĐTNN vẫn chủ yếu 
phụ thuộc nhiều vào hàng hóa trung gian và nguyên vật liệu thô nhập khẩu; chưa có 
được mối liên kết với các chuỗi cung cấp là các doanh nghiệp trong nước. Nhiều 
doanh nghiệp có vốn ĐTNN sản xuất hàng xuất khẩu nhưng liên kết, phối hợp với các 
doanh nghiệp trong nước còn yếu nên GTGT trong một số sản phẩm xuất khẩu còn 
thấp. 
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Bảng 34: Vốn FDI đăng ký theo ngành, lĩnh vực (triệu USD) 

Ngành, lĩnh vực 
Trước WTO Sau khi gia nhập WTO 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 169,4 58,6 332,0 134,5 36,2 142,0 

Công nghiệp - xây dựng 9.056,6 12.147,7 39.746,1 5.176,2 10.763,6 12.054,8 

Công nghiệp 8.415,2 11.154,4 39.241,6 4.523,7 8.947,6 10.748,8 

Khai khoáng 144,3 262,3 192,7 402,4 5,6 98,4 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 8.270,9 10.882,5 38.939,1 3.937,4 5.979,3 7.798,8 

Sản xuất và phân phối điện, khí 
đốt, nước nóng, hơi nước và điều 
hòa không khí 

- 9,6 85,5 170,7 2.952,6 2.528,5 

Cung cấp nước; hoạt động quản lý 
và xử lý rác thải, nước thải 

- - 24,3 13,2 10,1 323,2 

Xây dựng 641,4 993,3 504,4 652,5 1.816,0 1.306,0 

Dịch vụ 2.777,8 9.141,5 31.647,8 17.796,7 9.086,3 3.421,6 

Bán buôn,bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô 
tô, xe máy và xe có động cơ khác 

141,1 129,9 138,6 261,1 462,1 499,1 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 498,4 1.968,1 2.625,4 9.156,3 315,5 476,7 

Vận tải, kho bãi 
52,3 356,5 

615,8 188,2 881,0 74,9 

Thông tin và truyền thông 2.447,5 111,6 106,5 897,4 

Hoạt động tài chính, ngân hàng và 
bảo hiểm 

32,0 32,3 141,0 100,0 59,1  - 

Hoạt động kinh doanh bất động 
sản 

1.818,8 6.114,8 23.397,7 7.647,7 6.827,9 870,0 

Hoạt động chuyên môn, khoa học 
và công nghệ 

- - 107,8 131,4 71,5 265,6 

Hoạt động hành chính và dịch vụ 
hỗ trợ 

- - 36,1 18,2 4,6 5,1 

GDĐT 22,1 11,6 98,6 30,4 74,7 11,2 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 7,9 112,5 426,9 15,0 205,6 88,5 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 189,1 410,3 1.047,1 107,4 62,3 153,1 

Hoạt động dịch vụ khác 16,1 5,5 565,3 29,3 15,5 79,9 

Tổng số 12.003,8 21.347,8 71.725,9 23.107,4 19.886,1 15.618,4 
 

Nguồn: tổng hợp, xử lý theo số liệu của TCTK (2011a) và Cục Đầu tư nước ngoài (2012b và các báo 
cáo hàng năm). 
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Bảng 35: Tăng trưởng vốn FDI đăng ký theo ngành, lĩnh vực (%, theo USD giá thực tế) 

Ngành 
Trước WTO Sau khi gia nhập WTO   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 231,5 -65,4 466,5 -59,5 -73,1 299,2 -3,5 

Công nghiệp - xây dựng 78,8 34,1 227,2 -87,0 107,9 12,0 5,9 

Công nghiệp 71,9 32,6 251,8 -88,5 97,8 20,1 5,0 

Khai khoáng 157,7 81,8 -26,5 108,8 -98,6 1.657,1 -7,4 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 71,7 31,6 257,8 -89,9 51,9 30,4 -1,2 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 
không khí 

- - 790,4 99,7 1.629,7 -14,4 - 

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải - - - -45,7 -23,5 3.100,1 - 

Xây dựng 274,9 54,9 -49,2 29,4 178,3 -28,1 15,3 

Dịch vụ 61,2 229,1 246,2 -43,8 -48,9 -62,3 4,3 

Bán buôn,bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 42,1 -7,9 6,7 88,4 77,0 8,0 28,7 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 706,5 294,9 33,4 248,8 -96,6 51,1 -0,9 

Vận tải, kho bãi -92,4 581,6 72,7 -69,4 368,2 -91,5 7,5 

Thông tin và truyền thông - - - -95,4 -4,6 742,6 - 

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm -78,1 0,9 336,4 -29,0 -40,9 -100,0 -100,0 

Hoạt động kinh doanh bất động sản 294,7 236,2 282,6 -67,3 -10,7 -87,3 -13,7 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ - - - 21,9 -45,6 271,4 - 

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ - - - -49,8 -74,7 11,3 - 

GDĐT -14,3 -47,5 750,3 -69,2 146,1 -85,0 -12,7 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội -96,1 1.324,1 279,5 -96,5 1.272,5 -57,0 62,1 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 796,2 117,0 155,2 -89,7 -42,0 145,7 -4,1 

Hoạt động dịch vụ khác -21,5 -65,8 10.178,2 -94,8 -47,1 415,8 37,8 

Tổng số 75,5 77,8 236,0 -67,8 -13,9 -21,5 5,4 

Nguồn: tính toán, xử lý theo số liệu của TCTK (2011a) và Cục Đầu tư nước ngoài (2012b và các báo cáo hàng năm). 
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Bảng 36: Cơ cấu vốn FDI đăng ký theo ngành, lĩnh vực (%, theo USD giá thực tế) 

Ngành 
Trước WTO Sau khi gia nhập WTO   

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2007-2011 

Nông, lâm nghiệp và thủy sản 1,4 0,3 0,5 0,6 0,2 0,9 0,5 

Công nghiệp - xây dựng 75,4 56,9 55,4 22,4 54,1 77,2 52,7 

Công nghiệp 70,1 52,3 54,7 19,6 45,0 68,8 49,2 

Khai khoáng 1,2 1,2 0,3 1,7 0,0 0,6 0,6 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 68,9 51,0 54,3 17,0 30,1 49,9 44,5 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 
không khí 

0,0 0,0 0,1 0,7 14,8 16,2 3,8 

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,1 0,2 

Xây dựng 5,3 4,7 0,7 2,8 9,1 8,4 3,5 

Dịch vụ 23,1 42,8 44,1 77,0 45,7 21,6 46,9 

Bán buôn,bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 1,2 0,6 0,2 1,1 2,3 3,2 1,0 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 4,2 9,2 3,7 39,6 1,6 3,1 9,6 

Vận tải, kho bãi 
0,4 1,7 

0,9 0,8 4,4 0,5 1,4 

Thông tin và truyền thông 3,4 0,5 0,5 5,7 2,3 

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 0,3 0,2 0,2 0,4 0,3 0,0 0,2 

Hoạt động kinh doanh bất động sản 15,2 28,6 32,6 33,1 34,3 5,6 29,6 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 0,0 0,0 0,2 0,6 0,4 1,7 0,4 

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

GDĐT 0,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 0,1 0,5 0,6 0,1 1,0 0,6 0,6 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 1,6 1,9 1,5 0,5 0,3 1,0 1,2 

Hoạt động dịch vụ khác 0,1 0,0 0,8 0,1 0,1 0,5 0,5 

Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Nguồn: tính toán, xử lý theo số liệu của TCTK (2011a) và Cục Đầu tư nước ngoài (2012b và các báo cáo hàng năm). 
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Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân chủ yếu như sau: 

Hệ thống thể chế, chính sách có liên quan đến thu hút vốn FDI tuy đã 
được bổ sung, sửa đổi nhưng còn chưa đồng bộ và còn nhiều hạn chế, chưa 
khuyến khích mạnh mẽ FDI vào những lĩnh vực mong muốn thu hút vốn đầu tư. 
Chính sách ưu đãi đối với đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp hỗ 
trợ chưa có sự khác biệt lớn, chưa đủ sức hấp dẫn so với các ngành khác. Việt 
Nam cũng chưa có các chính sách đủ hấp dẫn để thu hút được nhiều tập đoàn đa 
quốc gia, các doanh nghiệp có vốn ĐTNN có công nghệ cao. Cơ chế đối tác 
công - tư (PPP) tuy đã được triển khai thí điểm nhưng sức hấp dẫn và kết quả thu 
hút vốn vào lĩnh vực kết cấu hạ tầng chưa cao. 

 Chất lượng quy hoạch, thông tin, dự báo còn thấp. Quy hoạch chưa được 
điều chỉnh mạnh từ chú trọng hay bảo hộ sản xuất trong nước trước đây sang quy 
hoạch gắn với thị trường và HNKTQT. Việc nghiên cứu, cung cấp thông tin và 
đưa ra các cảnh báo, dự báo nhằm chủ động điều chỉnh định hướng, chính sách, 
ứng phó với biến động của tình hình kinh tế thế giới còn nhiều hạn chế. Đối với 
lĩnh vực bất động sản, bên cạnh sự cải thiện về điều kiện đầu tư, kinh doanh sau 
gia nhập WTO, khủng hoảng cho vay mua nhà dưới chuẩn ở các nước khác cũng 
góp phần làm tăng thêm nguồn vốn FDI vào lĩnh vực này. 

Sự phối hợp giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa các bộ, 
ngành trong quản lý hoạt động FDI chưa thực sự hiệu quả. Tuy đã phân cấp 
mạnh trong quản lý FDI nhưng chưa gắn với việc nâng cao năng lực tổ chức 
thực hiện. Giám sát đầu tư còn yếu, chưa kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời, có 
các biện pháp đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư.  

Các yếu tố góp phần thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư còn chậm hình 
thành và chưa đảm bảo như thiếu lao động chất lượng cao, hệ thống kết cấu hạ 
tầng còn yếu kém, các ngành công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển. Đây cũng là 
một trong những nguyên nhân khiến cho nhiều tập đoàn đa quốc gia, các doanh 
nghiệp có vốn ĐTNN có công nghệ cao chưa quyết định đầu tư hoặc mở rộng 
đầu tư tại Việt Nam. 

Nền kinh tế chịu tác động ngày càng nhanh và mạnh hơn từ những biến 
động của tình hình kinh tế thế giới trong khi hiệu quả hợp tác quốc tế và khả 
năng chủ động ứng phó với tình hình của nền kinh tế nước ta chưa cao. Từ năm 
2009, bên cạnh tác động của việc thực hiện các cam kết hội nhập về đầu tư, 
những thay đổi về cơ cấu đầu tư phần nào chịu tác động cuộc KH&ST, khi các 
NĐTNN phải điều chỉnh định hướng và cơ cấu đầu tư để phù hợp với tình hình 
mới. 

3.3.2. Đầu tư toàn xã hội theo ngành, lĩnh vực 

Những thay đổi về FDI theo ngành, lĩnh vực trong 5SWTO cũng có tác 
động nhất định đến tăng trưởng (xem Bảng 37) và cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh 
vực của toàn nền kinh tế. Trong 5SWTO, đầu tư theo một số ngành, lĩnh vực có 
sự tăng trưởng mạnh và cao hơn tốc độ tăng trưởng vốn ĐTTXH như:  

- Kinh doanh bất động tăng trưởng cao nhất trong các ngành, lĩnh vực với 
tốc độ bình quân 39,7%/năm, gấp hơn 2 lần so với mức bình quân 18,0%/năm 
giai đoạn 2002-2006. Mức tăng trưởng chung của ngành chủ yếu do đóng góp 
của khu vực có vốn ĐTNN và khu vực kinh tế ngoài nhà nước; 
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- Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 19,6%/năm, gấp gần 4 
lần so với mức bình quân 5,0%/năm giai đoạn 2002-2006; trong đó khu vực kinh 
tế Nhà nước tăng 26,3%/năm; và 

- Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng bình quân 12,0%/năm, cao hơn đáng 
kể so với mức bình quân 9,2%/năm giai đoạn 2002-2006; chủ yếu nhờ đóng góp 
của khu vực có vốn ĐTNN và khu vực kinh tế ngoài nhà nước. 

Ngành dịch vụ có tốc độ tăng trưởng vốn đầu tư bình quân 8,5%/năm, chủ 
yếu do đóng góp của khu vực có vốn ĐTNN và khu vực kinh tế ngoài nhà nước; 
nhờ đó tỷ trọng đầu tư của ngành trong tổng ĐTTXH đã tăng từ mức bình quân 
50,9% trong giai đoạn 2002-2006 lên 51,6% trong giai đoạn 2007-2011. Tỷ 
trọng đầu tư của ngành CNXD cũng tăng từ 41,2% lên 42,2% và ngành NLT 
giảm từ 7,9% xuống 6,2%. 

Cơ cấu đầu tư của khu vực kinh tế Nhà nước theo ngành, lĩnh vực có sự 
chuyển dịch không nhiều trong 5SWTO. Tỷ trọng đầu tư ngành NLT trong tổng 
vốn đầu tư của khu vực Nhà nước giảm nhẹ, còn ngành CNXD tăng, trong khi 
ngành dịch vụ giảm nhẹ. 

Như vậy, việc thực hiện các cam kết gia nhập WTO nói riêng và 
HNKTQT nói chung đã có những tác động đến đầu tư theo ngành, lĩnh vực trong 
5SWTO. Tăng trưởng và cơ cấu vốn đầu tư đã có sự thay đổi mạnh trong thời kỳ 
5SWTO và chịu ảnh hưởng ngày càng nhiều hơn từ bối cảnh kinh tế thế giới. 
Hầu hết các ngành có mức tăng trưởng vốn đầu tư cao so với mức tăng trưởng 
chung đều có đóng góp đáng kể của khu vực có vốn ĐTNN và khu vực kinh tế 
ngoài nhà nước. 

Tuy nhiên, cơ cấu ĐTTXH theo ngành, lĩnh vực còn chuyển dịch chậm. 
Đầu tư phát triển tập trung khá nhiều vào những ngành nghề sử dụng nhiều tài 
nguyên thiên nhiên, năng lượng, xuất khẩu sản phẩm thô, có kỹ thuật, công nghệ, 
NSLĐ thấp mà chưa chuyển dịch nhanh sang các ngành nghề có hàm lượng kỹ 
thuật, công nghệ cao, xuất khẩu sản phẩm qua chế biến, tạo ra nhiều GTGT, phát 
huy có hiệu quả lợi thế so sánh và năng lực cạnh tranh của quốc gia cũng như 
của từng ngành, lĩnh vực và doanh nghiệp. Do vậy, chất lượng phát triển thấp, 
kết quả về tăng trưởng kinh tế và phát triển KT-XH của Việt Nam đi kèm với các 
phí tổn đối với toàn nền kinh tế là cạn kiện tài nguyên, khoáng sản, thiếu hụt 
năng lượng, ô nhiễm môi trường. Các ngành triển vọng phát triển dài hạn và có 
khả năng khai thác hiệu quả kinh tế thế giới như công nghiệp hỗ trợ, công nghệ 
sạch, các sản phẩm chủ lực chưa được đầu tư đủ mức. Thu hút đầu tư vào kết 
cấu hạ tầng KT-XH còn đạt thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển.    
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Bảng 37: Tăng trưởng vốn đầu tư toàn xã hội theo ngành, lĩnh vực (%) 

Ngành 
Trước khi gia nhập WTO Sau khi gia nhập WTO 

2006 BQ2002-2006 2007 2008 2009 2010 2011 BQ2007-2011 

Tổng số 13,7 13,5 27,0 7,8 11,4 20,1 -2,3 8,3 

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 15,3 8,5 12,7 14,4 7,9 16,1 -5,8 5,6 

2. Công nghiệp - xây dựng 15,5 14,1 26,6 3,6 13,7 25,5 1,2 8,6 

2.1. Công nghiệp 15,3 15,0 27,1 3,3 14,6 25,5 0,1 8,5 

Khai khoáng 13,8 25,5 15,0 7,3 8,5 3,7 3,7 3,9 

Công nghiệp chế biến, chế tạo  17,5 9,2 34,5 -1,6 23,2 3,5 3,5 12,0 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 
không khí 

12,9 15,2 23,3 8,8 5,0 9,7 -8,3 5,3 

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 13,8 - 26,9 7,8 11,6 20,1 -3,6 8,0 

2.1. Xây dựng 18,2 6,2 21,9 6,0 4,1 5,0 5,0 9,0 

3. Dịch vụ 12,0 13,8 29,6 10,6 10,0 16,2 -4,7 8,5 

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác 9,6 13,5 10,9 4,8 6,1 22,5 12,4 6,7 

Dịch vụ lưu trú và ăn uống 29,2 16,3 19,8 2,0 4,2 12,4 5,5 6,1 

Vận tải, kho bãi 10,4 
13,9 

29,9 6,7 8,3 13,9 -6,1 
7,1 

Thông tin và truyền thông 13,4 26,7 7,5 12,7 22,1 -5,5 

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm 47,3 5,0 86,7 5,8 17,4 24,2 5,6 19,6 

Hoạt động kinh doanh bất động sản 13,4 18,0 333,9 17,3 3,4 11,5 0,9 39,7 

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ 45,5 13,7 21,1 7,5 8,6 18,0 8,6 9,0 

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 14,2 - 27,2 7,6 11,3 19,6 -4,9 7,7 

Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội; quản lý Nhà 
nước, an ninh quốc phòng; đảm bảo xã hội bắt buộc 

21,9 23,7 10,8 13,0 18,5 27,9 -0,2 8,2 

GDĐT 26,5 14,7 9,8 8,5 5,9 14,6 1,8 5,1 

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 6,3 15,3 12,8 8,0 3,5 10,5 3,5 5,5 

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 15,1 14,7 10,5 5,7 1,2 11,3 7,0 4,8 

Hoạt động khác -2,3 4,0 19,6 22,8 16,8 13,0 -22,5 5,9 

Nguồn: tính toán và xử lý từ số liệu của TCTK (2011a, 2012b và Niên giám thống kê các năm trước). 
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3.4. Đầu tư ra nước ngoài 

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (ĐTRNN) trong 5SWTO đã có sự gia tăng 
mạnh mẽ với 474 dự án và 12,8 tỷ USD vốn đăng ký, gấp 3,8 lần về số dự án và 
16,6 lần về số vốn đăng ký so với giai đoạn 5TWTO 2002-2006 (Bảng 38). 

Bảng 38: Đầu tư ra nước ngoài 5 năm trước và sau gia nhập WTO 

Thời kỳ Năm Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô-la Mỹ)(*) 

Trước gia 
nhập WTO 

2002 15 147,9 
2003 24 28,1 
2004 15 9,5 
2005 36 367,5 
2006 36 221,0 

2002-2006 126 774 

Sau gia 
nhập WTO 

2007 80 977,9 
2008 104 3.147,5 
2009 91 2.597,6 
2010 108 3.503,0 
2011 91 2597,6 

2007-2011 474 12.823,6 

Nguồn: TCTK (2011a, 2012b)  

Ghi chú: (*) chỉ tính phần vốn của nhà đầu tư Việt Nam; bao gồm cả vốn tăng thêm 
của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước. 

Tính đến ngày 31/12/2011, tổng số vốn ĐTRNN của Việt Nam của các dự 
án còn hiệu lực lên đến 11,4 tỷ USD (trong tổng số vốn huy động cho các dự án 
là 25,1 tỷ USD, chiếm 45,4%). Vốn thực hiện đạt khoảng 2,9 tỷ USD, đứng đầu 
là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (1,5 tỷ USD), thứ 2 là Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam (360 triệu USD), thứ 3 là Tập đoàn Sông Đà (250 triệu USD).27 

Theo phân ngành đầu tư, tính đến 31/12/2011, khai khoáng là lĩnh vực có 
số vốn đăng ký nhiều nhất với 4.319 triệu USD (91 dự án). Đứng thứ 2 là lĩnh 
vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa với số vốn đăng ký là 1.873,9 
triệu USD (9 dự án). Đứng thứ 3 là ngành NLT với số vốn đăng ký là 1.630,3 
triệu USD (70 dự án) và thứ 4 là lĩnh vực nghệ thuật, vui chơi và giải trí với số 
vốn đăng ký là 1.239,2 triệu USD (5 dự án). Ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo có số dự án nhiều thứ 2 (115 dự án) sau lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa 
(122 dự án) nhưng chỉ đứng thứ 6 về tổng số vốn đăng ký (478,1 triệu USD). 
Các ngành khác cũng có vốn ĐTRNN khá lớn lần lượt là thông tin và truyền 
thông; tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; kinh doanh bất động sản (Bảng 39). 

Theo đối tác đầu tư, tính đến ngày 31/12/2011, Việt Nam đã có dự án 
ĐTRNN tại 57 quốc gia và vùng lãnh thổ. Quốc gia có số vốn ĐTRNN của Việt 
Nam lớn nhất là Lào với 3.508,8 triệu USD (210 dự án), tiếp theo là Căm-pu-
chia với 2.399,2 triệu USD (105 dự án), Vê-nê-zu-ê-la với 1.825,1 triệu USD (2 
dự án), Liên bang Nga với 965,8 triệu USD (17 dự án), Pê-ru với 448,6 triệu 

                                                

 

27 Theo Cục Đầu tư nước ngoài (2012b). 
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USD (2 dự án), Ma-lai-xi-a với 412,5 triệu USD (7 dự án)... Đáng chú ý là nước 
ta đã có hoạt động ĐTTRN tại các nước phát triển với số vốn khá lớn như Hoa 
Kỳ (254,3 triệu USD, 79 dự án); Úc (127,6 triệu USD, 12 dự án); Đức (27,9 triệu 
USD, 11 dự án); Nhật Bản (2,7 triệu USD, 14 dự án). 

Bảng 39: Đầu tư ra nước ngoài lũy kế đến 31/12/2011 

TT Ngành 
Số dự 

án 
 Vốn đầu tư của nhà đầu 
tư Việt Nam (triệu USD)  

1  Khai khoáng  91 4.319,0 
2  Sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa 9 1.873,9 
3  Nông, lâm nghiệp và thủy sản  70 1.630,3 
4  Nghệ thuật, vui chơi và giải trí  5 1.239,2 
5  Thông tin và truyền thông  30 907,6 
6  Công nghiệp chế biến, chế tạo  115 478,1 
7  Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 25 272,4 
8  Bán buôn,bán lẻ; sửa chữa  122 168,9 
9  Kinh doanh động sản  27 162,6 

10  Vận tải kho bãi  16 85,9 
11  Dịch vụ lưu trú và ăn uống  23 68,6 
12  Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ 59 37,7 
13  Y tế và trợ giúp xã hội  4 32,1 
14  Xây dựng  23 30,6 
15  Hành chính và dịch vụ hỗ trợ 11 10,3 
16  Cấp nước, xử lý chất thải 2 7,9 
17  Dịch vụ khác 7 3,3 
18  GDĐT 3 2,1 

Tổng số 642 11.430,5 

Nguồn: TCTK (2011a, 2012b). 

Trong 5SWTO, tình hình ĐTRNN có những thành tựu và hạn chế chủ yếu 
sau28: 

Về thành tựu chủ yếu: 

Thứ nhất, một số dự án đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong một số 
ngành như: Khoáng sản; các dự án điện; trồng cây công nghiệp; dịch vụ viễn 
thông; hàng không; ngân hàng đã và đang chiếm lĩnh đáng kể và phát triển tích 
cực tại thị trường một số địa bàn đầu tư trọng điểm.  

Thứ hai, hoạt động ĐTRNN đã và đang giúp cho Việt Nam mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm tại thị trường nước ngoài.  

Thứ ba, các doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng được lợi thế so sánh của 
một số nước để sản xuất và kinh doanh, mở rộng thị trường sản xuất đang từng 
bước tạo dựng được thương hiệu, khả năng cạnh tranh của mình trên trường 
quốc tế.  

Thứ tư, nhiều dự án đã có doanh thu cao, bước đầu có lợi nhuận và 

                                                

 

28 Có tham khảo từ Cục Đầu tư nước ngoài (2012b). 
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chuyển tiền về nước (như lĩnh vực thông tin, truyền thông). 

Hạn chế, yếu kém chủ yếu: 

Thứ nhất, vốn ĐTRNN đang tăng lên nhanh chóng trong khi lợi nhuận 
chuyển về nước chưa tăng tương xứng, tạo áp lực cho việc cân đối ngoại tệ và 
cán cân thanh toán quốc tế (BOP).  

Thứ hai, phần lớn các dự án đầu tư ra nước ngoài quy mô lớn là các dự án 
có sử dụng vốn của nhà nước do các tập đoàn, công ty nhà nước làm chủ đầu tư 
trong khi hành lang pháp lý cho các dự án ĐTRNN có sử dụng vốn nhà nước 
chưa được quy định đầy đủ, chưa chặt chẽ và chưa minh bạch. 

Thứ ba, việc giám sát tình hình thực hiện dự án ở các cơ quan quản lý còn 
hạn chế, đặc biệt là theo dõi tình hình chuyển vốn ra nước ngoài. 

Thứ tư, việc thực thi các văn bản quy định pháp luật liên quan tới hoạt 
động ĐTRNN còn vướng mắc, thiếu đồng bộ, một số điều khoản không còn phù 
hợp, chưa bao quát được sự đa dạng của các hình thức ĐTRNN. Thời gian thẩm 
tra của một số dự án thuộc diện thẩm tra cấp GCNĐT còn kéo dài so với thời hạn 
theo luật định. 

Như vậy, việc gia nhập WTO đã có tác động khá tích cực đối với hoạt 
động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong 5SWTO. Số vốn ĐTRNN ngày càng 
tăng lên đáng kể, đòi hỏi phải có sự theo dõi, đánh giá và quản lý tốt hơn luồng 
vốn đi ra, cũng như nâng cao hiệu quả của các hoạt động đầu tư này.  

4. PHÁT TRIỂN VÙNG 

4.1. Chênh lệch phát triển giữa các vùng 

4.1.1. Khía cạnh kinh tế  

Quá trình HNKTQT tác động vào các vùng và cả nền kinh tế trước hết 
vào lĩnh vực đầu tư, thương mại và tiếp theo là tăng trưởng kinh tế. Do không có 
số liệu về thương mại theo vùng nên rất khó đánh giá ảnh hưởng của HNKTQT 
theo kênh thương mại. Mặt khác, cơ cấu xuất khẩu thay đổi chậm, nên có thể coi 
sự tham gia đóng góp của các vùng vào kim ngạch xuất khẩu không có biến 
động nhiều dưới tác động của quá trình hội nhập. 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài  

Đối với lĩnh vực đầu tư, việc tự do hóa đầu tư trước hết sẽ ảnh hưởng đến 
dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài và sau đó sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đầu tư 
trong nước. Hơn nữa, dòng vốn FDI cũng chịu ảnh hưởng rất mạnh từ KH&ST. 
Hình 14 cho thấy vốn FDI đổ vào các vùng không đồng đều, tập trung rất cao ở 
vùng Đông Nam bộ, tiếp đó là Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH); trong khi đó, 
vùng núi phía Bắc và Tây nguyên gần như là “vùng trắng FDI”.  

Đáng lưu ý là dòng vốn FDI đã tăng rất mạnh vào vùng Đông Nam bộ khi 
Việt Nam mới gia nhập WTO (2007 và 2008), và cũng chính vùng này bị “hao 
hụt” FDI tương đối lớn sau khi KH&ST xuất hiện. Sự biến động ở những vùng 
khác không nhiều. Có thể thấy rằng rào cản của vùng Đông Nam bộ đối với dòng 
vốn FDI là không đáng kể và chính vì thế đây cũng là vùng “nhạy cảm” nhất với 
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thực thi cam kết hội nhập, biến động của kinh tế thế giới nói chung và thị trường 
vốn thế giới nói riêng. 

Riêng đối với vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung (DHMT), 
việc tăng số vốn đăng ký FDI ngay trong cả giai đoạn sau khủng hoảng cũng 
chưa thể kết luận được nhiều, bởi một số dự án FDI quy mô lớn ở khu vực này 
vẫn chỉ nằm trong số vốn đăng ký và tỷ lệ giải ngân còn ở mức độ khiêm tốn. 
Tính đến 31/12/2010, quy mô trung bình 1 dự án FDI ở vùng này cao hơn 4 lần 
so với miền Đông Nam bộ, 6 lần so với ĐBSH và gấp tới 12 lần so với Tây 
Nguyên. 

 So với cơ cấu dân số, có thể thấy rõ cơ cấu FDI (cả về số dự án lẫn số 
vốn đăng ký) có sự chênh lệch lớn giữa Đông Nam bộ với các vùng khác. Trừ 
Bắc Trung bộ và DHMT có tỷ lệ vốn đăng ký FDI cao hơn tỷ lệ dân số (do quy 
mô dự án ở đây quá lớn), ĐBSH có tỷ lệ tương đương, tất cả 3 vùng còn lại 
(vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)) đều 
có tỷ lệ FDI rất thấp so với tỷ lệ dân số. Ba vùng này chủ yếu là nguồn nguyên 
liệu, sản phẩm thô cung cấp cho công nghiệp chế biến ở Việt Nam. 

Hình 14: Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép theo vùng giai 
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Từ hiện tượng trên có thể rút ra nhận định: trong khi Chính phủ trong thời 
gian qua vẫn cho rằng nguồn nguyên liệu sẵn có và lao động rẻ ở Việt Nam là 
những nhân tố thu hút FDI thì chính các NĐTNN cũng không quá coi trọng 
những vùng có nguồn nguyên liệu hoặc có nhiều lao động rẻ để đầu tư, mà họ 
đầu tư ở chính những vùng có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận tiện nhất. Sức hút 
của các NĐTNN đối với lao động ở những vùng khó khăn mạnh hơn nhiều so với 
sức hút của vùng nguyên liệu và lao động rẻ đối với chính họ. Phải chăng chính 
điều này đã dẫn đến những hệ lụy buộc Chính phủ phải giải quyết trong hiện tại 
và trong tương lai. Đó là những vấn đề về xã hội, môi trường ở những vùng kinh 
tế tập trung (nhất là đô thị) và sự chênh lệch trong phát triển giữa các vùng. 

Đầu tư trong nước  

Tương tự như FDI, xu thế phân bổ số lượng các doanh nghiệp trong nước 
cũng có hướng tập trung vào vùng Đông Nam bộ và ĐBSH, kể cả tính đến yếu tố 
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dân số. Rõ ràng là sức hút của vùng Đông Nam bộ và tiếp theo là vùng ĐBSH 
đối với các nhà đầu tư là quá lớn so với những vùng còn lại. Điều đáng lưu ý là 
tốc độ gia tăng của chỉ số này tiếp tục nghiêng về chính 2 vùng đó, nhất là từ khi 
Việt Nam gia nhập WTO, dẫn đến khoảng cách giữa các vùng tiếp tục tăng thêm 
(Hình 15). 

Hình 15: Cơ cấu dân số, vốn và số dự án FDI năm 2010 (%) 

Cơ cấu dân số, vốn và dự án  FDI 2010
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Ghi chú: vòng ngoài: dân số, vòng giữa: vốn FDI đăng ký, vòng trong: số dự án. 

Hình 16: Số doanh nghiệp tính theo 1000 dân giai đoạn 2004-2009 
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Hình 17: Số lao động trong doanh nghiệp tính trên 1000 dân giai đoạn 2004-2009 
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4.1.2. Khía cạnh xã hội  

Trong suốt thập kỷ qua, phân bố dân số có sự biến động nhẹ theo hướng 
các vùng Miền núi phía Bắc (MNPB), ĐBSH, Bắc Trung bộ và DHMT và 
ĐBSCL có xu thế giảm dần; trong khi đó vùng Tây Nguyên tăng nhẹ, từ 5,6% 
tổng dân số năm 2001 lên 6,0% năm 2010; còn Đông Nam bộ có xu thế tăng 
tương đối nhanh từ 13,9% lên 16,8%. Tuy nhiên, không có đột biến về di dân sau 
khi Việt Nam gia nhập WTO. Các trào lưu di dân tự do vào vùng Tây nguyên để 
khai khẩn đất rừng (nhất là đồng bào từ MNPB) và gia tăng việc làm phi nông 
nghiệp ở Đông Nam bộ là những nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng trên. 

Thu nhập và việc làm  

Trong 2 thập niên qua, các nhà đầu tư đã tập trung chủ yếu vào lĩnh vực 
phi nông nghiệp, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu ở Việt Nam, tạo 
thêm nhiều việc làm phi nông nghiệp ở các vùng. Chính vì vậy, sự chênh lệch 
giữa các vùng trong phân bổ đầu tư và thương mại thời gian qua đã dẫn đến sự 
phân bổ lao động tại các doanh nghiệp trong các vùng. Kể cả khi xét số lượng 
lao động ở mỗi vùng gắn với dân số thì sự chênh lệch này vẫn thể hiện rất rõ. 

Bên cạnh sự chênh lệch về số lượng lao động thì khoảng cách về chất 
lượng lao động giữa các vùng cũng tương đối cao. Tỷ lệ lao động trên 15 tuổi 
trong nền kinh tế đã qua đào tạo hiện nay ở vùng ĐBSH và Đông Nam bộ cao 
hơn nhiều so với 4 vùng còn lại và cũng chỉ có 2 vùng này có tỷ lệ cao hơn mức 
trung bình của cả nước. Điều cần lưu ý là vùng ĐBSCL là vùng kinh tế phát triển 
hơn so với vùng MNPB và Tây Nguyên, song chỉ số này của ĐBSCL lại thấp 
hơn nhiều, chỉ bằng 2/3 của 2 vùng kia (Hình 18). 

Hiện tượng thu nhập bình quân của khu vực phi nông nghiệp nói chung 
cao hơn khu vực nông nghiệp, thu nhập tại các doanh nghiệp cao hơn khu vực 
ngoài doanh nghiệp đã dẫn đến hệ quả là thu nhập bình quân giữa các vùng lại 
tiếp tục bị chênh lệch. Khoảng cách này có xu hướng doãng ra từ khi Việt Nam 
gia nhập WTO. 

Thiếu việc làm, chênh lệch thu nhập tiếp tục là những nhân tố và động lực 
để thu hút người lao động ở những vùng khó khăn ra đô thị và đến những vùng 
có mức độ phát triển cao hơn. Hệ lụy tất yếu của việc di dân tự do là những gánh 
nặng ngày càng gia tăng đối với các đô thị, KKT vùng Đông Nam bộ và ĐBSH.  

Hình 18: Tỷ lệ lao động trên 15 tuổi qua đào tạo giai đoạn 2005-2010 (%) 
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Hình 19: Thu nhập bình quân tháng theo vùng giai đoạn 1999-2010 (1000 

VNĐ) 
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Giáo dục và đào tạo 

Hệ thống thể chế, kết cấu hạ tầng và chất lượng nguồn nhân lực là 3 lực 
cản lớn nhất của quá trình phát triển ở Việt Nam, nhất là trong giai đoạn 5SWTO. 
Phần trên đã đề cập đến chênh lệch về chất lượng nguồn nhân lực giữa các vùng, 
ở mức độ nhất định là kết quả của việc quy hoạch phát triển hệ thống các trường 
ĐHCĐ, trung học chuyên nghiệp và các cơ sở dạy nghề (CSDN). Hầu hết các cơ 
sở đào tạo ĐHCĐ và trung học chuyên nghiệp đều tập trung ở 2 vùng ĐBSH và 
Đông Nam bộ (thể hiện qua số giáo viên và học sinh ở 2 vùng này) và đều thuộc 
hệ thống công lập. Chênh lệch về CSDN ngày càng gia tăng. Chính vì vậy, một 
khi Nhà nước còn chưa điều chỉnh được quy hoạch trong lĩnh vực này một cách 
hữu hiệu thì các vùng kém phát triển chưa thể có cơ hội nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực của mình. Hình 20 và Hình 21 cho thấy số lượng giáo viên và 
sinh viên tăng mạnh vào năm 2007, sau đó giảm nhẹ trong năm 2008. Xét thêm 
yếu tố dân số của các vùng, mức độ chênh lệch vẫn rất cao.  

Hình 20: Số lượng giáo viên và sinh viên đại học và cao đẳng giai đoạn 2004-

2010 
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Cần lưu ý sự biến động tương đối mạnh của số lượng học sinh trung học 
chuyên nghiệp năm 2007. Sự gia tăng số học sinh không tương đồng với sự gia 
tăng số lượng giáo viên của hệ thống các trường này, khiến người ta đặt nghi vấn 
vào sự gia tăng về số lượng nhưng giảm sút về chất lượng của hệ thống các 
trường trung học chuyên nghiệp. 
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Hình 21: Số lượng giáo viên và học sinh trung học chuyên nghiệp giai đoạn 

2001-2010 
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Phân tích trên cho thấy vì sao chỉ số tỷ lệ lao động trên 15 tuổi qua đào 
tạo có sự chênh lệch quá lớn giữa ĐBSH và Đông Nam bộ so với 4 vùng còn lại. 
Đáng lưu ý, trong khi ĐBSCL có đóng góp vào kim ngạch xuất khẩu tương đối 
lớn và Việt Nam đang muốn chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng tăng 
tỷ lệ hàng qua chế biến (có GTGT cao) thì Nhà nước lại chưa coi trọng đúng 
mức hệ thống trung học chuyên nghiệp phù hợp trong vùng này. 

Y tế 

Khác với lĩnh vực giáo dục, chênh lệch về các chỉ số trong lĩnh vực y tế 
giữa các vùng không lớn (Hình 22 và Hình 23). Tất cả các xã đều có trạm y tế và 
hầu hết đều có 1 bác sỹ phụ trách trạm. Chỉ số bệnh viện tính theo 1 triệu dân ở 
vùng Đông Nam bộ, ĐBSCL, ĐBSH tương đối thấp do mật độ dân số ở vùng 
này cao hơn hẳn so với vùng khác, đặc biệt là so với vùng núi phía Bắc.  

Tuy vậy, những chỉ số về giường bệnh tại bệnh viện, và nhất là chỉ số 
giường bệnh tính theo 1000 dân lại không tương ứng với chỉ số bệnh viện đã đề 
cập ở trên. Vùng Đông Nam bộ là vùng có số giường bệnh tại bệnh viện trên 
1000 dân cao hơn hẳn so với các vùng khác do quy mô trung bình của bệnh viện 
vùng này lớn hơn ở những vùng khác. 

Hình 22: Số bệnh viện do tỉnh quản lý giai đoạn 2005-2010 
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Về số lượng cán bộ y tế/1000 dân nói chung thì vùng MNPB có số lượng 
vượt trội hơn hẳn những vùng còn lại; còn giữa các vùng này thì sự chênh lệch 
không đáng kể. Trong khi đó, nếu tính riêng số lượng bác sỹ thì MNPB vẫn có 
ưu thế vượt trội; song sự chênh lệch giữa các vùng còn lại lớn hơn, kém nhất là 
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vùng ĐBSCL, Tây Nguyên và Bắc Trung bộ và DHMT. Không có sự thay đổi 
đột biến về các chỉ số y tế nói trên kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO. 

Hình 23: Số giường bệnh tại bệnh viện tỉnh giai đoạn 2005-2010 
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Hình 24: Số cán bộ y tế tỉnh quản lý giai đoạn 2005-2010 
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Hình 25: Số bác sĩ tỉnh quản lý giai đoạn 2005-2010 
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4.2. Chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với các vùng 

Chênh lệch phát triển giữa các vùng là khó tránh khỏi trong quá trình phát 
triển ở mỗi quốc gia. Vì thế, bất kỳ quốc gia nào cũng đều có nhiệm vụ tìm ra và 
thực hiện các giải pháp để hạn chế sự chênh lệch này. Đó cũng chính là một 
trong những mục tiêu quan trọng nhất của chính sách vùng. Công cụ hỗ trợ của 
Nhà nước có nhiều hình loại khác nhau. Bên cạnh những công cụ như hỗ trợ phát 
triển hệ thống giáo dục, đào tạo thì việc cải thiện hệ thống kết cấu hạ tầng là một 
yếu tố quan trọng để phát triển vùng. Báo cáo này tập trung vào phân tích hệ 
thống kết cấu hạ tầng ở lĩnh vực giao thông vận tải và hệ thống các KCN. 
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4.2.1. Hệ thống giao thông đường bộ  

Hệ thống giao thông đường bộ được phân cấp đầu tư và quản lý tương đối 
rõ ràng. Chính quyền trung quản lý hệ thống đường quốc lộ, tương ứng với các 
cấp chính quyền địa phương tỉnh, huyện, xã là hệ thống tỉnh lộ, liên xã và giao 
thông nông thôn. Mật độ đường quốc lộ tương đối dày đặc ở các khu vực đồng 
bằng phía Bắc và phía Nam. Nhiều đường quốc lộ mới đang được xây dựng 
thêm ở các khu vực Vùng núi và Trung du phía Bắc, Tây Nguyên và ĐBSCL. 

Hình 26: Bản đồ toàn mạng quốc lộ Việt Nam 
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Tuy vậy, bản đồ này cũng chưa phản ánh được thực trạng chất lượng của hệ 
thống giao thông đường bộ. Vốn ít, dàn trải là một trong những nguyên nhân dẫn 
đến hiện tượng đầu tư không đồng bộ. Khảo sát ở một số vùng cho thấy sự tương 
thích giữa cầu và đường là chưa cao, đặc biệt là ở vùng ĐBSCL, nơi có hệ thống 
kênh rạch chằng chịt. Nhiều tuyến quốc lộ cho phép tải trọng đến 30 tấn, song 
chỉ cần một vài cầu trên tuyến này chỉ chịu tải 10 tấn, thậm chí 7 tấn là sẽ hạn 
chế ngay mức độ khai thác của tuyến này. Sự bất tương thích này là một cản trở 
lớn cho các địa phương trong việc thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh mình. Ngay cả 
Quốc lộ 1, quốc lộ lớn nhất trong cả nước thì đoạn chạy qua vùng ĐBSCL mới 
chỉ được hoàn thiện hệ thống cầu tương thích vào đầu năm 2012.   

Bên cạnh hệ thống đường quốc lộ thì hệ thống tỉnh lộ cũng có vai trò rất 
quan trọng trong phát triển KT-XH. Nó chính là hệ thống xương cá, kết nối quốc 
lộ với các khu vực quan trọng của tỉnh. Tỉnh lộ do tỉnh quản lý và đầu tư từ 
nguồn ngân sách địa phương. Những tỉnh kém phát triển thì ngân sách eo hẹp, 
nhưng lại thường là các tỉnh vùng sâu vùng xa (MNPB, miền Trung và Tây 
Nguyên hoặc nơi có nền yếu và nhiều kênh rạch như ĐBSCL); nhu cầu đầu tư 
cho hệ thống giao thông lớn, chi phí đầu tư cho một km đường cao hơn nhiều so 
với vùng khác. Vì thế, cho dù Trung ương có ưu ái hỗ trợ nhiều hơn thì vẫn còn 
xa mới có thể có được một hệ thống giao thông chất lượng gần tương đương với 
các vùng đồng bằng khác. 

Bảng 40: Hệ thống cầu trên quốc lộ 61 (Hậu Giang - Kiên Giang) 

Tên cầu Km + 
K/Sở quản 

lý 

Tổng chiều 
dài cầu 

(m) 

Số 
nhị
p 

Số lượng và 
dạng dầm 

chủ 

Năm 
xây 

dựng 

Tải trọng 
khai thác 

(tấn) 
Cái Tắc 0 517 KQLĐB 7 55,5 3 thép I 1973 20 
Tầm Vu 3 44 KQLĐB 7 58,9 3 T BTCT 

DƯL 
1973 20 

Ba Láng 7 560 KQLĐB 7 63 3 T BTCT 
DƯL 

1968 10 

Xáng 15 670 KQLĐB 7 62,61 3  1973 13 
Cái Nhúc 43 405 KQLĐB 7 21 1    8 
Chủ Chẹt 46 892 KQLĐB 7 18 1    8 
Cái Sình 47 575 KQLĐB 7 27 1    8 
Rạch 
Gốc 

49 378 KQLĐB 7 38,5 3 Pi kép BTCT 1996 20 

Sóc Ven 64 122 KQLĐB 7 18 1    5 
Rạch Tìa 66 171 KQLĐB 7 75,15 3 Dầm T BTCT 

DƯL 
1998 25 

Cà Nhum 69 603 KQLĐB 7 30 3  1990 5 
Đờng 
Xuồng 

74 673 KQLĐB 7 18 1    5 

Bến Nhứt 77 846 KQLĐB 7 117 5    5 
Bản 80 61 KQLĐB 7 6,3 1  1990  
Chng 
Bỗu 

81 3 KQLĐB 7 42 2    5 

Gò Đất 83 61 KQLĐB 7 18 1    5 
Caphone 86 742 KQLĐB 7 30 1    5 
Bà Liệt 87 191 KQLĐB 7 4,3 1  1988 5 
Minh 
Hoà 

88 933 KQLĐB 7 5 1     

Minh 
Lương 

89 490 KQLĐB 7 30,7 3 DTLH BTCT 1987 20 

Tà Niên 92 846 KQLĐB 7 9 1    12 
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Nguồn: Bộ Giao thông Vận tải. 

4.2.2. Hệ thống cảng nước sâu và sân bay  

Trong 2 thập kỷ qua, nhiều cảng nước sâu đã được hình thành suốt dọc bờ 
biển phía đông của Việt Nam, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế, 
nhất là ngoại thương. Nếu như mật độ cảng tương đối cao ở khu vực Hải Phòng, 
Quảng Ninh hoặc khu vực Vũng Tàu - Đồng Nai - thành phố Hồ Chí Minh (tp 
HCM) để phục vụ các vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam là điều dễ 
hiểu thì việc giải thích cho hiện tượng mức độ dày đặc các cảng nước sâu ở 
DHMT (từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận) là điều không đơn giản. Trong khi mật 
độ các cảng quá dày đặc thì chúng ta lại thiếu những cảng có quy mô lớn với hệ 
thống logistic thuận tiện để có thể tiếp nhận được những tàu lớn hoặc những tàu 
chuyên dụng.  

Điều đáng lưu ý ở đây là toàn bộ những cảng trên đều do Trung ương đầu 
tư từ nguồn ngân sách Trung ương. Hiện tượng quá lãng phí trong điều kiện tiềm 
lực còn eo hẹp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nguồn vốn mà Trung ương có 
thể hỗ trợ cho các vùng còn khó khăn. 

Hình 27: Bản đồ hệ thống cảng nước sâu 

 



111 

 

Tương tự như hệ thống cảng nước sâu, hệ thống sân bay ở nước ta cũng 
chỉ rõ sự yếu kém của việc phối hợp giữa chính sách phát triển vùng với phát 
triển ngành. Mật độ quá dày đặc ở nhiều khu vực, nhất là DHMT (từ Vinh đến 
Cam Ranh) không chỉ tốn kém cho Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng mà cả 
trong quá trình vận hành. Hầu hết các sân bay (trừ Nội Bài, Tân Sơn Nhất và Đà 
Nẵng) đều thu không đủ bù đắp chi phí vận hành. Nhiều sân bay mỗi ngày chỉ 
đón 1-2 chuyến. Thậm chí sân bay An Giang chỉ cách sân bay Cần Thơ có 60 km 
cũng được đưa vào quy hoạch xây dựng, trong khi đó sân bay Cần Thơ vừa được 
nâng cấp, mở rộng và mức độ khai thác đang còn rất thấp. 

Hình 28: Bản đồ hệ thống sân bay ở Việt Nam  
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Hình 29: Các khu kinh tế ở Việt Nam  

 

Nguồn: tài liệu giảng dạy của Chương trình Fullbright. 

Hình 30: Các KKT được đưa vào quy hoạch phát triển đến năm 2020 

 

Nguồn: tài liệu giảng dạy của Chương trình Fullbright. 
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4.2.3. Hệ thống các khu công nghiệp tập trung lớn 

Hình 29 cho thấy năm 2006 là năm có sự “bùng nổ” các KKT (về cả số 
lượng lẫn diện tích chiếm hữu). Hiện tượng này xuất hiện trên cơ sở Kế hoạch 
phát triển KT-XH 5 năm 2006-2010. Điều đáng lưu ý ở đây là chi phí đầu tư cho 
những KKT này hoàn toàn không nhỏ song tỷ lệ lấp đầy và hiệu quả khai thác lại 
quá thấp. Mặc dù tỷ lệ các KKT tập trung khá cao ở DHMT song tác động của 
chúng lên phát triển kinh tế cũng như tạo việc làm cho khu vực này lại quá nhỏ. 
Hơn thế nữa, mật độ khá dày, nhiều KKT sát nhau, giao thông kết nối giữa các 
KKT này rất thuận lợi (Quốc lộ 1) gây lãng phí rất lớn cho nguồn lực đang còn ít 
ỏi hiện nay của Nhà nước (ví dụ: KKT Nghi Sơn và KKT đông nam Nghệ An, 
KKT Vũng Áng và KKT Hòn La, Chu Lai và Dung Quất, Nam Phú Yên và Vân 
Phong). Đây cũng là một minh chứng rằng tư duy về chính sách phát triển vùng 
của Việt Nam còn nhiều bất cập, việc phối hợp quy hoạch phát triển vùng và quy 
hoạch phát triển ngành còn quá yếu. 

4.3. Liên kết nội vùng và liên kết giữa các vùng 

Cho đến nay, mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng Việt Nam vẫn chưa có 
những biện pháp hữu hiệu từ Trung ương cho việc liên kết vùng (nội vùng và 
liên vùng). Trước tình hình đó, một số vùng (hoặc tiểu vùng) đã hình thành 
những sáng kiến cho việc liên kết các địa phương trong vùng để phát triển kinh 
tế, ví dụ các hoạt động liên kết vùng ở ĐBSCL (đặc biệt là Diễn đàn hợp tác và 
phát triển kinh tế vùng ĐBSCL), liên kết phát triển du lịch của 7 tỉnh DHMT. 

Tuy vậy, các sáng kiến, các hoạt động trên vẫn chưa thực sự tạo ra những 
động lực và “chất kết dính” giữa các địa phương trong quá trình phát triển KT-
XH, tiến trình liên kết – hợp tác nội vùng và liên vùng về cơ bản vẫn chưa có 
những thay đổi có tính đột phá. Bằng chứng rõ rệt nhất là lĩnh vực đầu tư xây 
dựng hạ tầng. Các địa phương vẫn tiếp tục triển khai những dự án cảng biển, sân 
bay... “cho riêng mình” mà vẫn chưa hề có những động thái phối hợp để xem xét 
lại hiệu quả của quy hoạch mặc dù đã có rất nhiều cảnh báo từ những nghiên cứu 
độc lập.  

Mấu chốt quan trọng nhất cho việc liên kết giữa các địa phương trong 
vùng là tạo ra “tài sản chung” để các địa phương cùng khai thác (ví dụ: sân bay, 
cảng biển, KKT, v.v…). Hiện nay, theo sự phân cấp, tất cả những loại “tài sản” 
trên đều được đầu tư từ ngân sách Trung ương, vì thế việc hình thành “sức ép” từ 
Trung ương buộc các địa phương trong vùng phải ngồi lại cùng nhau để thỏa 
thuận việc hình thành và phân bố “tài sản chung” là điều hoàn toàn không phức 
tạp. Làm được điều này thì chắc chắn hiện tượng lãng phí trong xây dựng sân 
bay, cảng biển, KKT san sát nhau như thời gian qua không thể xuất hiện được. 

Tuy vậy, một trong những điều kiện tiên quyết cho việc liên kết phát triển 
vùng là phải có một tổ chức chịu trách nhiệm cho việc này. Rất tiếc rằng cho đến 
nay vấn đề này lại chưa được quan tâm đúng mức. 

Từ năm 1975 đến năm 1977, sau khi thống nhất đất nước, Hội đồng 
Chính phủ đã chỉ đạo nghiên cứu và phân 38 tỉnh, thành cả nước ra thành 7 vùng 
nông lâm nghiệp, làm cơ sở cho việc phân vùng quy hoạch phát triển nông lâm 
nghiệp, mỗi vùng bao gồm một số tỉnh liền kề nhau. Sau đó có một số lần điều 
chỉnh, phân vùng lại và đến nay cả nước có 6 vùng kinh tế. 
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Vùng, quy hoạch vùng, chính sách phát triển vùng đã được đề cập tại nhiều 
văn bản, nhưng cho đến nay vẫn chưa có một cơ quan nào được giao trách nhiệm 
quản lý phát triển vùng ở Việt Nam. Đây cũng chính là một trong những nguyên 
nhân quan trọng cản trở quá trình hình thành và thực thi chính sách phát triển vùng 
cũng như điều phối giữa quy hoạch ngành và quy hoạch vùng, lãnh thổ ở Việt Nam 
trong thời gian qua. 

Hiện nay cả nước có 3 vùng kinh tế có Ban chỉ đạo, đó là: Ban chỉ đạo 
Tây Bắc, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và Ban chỉ đạo Tây Nam bộ. Tuy nhiên 3 Ban 
chỉ đạo này là các cơ quan do Bộ Chính trị thành lập nhằm giúp Bộ Chính trị chỉ 
đạo thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về phương hướng phát triển KT-
XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh tại 3 vùng trên. Dù có nhiều nỗ lực để phối 
hợp với Chính phủ và chính quyền các địa phương, song vai trò điều phối phát 
triển của Ban chỉ đạo vẫn còn nhiều hạn chế. 

5. ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

5.1. Lạm phát 

Dưới tác động của các diễn biến kinh tế thế giới và chính sách kinh tế 
trong nước, lạm phát ở Việt Nam trong 5SWTO đã diễn biến phức tạp hơn, theo 
những chiều hướng khác nhau. Những diễn biến này được thể hiện khá rõ ở Hình 
31 thông qua chỉ số lạm phát (tính theo chỉ số giá tiêu dùng CPI, so với cùng kỳ 
năm trước). Có thể thấy trong các năm 2007-2011, lạm phát có 3 giai đoạn diễn 
biến chính: (i) từ tháng 1/2007 đến tháng 8/2008; (ii) từ tháng 9/2008 đến tháng 
8/2010; và (iii) từ tháng 9/2010 đến tháng 12/2011.  

5.1.1. Giai đoạn từ tháng 1/2007 đến tháng 8/2008 

Trong giai đoạn này, lạm phát tăng liên tục, đặc biệt mạnh kể từ tháng 
9/2007. Lạm phát đạt đỉnh 28,3% vào tháng 8/2008 (so với mức 6,4% vào tháng 
1/2007). Tính chung trong năm 2007, tốc độ tăng CPI đã đạt mức 12,6%, mức 
cao nhất kể từ năm 1996, và cao gần gấp đôi so với mức năm 2006 (6,6%).  

Hình 31: Diễn biến lạm phát, 2006-2011 (% so với cùng kỳ năm trước) 
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Nguồn: TCTK. 

Nhiều nghiên cứu (chẳng hạn, Võ Trí Thành và Nguyễn Anh Dương 
2009; Viện NCQLKTTW 2010) đã chỉ ra rằng tác động khiến lạm phát tăng 
trong giai đoạn từ tháng 1/2007 đến tháng 8/2008 bắt nguồn từ cả phía cung và 
phía cầu. Từ phía cung, quá trình HNKTQT ngày một sâu rộng hơn khiến nền 
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kinh tế chịu tác động mạnh hơn từ những diễn biến tăng mạnh của giá cả thế 
giới. Tác động này được truyền tải thông qua kênh nhập khẩu, do nhập khẩu 
chiếm tỷ trọng khá lớn so với GDP (73,5% vào năm 2006 và 88,5% vào năm 
2007). Từ phía cầu, lạm phát cao còn do những áp lực lạm phát từ các năm 
trước, khi Việt Nam ưu tiên mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao và thực hiện chính 
sách kinh tế vĩ mô theo hướng mở rộng.29 Như vậy, lạm phát cao trong giai đoạn 
này không hoàn toàn do tác động của HNKTQT. 

Những tác động gây ra lạm phát cao nói trên còn được nhân lên bởi 
những lúng túng, bất cập trong điều hành, phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô và 
giá cả trong điều kiện hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Trước hết, 
sự bùng phát của các dòng vốn ĐTNN (cả gián tiếp và trực tiếp) vào Việt Nam 
từ cuối năm 2006 đã không được lường trước, và thậm chí vượt quá năng lực hấp 
thụ của nền kinh tế. Việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng cung tiền để mua 
vào khối lượng lớn ngoại tệ nhưng không thực thi hiệu quả các biện pháp trung 
hòa hóa nhằm rút tiền về, cũng như việc gắn định khá chặt tỷ giá VNĐ/USD 
cũng là một kênh nhập khẩu đáng kể lạm phát từ bên ngoài, nhất là trong bối 
cảnh giá cả thế giới tăng nhanh.  

Nói cách khác, công tác điều hành chính sách kinh tế vĩ mô chưa lường 
trước được hết những tác động nhanh và mạnh của HNKTQT, nên chưa được 
điều chỉnh phù hợp.30 Bản thân việc ứng phó với lạm phát cao còn gặp vấn đề 
bởi Việt Nam tiếp tục tự do hóa giá cả một số mặt hàng Nhà nước còn kiểm soát, 
trong khi chưa có chuẩn bị đầy đủ (chẳng hạn như chưa cải thiện khả năng giám 
sát và công bố thông tin minh bạch, hoàn thiện các công cụ can thiệp có tính thị 
trường và tạo dựng một cấu trúc thị trường cạnh tranh hơn, v.v…). 

5.1.2. Trong giai đoạn từ tháng 9/2008 đến tháng 8/2010 

Giai đoạn này chứng kiến lạm phát liên tục giảm kể từ tháng 9/2008, và 
chỉ tăng trở lại kể từ tháng 9/2009. Chỉ số CPI thậm chí còn giảm trong các tháng 
cuối năm 2008. Mốc khởi đầu cho giai đoạn này xuất phát từ tác động tiêu cực 
của cuộc KH&ST. Việt Nam chịu tác động từ môi trường kinh tế bên ngoài 
nhiều và nhanh hơn so với giai đoạn trước WTO thông qua các kênh của hội 
nhập. Mặc dù vậy, lạm phát giảm cũng một phần là nhờ tác động trễ của các 
chính sách kinh tế vĩ mô nhằm kiềm chế lạm phát, được thực hiện từ tháng 
4/2008.31 Như vậy, tác động của HNKTQT và phản ứng chính sách kinh tế vĩ mô 
trong giai đoạn này là cùng chiều, khiến áp lực lạm phát trong nước giảm. Trong 
đó, tốc độ tăng giá nhà ở, vật liệu xây dựng lại giảm nhanh nhất. Kết quả là lạm 
phát bình quân cả năm 2008 dừng ở mức 23,0%, trong khi lạm phát (tính theo 
CPI cuối kỳ) đạt mức 19,9%.  

                                                

 

29 Tổng đầu tư xã hội, tiêu dùng cuối cùng, và tín dụng luôn tăng trưởng ở mức cao. Ví dụ, theo 
tỷ lệ so với GDP, đầu tư đã tăng từ 34,2% năm 2000 lên hơn 41,5% năm 2006. 
30 Trên thực tế, sự lúng túng trong điều hành chính sách kinh tế vĩ mô nói trên còn bắt nguồn từ 
hạn chế trong các nghiên cứu trước năm 2007 về đánh giá tác động có thể có của việc gia nhập 
WTO đối với nền kinh tế Việt Nam. 
31 Bao gồm nhiều biện pháp, trong đó có thắt chặt tăng trưởng tín dụng và giãn đầu tư công. 
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Từ tháng 9/2009 đến tháng 12/2009, chỉ số lạm phát so với cùng kỳ đã trở 
lại với xu hướng tăng, dù còn thấp hơn khá nhiều so với các năm trước đó. Chỉ 
số CPI vào tháng 12/2009 tăng khoảng 6,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính 
chung trong cả năm 2009, chỉ số CPI bình quân tăng 6,9% so với năm 2008 
(thấp hơn mức 23,0% của năm 2008).  

Lạm phát dương, nhưng ở mức độ tương đối thấp trong giai đoạn này là 
do tác động của một số nhân tố, trong đó có tác động của các biện pháp kích cầu 
của Chính phủ, thông qua giãn, hoãn, giảm, miễn thuế, hỗ trợ tài chính, hỗ trợ lãi 
suất, v.v., sự hồi phục của giá cả thế giới cùng với xu hướng tăng của tỷ giá 
VNĐ/USD32. Tương tự như thời kỳ trước đó, việc áp lực lạm phát suy giảm 
trong thời kỳ này không hoàn toàn do các yếu tố nội tại của nền kinh tế Việt 
Nam, mà còn do tác động từ môi trường kinh tế bên ngoài thông qua các kênh 
của hội nhập (Viện NCQLKTTW 2010).  

Tuy nhiên, cần lưu ý là dấu ấn của chính sách đối với xu hướng tăng lạm 
phát trong năm 2010 là khá rõ ràng, khi chính sách kinh tế vĩ mô vẫn tiếp tục 
được nới lỏng (thay vì rút dần khi kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi trở lại nhằm 
kiềm chế lạm phát). Chính vì vậy, áp lực lạm phát từ giai đoạn 2007-2008 - vốn 
chưa được giải quyết triệt để - đã bùng phát trở lại. Đây chính là nguyên nhân 
dẫn đến lạm phát cao trở lại trong các tháng tiếp theo. 

5.1.3. Trong giai đoạn từ tháng 9/2010 đến tháng 12/2011 

Kể từ tháng 9/2010, lạm phát (tính theo CPI so với cùng kỳ năm trước) đã 
bắt đầu tăng trở lại. Xu hướng tăng trong các tháng cuối năm 2010 đã hiện hữu, 
dù chưa mạnh như giai đoạn 2007-2008. Chỉ số CPI tháng 12/2010 đã tăng 
11,8% so với tháng 12/2009, trong khi CPI bình quân năm 2010 tăng khoảng 
9,2% so với năm 2009. Trong đó, tăng nhanh nhất là giá cả nhóm nhà ở và vật 
liệu xây dựng, hàng ăn và dịch vụ ăn uống. 

Đến năm 2011, CPI tiếp tục tăng. Chỉ số lạm phát nhanh chóng tăng vượt 
mức chỉ tiêu Quốc hội cho phép. Chẳng hạn, chỉ trong 5 tháng đầu năm, tốc độ 
lạm phát đã lên tới 12,1%, vượt khá xa so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra cho năm 
2011 (7%). Điều này buộc Chính phủ phải đề nghị Quốc hội cho phép điều chỉnh 
chỉ tiêu lạm phát lên 15%, và sau đó là 17%. Đến tháng 8/2011, chỉ số lạm phát 
(so với cùng kỳ năm trước) đã đạt tới 23,0%. Trong các tháng cuối năm, áp lực 
lạm phát đã phần nào giảm bớt. Chỉ số lạm phát liên tục giảm, dù còn khá cao. 
Đến tháng 12/2011, chỉ số lạm phát (so với cùng kỳ năm trước) đạt hơn 18,1%, 
trong khi chỉ số lạm phát bình quân năm 2011 ở mức xấp xỉ 18,6%. 

Diễn biến lạm phát trên xuất phát từ một số nguyên nhân chính. Xét về 
khách quan, tình hình lạm phát của nhiều nước trên thế giới diễn ra phức tạp và 
luôn trong xu thế tăng. Trong khi đó, giá các nguyên liệu đầu vào cũng tăng 

                                                

 

32 Nhìn sâu xa hơn, những căng thẳng trên thị trường ngoại tệ bắt nguồn từ những thâm hụt 
thương mại liên tục và ở quy mô ngày càng lớn của Việt Nam khi hội nhập kinh tế sâu rộng hơn 
- những tác động đã được dự báo từ trước 2007 nhưng không được ứng phó hiệu quả. 
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nhanh.33 Đến năm 2011, giá nhập khẩu hàng hoá chung tăng khoảng 20,2%, 
trong đó giá lương thực, thực phẩm tăng 20,6%, giá hàng phi lương thực, thực 
phẩm tăng 18,6%. Mặt khác, tình hình thiên tai, dịch bệnh có những diễn biến 
khó lường, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn cung hàng hóa, dịch vụ ở một 
số địa phương. Đây cũng là một nhân tố đẩy chi phí sản xuất và giá cả tăng. 

Xét về chủ quan, nhu cầu và sức mua có khả năng thanh toán tăng (nhất là 
thời gian trước, trong và sau Tết nguyên đán, hay thời gian về cuối năm) đã làm 
ảnh hưởng đến tốc độ tăng giá nói chung. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ xã 
hội năm 2010 đạt hơn 1.570 nghìn tỷ VNĐ, tăng 25%, nếu trừ yếu tố tăng giá 
vẫn tăng 15%. Đến năm 2011, mức bán lẻ này đã vượt 2.004 nghìn tỷ VNĐ, tăng 
24,2% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 4,7%.  

Một nguyên nhân nữa khiến giá cả tăng trong giai đoạn này là do giá một 
số mặt hàng thiết yếu (xăng dầu, điện, nước, v.v.) được điều chỉnh tăng.34 Trên 
phương diện này, tác động từ diễn biến tăng giá xăng dầu quốc tế là khá rõ ràng 
khi Việt Nam đã trở thành thành viên WTO. Tác động trực tiếp của các lần tăng 
giá này là tương đối lớn, do tỷ trọng của nhóm hàng nhiên liệu và điện sinh hoạt 
trong rổ CPI lần lượt ở mức 3,64% và 2,46%. Tác động gián tiếp đối với CPI có 
thể còn lớn hơn nhiều, do nhiên liệu và điện còn là đầu vào cho nhiều ngành sản 
xuất - dịch vụ khác, qua đó làm tăng tác động “chi phí đẩy” đối với lạm phát. 
Những tác động này còn chưa tính đến kỳ vọng lạm phát, nhất là trong bối cảnh 
Petrolimex (doanh nghiệp cung ứng xăng dầu có thị phần lớn nhất) và Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam còn báo cáo lỗ và liên tục kiến nghị tăng giá bán lẻ. 

Trong khi đó, diễn biến lạm phát còn chịu ảnh hưởng từ chính sách tỷ giá. 
Lạm phát tăng trong thời kỳ từ tháng 9/2010 đến tháng 8/2011 một phần là do 
NHNN tăng mạnh tỷ giá VNĐ/USD liên ngân hàng, đặc biệt là vào các ngày 
18/8/2010 và ngày 11/2/2011.35 Do tỷ lệ nhập khẩu so với GDP, cũng như hàm 
lượng nhập khẩu trong các mặt hàng sản xuất ở mức khá cao,36 việc điều chỉnh 
tăng tỷ giá đã khiến giá hàng nhập khẩu (quy ra VNĐ) tăng mạnh. Như vậy, 
cũng như giai đoạn 2007-2008, chính sách tỷ giá đã làm tăng tác động “nhập 
khẩu lạm phát” từ thị trường thế giới. Hơn nữa, việc duy trì chính sách neo tỷ giá 
điều chỉnh (tăng) dần cũng góp phần củng cố kỳ vọng của thị trường về khả năng 
điều chỉnh tăng tỷ giá (kéo theo tăng lạm phát) trong thời gian tới. Đây chính là 
một nguyên nhân quan trọng khiến áp lực lạm phát không suy giảm cho đến 

                                                

 

33 Năm 2010, giá nhập khẩu xăng dầu tăng 28,5%, khí hóa lỏng: 32,6%, thép thành phẩm: 
27,6%, giấy: 19,7%, chất dẻo: 23,0%, bông xơ: 45,4%. 
34 Giá xăng A92 đã được điều chỉnh tăng từ mức 16.400 từ ngày 14/1/2010 lên 19.300 VNĐ/lít 
(tương đương 17,7%) vào ngày 24/2/2011, sau đó tiếp tục tăng lên 21.300 VNĐ/lít (tương 
đương 10,4%) vào ngày 29/3/2011. Sau khi được duy trì khá ổn định kể từ tháng 2/2010, giá 
điện bình quân cũng được điều chỉnh tăng khoảng 15,3% vào ngày 1/3/2011, và sau đó tiếp tục 
tăng khoảng 5% vào ngày 20/12/2011. Đáng chú ý là việc điều chỉnh tăng giá điện vào ngày 
20/12/2011 chưa được phản ánh vào chỉ số lạm phát năm 2011, do việc tính toán chỉ số lạm 
phát đã hoàn thành vào thời điểm này.  
35 Xem thêm ở phần Tỷ giá. 
36 Xem thêm ở phần Thương mại. 
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tháng 8/2011. Ngược lại, trong các tháng cuối năm 2011, việc tỷ giá VNĐ/USD 
được duy trì ổn định cũng phần nào làm giảm áp lực đối với chỉ số CPI.  

Cuối cùng, Việt Nam dường như không kịp rút khỏi các biện pháp mang 
tính nới lỏng nhằm ứng phó với suy giảm kinh tế trong năm 2009. Tổng phương 
tiện thanh toán và dư nợ tín dụng tăng nhanh, đặc biệt là vào những tháng cuối 
năm 2010, với mức tăng cả năm lần lượt đạt 23,0% và 29,8%. Như vậy, tốc độ 
tăng tổng phương tiện thanh toán và dư nợ tín dụng đều vượt mục tiêu đề ra cho 
cả năm 2010 (lần lượt là 20% và 25%), gây sức ép làm giá cả tăng mạnh không 
chỉ trong năm 2010 mà cả trong các tháng đầu năm 2011. Ngoài ra, những thay 
đổi chính sách khác như chủ trương áp dụng trở lại mức thuế suất GTGT 10% 
thay cho mức 5% của “gói kích cầu” năm 2009 đối với một số mặt hàng, hay 
việc thực hiện lộ trình giá thị trường đối với một số hàng hoá dịch vụ như: Điều 
chỉnh tăng giá điện, giá xăng dầu, v.v. hay tác động sớm của việc tăng lương (từ 
tháng 5/2011) cũng là những tác nhân gây tăng giá trực tiếp.  

Nhận định được áp lực lạm phát kể từ cuối năm 2010, Chính phủ đã bắt 
đầu nhóm chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng thắt chặt. Điểm quan trọng là 
Chính phủ đã thể hiện ưu tiên cao nhất dành cho lành mạnh hóa môi trường kinh 
tế vĩ mô, và sẵn sàng chấp nhận mức tăng trưởng thấp hơn. Đây là điểm khác 
biệt so với năm 2010 và cả những năm trước đó, khi mà sự lúng túng trong việc 
lựa chọn ưu tiên giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát khiến các giải pháp chính 
sách chưa giải quyết được triệt để vấn đề bất ổn kinh tế vĩ mô. Thực tế cho thấy 
sự kiên định đối với chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt đã góp phần kéo lạm phát 
giảm xuống kể từ tháng 9 - như kỳ vọng của nhiều chuyên gia kinh tế.37 

Tóm lại, quá trình HNKTQT sâu rộng hơn đã khiến chỉ số CPI của Việt 
Nam chịu nhiều tác động hơn từ thị trường thế giới. Những diễn biến tăng giá 
hàng hóa thế giới, và KH&ST đã có những tác động khác nhau đối với giá cả ở 
Việt Nam. Những tác động này, ở một chừng mực nhất định, vẫn chưa được xử 
lý hiệu quả. Thậm chí, các phản ứng chính sách trong một số trường hợp còn 
chưa phù hợp và/hoặc lộ trình cải cách giá cả trong nước không được điều chỉnh 
một cách linh hoạt. Dưới tác động của các nhân tố này, lạm phát đã thay đổi theo 
những chiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, quá trình HNKTQT không phải là 
nguyên nhân duy nhất gây ra những diễn biến lạm phát trong 3 năm vừa qua. 
Trên thực tế, diễn biến lạm phát còn chịu tác động của những mất cân đối trong 
nội tại nền kinh tế – những tác động mà quá trình HNKTQT chỉ phần nào làm 
hiện hữu hơn. 

5.2. Tỷ giá 

Có thể thấy trong giai đoạn 2007-2011, tỷ giá VNĐ/USD diễn biến hết 
sức phức tạp, theo những chiều hướng khác nhau (Hình 32). Với mục tiêu giúp 
hàng hóa và dịch vụ trong nước rẻ hơn tương đối so với hàng hóa và dịch vụ 
nước ngoài nhằm thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu nói riêng và tăng trưởng kinh 

                                                

 

37 Tại thời điểm tháng 2/2011, nhiều chuyên gia cho rằng chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt chỉ 
bắt đầu có tác động sau 6 tháng. 
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tế dựa trên xuất khẩu nói chung, đồng Việt Nam được điều chỉnh để giảm giá 
danh nghĩa so với USD. Mức độ giảm giá danh nghĩa này phụ thuộc vào đánh 
giá của NHNN về diễn biến thương mại thế giới và tình hình cụ thể trên thị 
trường ngoại tệ. Do đó, trong một thời gian dài kể từ những năm 1990, đồng Việt 
Nam gần như liên tục mất giá danh nghĩa so với USD.38 Cho đến hết năm 2011, 
tỷ giá VNĐ/USD chỉ giảm trong một thời gian ngắn từ tháng 10/2007 đến tháng 
4/2008.  

Ngay cả trong giai đoạn tỷ giá VNĐ/USD có xu hướng tăng, mức tăng 
cũng đã khó lường hơn rất nhiều. Sự khó lường này xuất phát từ chính những 
yếu tố thị trường, và một phần từ chính phương thức điều hành tỷ giá. Nhìn từ 
góc độ thị trường, những thay đổi tương quan cung-cầu trên thị trường ngoại hối 
do các dòng vốn nước ngoài (từ cuối năm 2006), biến động giá vàng và xuất 
nhập khẩu vàng, xu hướng tăng nhập khẩu do tài sản và thu nhập của người dân 
tăng, và biến động xuất khẩu trong các giai đoạn tăng trưởng - suy thoái - phục 
hồi của kinh tế thế giới.  

Trong một số trường hợp, NHNN còn thể hiện thái độ lưỡng lự và không 
nhất quán trong chính sách tỷ giá. Việc sử dụng biên độ tỷ giá thay cho việc điều 
chỉnh tăng tỷ giá chính thức đôi khi không có tác dụng như mong muốn. Dù thực 
hiện các biện pháp hành chính (như yêu cầu các tổng công ty nhà nước bán ngoại 
tệ cho ngân hàng) cũng như các công bố của lãnh đạo NHNN, cho đến giai đoạn 
giữa năm 2011, NHNN vẫn chưa thể kéo tỷ giá thị trường tự do về sát với tỷ giá 
NHTM như mong muốn (Trương Đình Tuyển và cộng sự 2011).  

Trong một số trường hợp, tỷ giá chính thức được giữ ổn định trong một 
thời gian hơi quá dài cho đến khi áp lực từ thị trường tự do quá lớn, NHNN mới 
điều chỉnh tỷ giá chính thức một cách “đột ngột” với mức điều chỉnh lớn. Thêm 
vào đó, do phải giữ ổn định tỷ giá trong thời gian dài, NHNN đã phải bán ra 
lượng lớn USD làm giảm dự trữ ngoại hối. Điều này khiến kỳ vọng mất giá của 
đồng tiền Việt Nam hiện vẫn còn khá lớn, nhất là trong bối cảnh thâm hụt thương 
mại lớn và kém bền vững hơn. Chính vì vậy, định hướng hỗ trợ xuất khẩu và nỗ 
lực nhằm giảm căng thẳng trên thị trường ngoại hối rất khó được phân biệt rõ 
ràng trong quyết định điều chỉnh tỷ giá của NHNN trong giai đoạn 2007-2011. 
Đây là điểm khác biệt so với những năm trước khi gia nhập WTO, khi mà việc 
điều chỉnh tỷ giá VNĐ/USD hầu như là nhằm hỗ trợ xuất khẩu, trong khi áp lực 
từ thâm hụt thương mại là không nhiều.  

Hình 32 thể hiện diễn biến của tỷ giá VNĐ/USD trong giai đoạn 2006-
2011. Trong 9 tháng đầu năm 2007, tỷ giá VNĐ/USD liên ngân hàng được 
NHNN điều chỉnh tăng dần. Mức độ điều chỉnh tăng không lớn, chỉ khoảng 
0,4% trong suốt cả giai đoạn này. Tuy nhiên, mức tăng không lớn này dường 
như xuất phát từ việc điều hành chính sách tỷ giá không sát theo diễn biến thực 
của thị trường. Kết quả là tỷ giá trên thị trường tự do (tỷ giá tư nhân) đã tăng 
vượt cả tỷ giá trần cho phép đối với giao dịch trên thị trường chính thức trong 
tháng 8/2007 (Hình 32). 

                                                

 

38 Tham khảo Võ Trí Thành và Nguyễn Anh Dương (2009), Viện NCQLKTTW (2010). 
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Trong giai đoạn từ tháng 10/2007 đến tháng 3/2008, sự gia tăng nhanh 
của các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam đã gây sức ép làm tăng giá danh 
nghĩa của VNĐ so với USD. Tỷ giá VNĐ/USD liên ngân hàng do NHNN công 
bố được điều chỉnh giảm, với mức giảm (khoảng 1,3%) nhanh hơn so với mức 
tăng trong 9 tháng đầu năm 2007. Đáng chú ý là mức điều chỉnh tỷ giá này 
dường như đã sát hơn so với diễn biến của thị trường ngoại hối (Hình 32). 

Trong giai đoạn từ tháng 4/2008 đến tháng 12/2008, tỷ giá VNĐ/USD có 
xu hướng tăng, xuất phát từ một số nguyên nhân. Thứ nhất, thâm hụt thương mại 
trong năm 2008 ở mức cao, bắt nguồn gia tăng nhập khẩu hàng tiêu dùng từ 
nước ngoài. Thứ hai, các quỹ ĐTNN thoái vốn và rút vốn ra nước ngoài trong 
bối cảnh kinh tế vĩ mô trong nước gặp nhiều bất ổn và kinh tế thế giới lâm vào 
suy thoái sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Cuối cùng, diễn biến tăng 
mạnh của tỷ giá trên thị trường tự do (đặc biệt là vào tháng 5/2008) còn xuất 
phát từ hành vi của người dân đổ xô đi mua ngoại tệ trong bối cảnh kinh tế vĩ mô 
bất ổn và trước tin đồn VNĐ sẽ mất giá trầm trọng. 

Năm 2009 tiếp tục chứng kiến những diễn biến phức tạp của tỷ giá 
VNĐ/USD. Trong 6 tháng đầu năm, thị trường ngoại hối gặp nhiều áp lực, do 
cầu ngoại tệ tăng mạnh so với cung ngoại tệ. Do khủng hoảng tài chính toàn cầu 
và lo ngại rủi ro biến động tỷ giá, các doanh nghiệp có tâm lý găm giữ ngoại tệ. 
Mặt khác, do tác động phụ của chính sách hỗ trợ lãi suất cho vay bằng VNĐ và 
việc điều chỉnh giảm lãi suất cơ bản bằng VNĐ, nhiều doanh nghiệp không 
muốn vay ngoại tệ mà chuyển sang vay VNĐ để mua ngoại tệ. Vào tháng 7/2009, 
tỷ giá VNĐ/USD có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, chính sách tỷ giá dường như 
vẫn chưa theo sát diễn biến của thị trường.  

Hình 32 cho thấy trong những tháng từ tháng 7-10/2009, tỷ giá trên thị 
trường tự do có xu hướng giảm liên tục, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với tỷ giá 
trần cho phép đối với giao dịch. Đáng chú ý, chính sách tỷ giá được thực hiện 
đúng theo cam kết của NHNN nhằm bình ổn tỷ giá thị trường, nhưng các giao 
dịch ngoại hối vẫn diễn ra với tỷ giá vượt trần bằng các biện pháp lách luật như 
giao dịch thông qua ngoại tệ thứ 3, thông qua ngân hàng thứ 3, thu phí giao dịch, 
môi giới giữa doanh nghiệp có ngoại tệ muốn bán và doanh nghiệp cần mua 
ngoại tệ. 

Kể từ đầu năm 2010, tỷ giá VNĐ/USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng. 
Mặc dù vậy, trong nhiều thời điểm giữa 2 lần điều chỉnh tỷ giá của năm 2010 
(vào tháng 2 và tháng 7), tỷ giá do các NHTM niêm yết thấp hơn mức trần cho 
phép của NHNN, đứng ở mức 18.950 - 18.970 VNĐ/USD. Đặc biệt là vào ngày 
28/4/2010 tỷ giá trên thị trường tự do lần đầu tiên đã thấp hơn mức tỷ giá niêm 
yết của các NHTM. 

Tuy nhiên, thị trường ngoại hối vẫn có những thời điểm căng thẳng, buộc 
NHNN phải điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng một cách mạnh mẽ. 
Vào tháng 2/2010, NHNN đã tăng tỷ giá liên ngân hàng khoảng 3,4%. Đến tháng 
8/2010, NHNN một lần nữa buộc phải tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng thêm 
2,1%, lên mức 18.932 VNĐ/USD. Tuy vậy, các biện pháp này dường như mới 
chỉ giúp tỷ giá chính thức “đuổi” theo tỷ giá trên thị trường chợ đen. Trong khi 
đó, dường như niềm tin đối với đồng Việt Nam chưa được cải thiện đáng kể, và 
doanh nghiệp, người dân chưa có đủ động lực để giảm lượng USD nắm giữ, 
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chưa kể tâm lý kỳ vọng USD sẽ còn tăng giá tiếp so với VNĐ. Kết quả là chênh 
lệch giữa tỷ giá chính thức và tỷ giá trên thị trường tự do ngày càng nới rộng. 
Cuối tháng 11/2010, tỷ giá trên thị trường tự do tăng vọt lên mức 21.380 - 
21.450 VNĐ/USD. Chênh lệch tỷ giá giữa thị trường tự do so với tỷ giá chính 
thức đến 10%. Đây là mức chênh lệch cao nhất trong lịch sử tài chính Việt Nam 
từ năm 1990. Vì vậy, đến ngày 11/2/2011, NHNN lại phải tăng tỷ giá VNĐ/USD 
chính thức lên khoảng 9,3% (Hình 32).  

Tình hình chỉ được cải thiện đáng kể sau khi Việt Nam thực hiện Nghị 
quyết 11/NQ-CP (gọi tắt là Nghị quyết 11) từ tháng 2/2011 nhằm kiềm chế lạm 
phát và bất ổn kinh tế vĩ mô một cách toàn diện. Kết quả là tỷ giá đã có xu 
hướng ổn định trở lại, và thậm chí còn giảm liên tục trong thời gian gần đây. Đến 
cuối tháng 5/2011, tỷ giá niêm yết của các NHTM ở mức 20.520-20.620 
VNĐ/USD, thấp hơn tỷ giá trần cho phép của NHNN là 20.900 VNĐ/USD. Với 
việc áp dụng trần lãi suất huy động USD, một bộ phận người dân và doanh 
nghiệp đã kém mặn mà hơn với việc giữ USD, và bán lại cho hệ thống ngân 
hàng. Nhờ đó, thanh khoản ngoại tệ của các ngân hàng đã được cải thiện đáng kể, 
tạm thời khiến thị trường ngoại hối thoát khỏi tình trạng căng thẳng, và quan 
trọng hơn là thu hẹp đáng kể thị trường tự do. Chênh lệch tỷ giá trên thị trường 
tự do và thị trường chính thức đã giảm mạnh vào cuối năm 2011. Cùng với việc 
thực hiện thành công cam kết của Thống đốc NHNN ngày 7/9/2011 về việc 
không tăng tỷ giá VNĐ/USD chính thức quá 1% trong các tháng cuối năm, thị 
trường ngoại hối có nhiều dấu hiệu ổn định trở lại và niềm tin đối với đồng Việt 
Nam đã được củng cố đáng kể.  

Cùng với các biện pháp giảm giá của đồng Việt Nam (so với USD), 
NHNN cũng nới rộng biên độ tối đa cho phép của tỷ giá giao dịch trên thị trường 
so với tỷ giá VNĐ/USD được công bố trên thị trường liên ngân hàng. Tuy nhiên, 
những điều chỉnh nới rộng này không được thực hiện định kỳ hay thường xuyên, 
mà phụ thuộc vào diễn biến cụ thể trên thị trường ngoại tệ.39  

Hình 33 thể hiện diễn biến của tỷ giá thực hữu hiệu trong giai đoạn 2000-
2010. Mặc dù tỷ giá danh nghĩa có xu hướng tăng rõ rệt, đặc biệt là từ năm 2007, 
tỷ giá thực diễn biến hoàn toàn theo chiều ngược lại. Trong giai đoạn này, tỷ giá 
VNĐ/USD chính thức tăng khoảng 31,4%. Tỷ giá thực hữu hiệu, ngược lại, giảm 
khoảng 12,4%. Nếu lấy mốc 100 vào năm 1994, tỷ giá thực hữu hiệu tăng từ 
105,6 vào năm 2000 lên 116,2 vào năm 2003, sau đó giảm gần như liên tục 
xuống còn 90,6 và 92,5 lần lượt vào các năm 2009 và 2010. Tính chung trong cả 
giai đoạn 2000-2010, hàng Việt Nam thực ra lại lên giá so với hàng hóa các nước 
khác. Như vậy, mặc dù việc điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa hướng tới tăng tính 
cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, song mục tiêu này không đạt được do giá 
hàng hóa Việt Nam nói chung còn tăng nhanh hơn cả tỷ giá danh nghĩa. 

                                                

 

39  Biên độ tối đa đã được điều chỉnh tăng từ +/-0,5% vào 31/12/2006 lên +/-0,75% vào 
24/12/2007, +/-1% vào 10/03/2008, và +/-2% vào 27/6/2008, +/-3% vào 6/11/2008, 5% vào 
24/3/2009. Nhằm thắt chặt hoạt động trên thị trường tự do, biên độ đã được thu hẹp xuống còn 
+/-3% vào 26/11/2009, và +/-1% vào 11/2/2011. 
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Hình 32: Diễn biến tỷ giá VNĐ/USD và biện pháp can thiệp ở Việt Nam, 2006-2011 
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Diễn biến tỷ giá USD/VND 

Tỷ giá chính thức Tỷ giá sàn
Tỷ giá trần Tỷ giá tư nhân

Biên độ tỷ giá tăng từ
0,75%-1% (10/03/08)

Biên độ tỷ giá tăng từ
2%-3% (7/11/08)

Hạn chế giao dịch trên thị trường tự do
(10/06/08-10/07/08)

Biên độ tỷ giá tăng từ
1%-2% (27/06/08)

Tỷ giá chính thức
tăng 3% (25/12/08)

Biên độ tỷ giá tăng từ
3%-5% (24/03/09)

Biên độ tỷ giá tăng từ
0,25%-0,5% (31/12/06)

Biên độ tỷ giá tăng từ
0,5%-0,75% (24/12/07)

Tỷ giá chính thức tăng 5,44%, biên độ tỷ giá giảm từ
5%-3% (26/11/2009)

Tỷ giá chính thức
tăng 3,36% (11/2/10)

Tỷ giá chính thức
tăng 2,09% (18/8/10)

Tỷ giá chính thức
tăng 9,3%, Biên độ 
giảm từ 3% xuống 

1% (11/2/11)

 
Nguồn: tổng hợp của Viện NCQLKTTW từ nhiều nguồn. 
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Hình 33: Tỷ giá thực hữu hiệu của VNĐ, 2000-2010 (năm 1994=100) 
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Nguồn: tính toán của nhóm tác giả.  

Như vậy, thông qua tác động của các dòng lưu chuyển vốn và thương mại cùng 
với phương thức điều hành chính sách tỷ giá, tỷ giá của Việt Nam đã trở nên bất định 
hơn rất nhiều.  

5.3. Cán cân thanh toán 

Tương tự như tỷ giá, BOP cũng có những diễn biến phức tạp hơn, với quy mô 
lớn hơn trong giai đoạn 5SWTO. Bảng 41 thể hiện diễn biến của BOP của Việt Nam 
trong các năm 2006-2011. Có thể thấy HNKTQT đã làm BOP và các cán cân thành 
phần biến động mạnh và khó lường hơn đáng kể. Tác động rõ nhất của HNKTQT đối 
với BOP trong các năm 2007-2011, so với trước khi gia nhập WTO, là gia tăng mức 
độ thâm hụt thương mại, thâm hụt cán cân vãng lai và chu chuyển vốn, cả về số tuyệt 
đối và tỷ lệ theo GDP. Tuy nhiên, các tác động làm gia tăng này là khác nhau, khiến 
bản thân việc bù đắp thâm hụt cán cân vãng lai nhờ chu chuyển vốn cũng khác nhau 
trong từng năm.Trong giai đoạn 5SWTO, cán cân vãng lai vẫn thâm hụt nhưng với 
quy mô lớn hơn. Thâm hụt cán cân vãng lai nhanh chóng tăng từ mức 164 triệu USD 
(hay 0,3% GDP) năm 2006 lên gần 7,0 tỷ USD (hay 9,9% GDP) năm 2007, và 10,8 tỷ 
USD (11,9% GDP) năm 2008, sau đó giảm liên tục xuống còn 4,3 tỷ USD (hay 4,0% 
GDP) năm 2010. Đến năm 2011, cán cân vãng lai chuyển sang thặng dư, dù không 
nhiều, đạt khoảng 236 triệu USD. Dù đã có những diễn biến tích cực trong những năm 
gần đây, song mức thâm hụt cán cân vãng lai trong giai đoạn 2007-2010 nhìn chung 
lớn hơn rất nhiều so với các năm 2001-2006, khi mà cán cân vãng lai chỉ đạt thâm hụt 
tối đa gần 1,9 tỷ USD (năm 2003). Ngay cả thặng dư cán cân vãng lai năm 2011 chủ 
yếu lại do những khó khăn kinh tế trong nước và một phần do các biện pháp kỹ thuật 
nhằm kiểm soát nhập khẩu và nhập siêu. 

Diễn biến cán cân vãng lai trong giai đoạn 2007-2011 chủ yếu là do những diễn 
biến thâm hụt thương mại hàng hóa và thâm hụt thu nhập từ đầu tư. Thâm hụt thương 
mại hàng hóa (theo giá FOB) đã tăng mạnh từ gần 2,8 tỷ USD vào năm 2006 lên 10,4 
tỷ USD năm 2007, 12,8 tỷ USD năm 2008, sau đó giảm liên tục xuống còn gần 5,1 tỷ 
USD năm 2010 và 450 triệu USD vào năm 2011. 

 



 

 

 

124

Bảng 41: Cán cân thanh toán quốc tế, 2006-2011 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tr. USD % GDP Tr. USD % GDP Tr. USD % GDP Tr. USD % GDP Tr. USD % GDP Tr. USD % GDP 

Cán cân vãng lai -164 -0,3 -6.992 -9,9 -10.823 -11,9 -6.608 -6,8 -4.287 -4,0 236 0,2 

Cán cân TM hàng hóa (giá FOB) -2.776 -4,5 -10.360 -14,6 -12.783 -14,0 -7.607 -7,8 -5.147 -4,8 -450 -0,4 

Cán cân TM dịch vụ -8 0,0 -894 -1,3 -950 -1,0 -2.421 -2,5 -2.461 -2,3 -2.980 -2,5 

Thu nhập đầu tư (ròng) -1.429 -2,3 -2.168 -3,1 -4.401 -4,8 -3.028 -3,1 -4.564 -4,3 -5.019 -4,2 

Chuyển giao (ròng) 4.049 6,6 6.430 9,1 7.311 8,0 6.448 6,6 7.885 7,4 8.685 7,2 

Cán cân vốn 3.088 5,1 17.730 25,0 12.341 13,5 7.172 7,4 6.201 5,8 6.390 5,3 

FDI (ròng)  2.315 3,8 6.550 9,2 9.279 10,2 6.900 7,1 7.100 6,7 6.480 5,4 

Vay nước ngoài (ròng) 995 1,6 2.124 3,0 2.963 3,3 5.146 5,3 3.794 3,6 4.900 4,1 

Đầu tư gián tiếp  1.313 2,2 6.243 8,8 -578 -0,6 128 0,1 2.383 2,2 1.412 1,2 

Tiền và tiền gửi  -1.535 -2,5 2.623 3,7 677 0,7 -4.803 -4,9 -7.063 -6,6 -6.402 -5,3 

Cán cân tổng thể (đã tính sai số) 4.324 7,1 10.206 14,4 474 0,5 -8.465 -8,7 -1.765 -1,7 1.151 1,0 

Nguồn: cơ sở dữ liệu Thống kê tài chính quốc tế (IFS), và tính toán của nhóm tác giả. 
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Đáng chú ý là thâm hụt thương mại của Việt Nam với một số nước Đông 
Á có hiệp định thương mại tự do với ASEAN (như Trung Quốc, Hàn Quốc) đã ở 
mức khá lớn40 và có xu hướng tiếp tục tăng. KH&ST năm 2008 vô hình trung đã 
có tác động tích cực làm hạn chế tốc độ tăng thâm hụt thương mại hàng hóa, 
nhưng đây chỉ là tác động nhất thời. Trong những năm sau đấy, Việt Nam vẫn 
phải ứng phó với những thâm hụt ngày càng lớn trong quan hệ thương mại với 
các đối tác này. 

Nghiên cứu của Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011) cho thấy chính 
sách tỷ giá có tác động đến cán cân thương mại chủ yếu thông qua nhập khẩu. 
Cụ thể, điều chỉnh tăng tỷ giá VNĐ/USD danh nghĩa không làm ảnh hưởng đến 
khối lượng hàng xuất khẩu. Là một nền kinh tế nhỏ và hầu như chưa có khả năng 
ấn định giá trên thị trường thế giới, việc phá giá tỷ giá danh nghĩa không làm ảnh 
hưởng đến mức giá xuất khẩu41 và, do đó, không ảnh hưởng đến kim ngạch xuất 
khẩu. Trong khi đó, phá giá tỷ giá danh nghĩa lại làm tăng khối lượng hàng nhập 
khẩu (cao hơn khoảng 3,5 lần so với tốc độ phá giá danh nghĩa) và theo đó là 
kim ngạch nhập khẩu.  

Xét một cách chi tiết hơn, phá giá tỷ giá danh nghĩa làm tăng giá hàng hóa 
nhập khẩu tính theo VNĐ. Như đã trình bày ở trên, do tỷ lệ nhập khẩu so với 
GDP ở mức cao và tăng liên tục (từ 49,6% năm 2000 lên 82,9% năm 2010), phá 
giá tỷ giá danh nghĩa cũng làm tăng giá trong nước. Cùng với những tác động do 
duy trì chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng trong một thời gian dài, lạm phát 
đã tăng nhanh dần cho đến giữa năm 2008 cũng như vào năm 2010. Đáng chú ý 
là từ năm 2003, lạm phát cao hơn nhiều so với mức phá giá tỷ giá danh nghĩa. 
Xu hướng giảm tỷ giá thực hữu hiệu từ năm 2003 một phần chính là hệ quả của 
việc điều chỉnh tỷ giá danh nghĩa này. Phân tích của Trương Đình Tuyển và cộng 
sự (2011) cho thấy xu hướng giảm tỷ giá thực hữu hiệu này làm giảm tăng 
trưởng xuất khẩu.  

Nói cách khác, điều chỉnh tăng tỷ giá danh nghĩa chưa mang lại tác động 
làm cán cân thương mại trở nên cân bằng hơn, vì tăng tỷ giá danh nghĩa không đi 
kèm với tăng tỷ giá thực hữu hiệu. Do vậy, trong bối cảnh cán cân đầu tư - tiết 
kiệm trong nước còn chênh lệch đáng kể, nhập siêu do đó vẫn còn nghiêm trọng 
và gây áp lực trở lại làm tăng tỷ giá. Hàm ý chính sách mà Trương Đình Tuyển 
và cộng sự (2011, tr. 96) rút ra là “phá giá tỷ giá danh nghĩa chỉ có tác động 
khuyến khích xuất khẩu và kiềm chế nhập siêu trong môi trường kinh tế vĩ mô ổn 
định”. 

Liên quan đến nhập siêu, điểm tích cực trong năm 2011 là việc đầu tư đã 
giảm khá mạnh, chỉ còn chiếm 34,6% GDP. Đây là tỷ lệ khá thấp so với các năm 
trước đó, ngay cả khi nền kinh tế còn chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn 
cầu. Cùng với việc đầu tư giảm, chênh lệch đầu tư - tiết kiệm trong nước cũng có 
xu hướng được thu hẹp, chỉ còn 0,6% GDP vào năm 2011 so với mức 4,1% GDP 
năm 2010 và 9,8% GDP năm 2007. Đây chính là một trong những nguyên nhân 

                                                

 

40 Tham khảo thêm phần thâm hụt thương mại với các đối tác Đông Á ở phần Thương mại. 
41 Tính theo USD. 
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quan trọng giúp giảm áp lực đối với cán cân thương mại nói riêng và cán cân 
thanh toán nói chung.  

Tương tự, thu nhập từ đầu tư cũng là khoản mục chịu thâm hụt lớn. Mức 
thâm hụt thu nhập từ đầu tư cũng tăng khá nhanh, từ mức 1,4 tỷ USD (2,3% 
GDP) năm 2006 lên gần 2,2 tỷ USD (3,1% GDP) năm 2007 và 4,6 tỷ USD 
(4,3% GDP) năm 2010. Trong năm 2011, bối cảnh khó khăn từ thị trường nước 
ngoài và trong nước khiến khoản thâm hụt này lên tới hơn 5,0 tỷ USD. Tỷ lệ 
thâm hụt so với GDP tăng cho thấy mức thâm hụt thu nhập từ đầu tư tăng nhanh 
hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP nói chung. Hơn nữa, khoản thâm hụt này còn 
tăng gần như liên tục, dù có ổn định hơn trong giai đoạn 2010-2011. Diễn biến 
thâm hụt thu nhập từ đầu tư là có thể dự đoán được trong bối cảnh Việt Nam còn 
dựa nhiều vào các dòng vốn FDI. 

Ngược lại, khoản mục chuyển giao ròng luôn đạt thặng dư cao. Khoản 
thặng dư này đạt mức 6,4 tỷ USD (9,1% GDP) vào năm 2007, sau đó tăng gần 
như liên tục lên 8,7 tỷ USD (7,2% GDP) vào năm 2011. Khoản mục này chủ yếu 
có đóng góp từ kiều hối, trong đó có thu nhập của người Việt Nam đi XKLĐ ở 
nước ngoài. Đây dường như là một tác động tích cực của quá trình hội nhập. 
Hơn nữa, tương quan giữa khoản mục chuyển giao ròng và thâm hụt thương mại 
có xu hướng được thu hẹp đáng kể trong giai đoạn 2009-2010, cho thấy vai trò 
đáng kể của khoản mục này đối với giảm thâm hụt cán cân vãng lai. 

Đối với cán cân vốn, các dòng vốn lưu chuyển vào Việt Nam đã lớn hơn 
rất nhiều và đảo chiều liên tục. Giải ngân vốn FDI (ròng) tăng từ hơn 2,3 tỷ USD 
năm 2006 lên gần 9,3 tỷ USD năm 2008, trước khi giảm xuống còn khoảng 6,9 
tỷ USD năm 2009 và 6,5 tỷ USD năm 2011. Trong khi đó, các khoản vay nước 
ngoài (ròng) có xu hướng tăng liên tục cho đến năm 2009 (đạt hơn 5,1 tỷ USD), 
dù sau đó có giảm nhẹ xuống còn 3,8 tỷ USD vào năm 2010 và 4,9 tỷ USD vào 
năm 2011.  

Diễn biến của các khoản đầu tư gián tiếp nước ngoài phức tạp hơn, khi 
đầu tư gián tiếp (ròng) tăng từ hơn 1,3 tỷ USD năm 2006 lên 6,2 tỷ USD năm 
2007, sau đó giảm mạnh trong 2 năm 2008-2009, trước khi biến động mạnh và 
đạt gần 2,4 tỷ USD và 1,4 tỷ USD lần lượt vào các năm 2010 và 2011. Diễn biến 
tăng đầu tư gián tiếp (ròng) tăng trong năm 2007 và 2008 do các nhà đầu tư 
muốn tận dụng cơ hội từ triển vọng tăng trưởng lớn hơn của Việt Nam, và giảm 
trong năm 2009 do nhà đầu tư muốn thoái vốn trong điều kiện KH&ST.  

Như vậy, các dòng vốn vào Việt Nam đa dạng và lớn hơn rất nhiều, 
nhưng mức độ bất định cũng lớn hơn rất nhiều. Ứng phó với sự dịch chuyển của 
các dòng vốn này, do đó, cũng khó hơn rất nhiều vì chưa từng có tiền lệ ở Việt 
Nam trong giai đoạn trước 2007. Tuy nhiên, diễn biến tăng đầu tư gián tiếp trong 
những năm gần đây (dù không nhiều) đã được ứng phó tốt hơn, cho thấy Việt 
Nam đã phần nào rút được kinh nghiệm từ những bài học bất ổn kinh tế vĩ mô 
năm 2007-2008. 

Mặc dù vậy, diễn biến của cán cân vãng lai và cán cân vốn trong các năm 
2010 và 2011 cho thấy những cải thiện đáng kể so với 3 năm đầu sau khi Việt 
Nam mới gia nhập WTO. Quy mô thương mại lớn hơn, song thâm hụt cán cân 
thương mại lại giảm đáng kể. Trong khi đó, các dòng vốn đầu tư đã trở nên kém 
bất định hơn nhiều. Những diễn biến tích cực này có phần nguyên nhân khách 
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quan từ những khó khăn trong nước (do suy giảm kinh tế năm 2009 và bất ổn 
kinh tế vĩ mô trong giai đoạn 2010-2011), song cũng có đóng góp từ những 
chính sách kinh tế vĩ mô, kể cả chính sách thương mại. Trên thực tế, một số rào 
cản kỹ thuật đã được vận dụng trong thời gian gần đây nhằm giảm nhu cầu nhập 
khẩu đối với nhiều mặt hàng xa xỉ, các đầu vào cho sản xuất, v.v. Bản thân chính 
sách kinh tế vĩ mô thắt chặt năm 2011 kéo theo giảm đầu tư và giảm chênh lệch 
đầu tư - tiết kiệm trong nước, qua đó cải thiện cán cân vãng lai. 

Cán cân thanh toán tổng thể trong cả giai đoạn 2007-2011 còn khá bất 
định. Mặc dù đạt thặng dư lên đến 10,2 tỷ USD năm 2007, cán cân tổng thể chỉ 
đạt thặng dư gần 0,5 tỷ USD năm 2008, và thậm chí còn thâm hụt khá lớn 
(khoảng 8,5 tỷ USD hay 8,7% GDP) trong năm 2009. Kể từ năm 2010, cán cân 
thanh toán tổng thể đã được cải thiện, với mức thâm hụt khoảng gần 1,8 tỷ USD 
năm 2010 và thặng dư khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2011. Như đã trình bày ở 
trên, mức thặng dư cán cân thanh toán năm 2011 không bắt nguồn từ việc cải 
thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, mà chủ yếu là do suy giảm tổng cầu 
sau một thời gian thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt và kinh tế thế giới 
chậm phục hồi. 

Rõ ràng, mức độ bền vững trong tài trợ cho thâm hụt thương mại và cán 
cân vãng lai đã trở nên mong manh hơn nhiều trong giai đoạn 5SWTO. Đây 
chính là do tác động làm tăng thâm hụt thương mại và độ bất định của các dòng 
vốn đầu tư vào Việt Nam - một nguồn tài trợ chính cho thâm hụt thương mại.  

5.4. Hệ thống và thị trường tài chính 

Sau khi gia nhập WTO, thị trường tài chính Việt Nam đã hình thành đủ 
các cấu phần cơ bản. Tuy vậy, mức độ phát triển của từng cấu phần này là rất 
khác nhau. Hệ thống tài chính vẫn dựa chủ yếu vào các NHTM. Quá trình hội 
nhập trong thời kỳ hậu gia nhập WTO đã mở ra nhiều cơ hội cho các đối tượng 
tham gia thị trường tài chính với khả năng nắm bắt khác nhau, qua đó càng đào 
sâu thêm sự khác biệt về trình độ phát triển giữa các cấu phần thị trường.  

5.4.1. Hệ thống ngân hàng thương mại 

Trong thời kỳ ngay trước và sau khi Việt Nam gia nhập WTO, các hoạt 
động tài chính, ngân hàng đã bùng nổ nhằm đón đầu cơ hội phát triển và chuẩn 
bị cho việc thực hiện cam kết mở cửa dịch vụ mạnh hơn. Khu vực NHTM nhà 
nước vẫn duy trì vị trí chi phối, song các NHTM cổ phần đã bành trướng mạnh. 
Tuy vậy, số lượng NHTM mới được cấp phép trong giai đoạn hậu gia nhập 
WTO là không nhiều. Các NHTM hầu hết đều đã được cấp phép và đi vào hoạt 
động từ trước năm 2007, nhằm đón đầu cơ hội phát triển sau khi Việt Nam gia 
nhập WTO. Cho đến năm 2010, ngoài các hoạt động kinh doanh cốt lõi, các tập 
đoàn, công ty lớn (nhất là của nhà nước) còn tham gia trực tiếp vào các hoạt 
động đầu tư tài chính, bất động sản. Bản thân các NHTM cũng nỗ lực đa dạng 
hóa các dịch vụ cung ứng và thiết lập đối tác chiến lược với các công ty lớn, nhất 
là với các tổng công ty và các tập đoàn kinh tế nhà nước, cũng như với định chế 
tài chính nước ngoài. 

Cùng với tác động kích thích sự phát triển đáng kể của hệ thống NHTM 
Việt Nam từ năm 2006, quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng hơn trong 2007-2009 
cũng làm rủi ro tài chính tăng lên đáng kể. Vấn đề “sai lệch cơ cấu thời hạn” 
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(huy động ngắn hạn cho vay dài hạn) trở nên nghiêm trọng hơn kể từ năm 2007, 
buộc NHNN phải khống chế tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở 
mức 30% vào năm 2009. Tình trạng thiếu thanh khoản nghiêm trọng diễn ra 
trong nửa đầu năm 2008. Tuy nhiên, nguy cơ thiếu thanh khoản, “sai lệch kép” 
(sai lệch cơ cấu thời hạn và sai lệch cơ cấu đồng tiền) lớn, và nợ xấu vẫn còn 
tăng cao trong bối cảnh KH&ST, và nền kinh tế phải đối mặt với tình trạng “đô-
la hóa” và “vàng hóa” cao, lòng tin thị trường thấp. 

Bảng 42: Các ngân hàng thương mại hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, 

2002-2011 

 2002 2006 2007 2008 2009 2011 
NHTM cổ phần 36 35 35 36 37 37 
NHTM liên doanh 5 5 5 5 6 5 
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài 26 27 35 37 37 - 
Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 0 0 0 5 5 5 
NHTM nhà nước 5 5 6 6 6 6 
Ngân hàng chính sách 1 2 2 2 2 2 

Nguồn: Nguyễn Xuân Trình và cộng sự (2009), Cục Dự trữ Liên bang - Chi nhánh San 
Francisco (2011). 

Các hoạt động tài chính - tín dụng gia tăng trong những năm 2007-2008, 
sau đó suy giảm trong các năm 2009-2011. Kết quả này bắt nguồn từ sự hưng 
phấn quá mức và tâm lý đầu cơ trong giai đoạn ngay sau khi Việt Nam gia nhập 
WTO, sau đó gặp phải bất lợi do KH&ST và bất ổn kinh tế vĩ mô trong nước. 
Sau một thời gian bùng phát, các hoạt động đầu tư chứng khoán và bất động sản 
đều bị sụt giảm đáng kể, kéo theo xu hướng tăng nợ xấu. Cụ thể, sau khi giảm 
mạnh từ 2,6% năm 2006 xuống còn 1,5% năm 2007, tỷ lệ nợ xấu đã tăng lần 
lượt lên 2,2% vào tháng 6/200942, và 3,1% vào tháng 6/2011.43 Như vậy, trái với 
các kỳ vọng về tác động của mở cửa hội nhập đối với tăng trình độ quản trị rủi ro 
và chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu vẫn tăng do những tác động tiêu cực khác 
(như KH&ST) thông qua các kênh HNKTQT là lớn hơn. 

Đến năm 2011, một số NHTM hoạt động kém hiệu quả và/hoặc kém an 
toàn. Một số khác có quy mô hoạt động và năng lực quản trị rủi ro kém, góp 
phần làm tăng rủi ro bất ổn hệ thống. Nhận thấy vấn đề này, từ các năm trước đó, 
NHNN đã ban hành các quy định về tỷ lệ an toàn vốn, và yêu cầu tăng vốn điều 
lệ. Mặc dù vậy, việc huy động vốn trên thị trường để đáp ứng các yêu cầu này 
còn gặp nhiều khó khăn do vấn đề thanh khoản trong bối cảnh Việt Nam tiến 
hành chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt. Vấn đề thanh khoản cũng buộc các 
NHTM phải chạy đua huy động tiền gửi và, khi lãi suất huy động bị khống chế ở 
mức 14%, một số NHTM phải dựa vào các khoản vay liên ngân hàng với lãi suất 
rất cao. Áp lực tái cơ cấu hệ thống NHTM đã trở nên nghiêm trọng hơn. Đến 
cuối năm 2011, NHNN đã lần đầu tiên cho phép sáp nhập 3 ngân hàng 
Sacombank, Đệ Nhất và Tín Nghĩa. Đây mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình 

                                                

 

42 Nguyễn Xuân Trình và cộng sự 2009. 
43 Harry Hoàn Trần và Thuân Nguyễn (2011). 
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tái cơ cấu hệ thống NHTM, và quá trình mua bán - sáp nhập NHTM sẽ tiếp tục 
được tiến hành trong năm 2012. 

Bảng 43 thể hiện tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM trong tương 
quan với một số chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác. Có thể thấy, cho đến năm 2010, 
cùng với quá trình hội nhập và tăng trưởng, tín dụng đã tăng liên tục với tốc độ 
khá cao so với giai đoạn trước 2007. Chỉ đạt 25,5% vào năm 2006, song tốc độ 
tăng trưởng tín dụng đã tăng nhanh đột biến lên 53,9% vào năm 2007, góp phần 
gây ra bất ổn kinh tế vĩ mô vào khoảng giữa năm 2008. Tốc độ tăng trưởng tín 
dụng năm 2008 đã chậm lại đáng kể, chưa bằng một nửa so với năm 2007, chủ 
yếu do tác động của các biện pháp chính sách nhằm ứng phó với bất ổn kinh tế vĩ 
mô cũng như ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu. 

Bảng 43: Tăng trưởng tín dụng của các NHTM Việt Nam và một số chỉ tiêu 

kinh tế vĩ mô khác, 2006-2011 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Tổng cho vay nền kinh tế (nghìn tỷ VNĐ) 694 1.068 1.339 1.869 2.476 2.773 

Tín dụng so với GDP (%) 71,2 93,4 90,2 112,7 125,0 109,4 

Tăng trưởng tín dụng (% so với năm trước) 25,5 53,9 25,4 39,6 32,4 12,0 

Tăng trưởng M2 (% so với năm trước) 20,2 48,9 -0,1 31,0 11,0 10,0 

Tăng trưởng GDP (%) 8,23 8,48 6,18 5,32 6,78 5,89 

Lạm phát (%) 6,6 12,6 19,9 6,52 11,8 18,1 

Nguồn: cơ sở dữ liệu IFS và TCTK. 

Đến năm 2009, tốc độ tín dụng đã tăng nhanh trở lại, phần nào thể hiện sự 
phục hồi của sản xuất trong nước. Tính chung trong cả năm 2009, tốc độ tăng 
trưởng tín dụng lên đến mức 39,6%. Đến năm 2010, tăng trưởng tín dụng đã 
chậm lại đôi chút, song cũng lên tới 32,4%. Như vậy, tăng trưởng tín dụng các 
năm 2009-2010 là khá cao dù Chính phủ đã có nhiều biện pháp kiểm soát tăng 
trưởng tín dụng trong năm 2009 để vừa tạo điều kiện cho phục hồi tăng trưởng 
kinh tế và phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô. Rõ ràng, những tác động phức tạp 
của HNKTQT trong khi công tác hoạch định chính sách phần nào chưa nhận 
thức được hết đã khiến việc kiểm soát mục tiêu tăng trưởng tín dụng kém hiệu 
quả hơn. 

Chỉ đến năm 2011, trước sức ép trở lại của lạm phát, Chính phủ đã thực 
hiện chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt trở lại. Theo tinh thần của Nghị quyết 11, 
mà cụ thể là giải pháp thắt chặt tiền tệ, tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện 
thanh toán mới được kiềm chế trở lại. Một số lĩnh vực nhận được nhiều khoản 
tín dụng trước đây, như bất động sản, không còn được ưu tiên. Tăng trưởng tín 
dụng cả năm 2011 chỉ đạt 12%. 

Độ sâu tài chính của Việt Nam cũng được cải thiện đáng kể trong giai 
đoạn hội nhập, dưới tác động của các dòng vốn FDI cũng như sự tham gia sâu 
rộng hơn của các NHTM nước ngoài. Bảng 44 trình bày những chuyển biến tích 
cực của một số chỉ số về độ sâu tài chính của Việt Nam trong giai đoạn 2005-
2011. 

Nhìn chung, hầu hết các chỉ số này đều được cải thiện đáng kể, ngay từ 
năm 2006 chứ không chỉ trong giai đoạn hậu gia nhập WTO. Sự gia tăng hoạt 
động kinh tế, đầu tư (và cả đầu cơ) cùng với niềm tin vào triển vọng kinh tế đã 
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giúp cải thiện độ sâu tài chính trong các năm 2007-2008. Chỉ số tiền gửi trên 
GDP đã tăng mạnh, từ mức xấp xỉ 67% vào năm 2005 lên hơn 95% vào năm 
2007, và đạt mức đỉnh 151,2% vào năm 2010. Chỉ số này chỉ giảm xuống còn 
130% vào năm 2011, trong bối cảnh huy động vốn trở nên khó khăn hơn nhiều 
trong điều kiện thắt chặt tín dụng và kiềm chế tăng trưởng cung tiền. Chỉ số tín 
dụng trên GDP cũng có diễn biến tương tự, mặc dù thấp hơn một chút so với chỉ 
số tiền gửi trên GDP. Số lượng công ty niêm yết và giá trị giao dịch trái phiếu 
cũng có tăng, dù đã chậm lại kể từ năm 2010. Hơn nữa, số lượng công ty niêm 
yết tăng trong những năm gần đây cũng không đồng nghĩa với việc giao dịch và 
hiệu quả huy động vốn từ thị trường chứng khoán được cải thiện. Tỷ lệ vốn hóa 
trên GDP lại có xu hướng tăng liên tục trong giai đoạn 2004-2007, từ 0,52% lên 
43%, sau đó liên tục biến động mạnh trước khi giảm xuống còn 20% vào năm 
2011.  

Bảng 44: Một số chỉ số thể hiện độ sâu tài chính của Việt Nam 

Chỉ số 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tiền gửi/GDP 66,7 78,4 95,4 114,0 132,6 151,2 129,9 
Tín dụng/GDP 65,9 71,2 93,4 90,2 112,7 125,0 109,4 
% tăng vốn hóa thị trường 28 146,3 89 -55,8 223,3 -38,5 -9,6 
Tỷ lệ vốn hóa/GDP 0,69 22,7 43 19 55 28,3 20 
Số công ty niêm yết 32 108 251 342 453 647 708 
Giá trị niêm yết trái phiếu 37.000 69.000 - 213.800 - 284.718 - 

Nguồn: tổng hợp từ nhiều nguồn. 

Đáng chú ý là HNKTQT cùng với sự tham gia lớn hơn của các định chế 
tài chính nước ngoài và/hoặc các dòng vốn FDI đã có tác động làm phát triển hệ 
thống tài chính của Việt Nam, không chỉ theo chiều rộng mà cả theo chiều sâu. 
Sự hiện diện của các NHTM 100% vốn nước ngoài cũng như các chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài không chỉ làm tăng cạnh tranh và năng lực quản trị của hệ 
thống ngân hàng, mà còn giúp đa dạng hóa các loại hình dịch vụ tài chính, qua 
đó củng cố độ sâu của thị trường tài chính. Trong khi đó, các dòng vốn ngoại vào 
(ra) cũng ảnh hưởng rất nhiều đến giao dịch và vốn hóa trên thị trường chứng 
khoán. Mặc dù đây là tác động tích cực, thách thức đi kèm là rất lớn bởi Việt 
Nam vừa gặp sức ép phải tiếp tục phát triển hệ thống tài chính hơn nữa vừa phải 
ứng phó với những rủi ro từ việc các dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh hơn 
nhiều. 

Việt Nam cũng đã phải thực hiện cam kết mở cửa trong lĩnh vực dịch vụ 
ngân hàng từ 1/4/2007. Tuy nhiên, tác động trực tiếp của việc thực hiện cam kết 
này dường như chưa được thể hiện nhiều qua số liệu về thị phần hoạt động của 
các NHTM (Bảng 45). Cụ thể, trái với quan ngại trước khi mở cửa thị trường 
ngân hàng, thị phần hoạt động của khối này không tăng mạnh. Tỷ lệ của ngân 
hàng nước ngoài trong tổng huy động chỉ tăng từ 8,1% năm 2006 lên gần 8,8% 
năm 2007, sau đó giảm liên tục xuống còn 5,6% vào năm 2010. Đến cuối tháng 
10/2011, thị phần huy động của NHTM được phục hồi mạnh, tăng lên 11,0%. 
Trong khi đó, thị phần tín dụng của khối này có xu hướng tăng từ 9,0% năm 
2007 lên hơn 10,5% vào năm 2008, và xấp xỉ 13,4% vào tháng 10/2011, dù có 
suy giảm trong 2 năm 2009-2010. Thị phần tín dụng của ngân hàng nước ngoài 
nhìn chung chưa lớn, song tỷ lệ nợ xấu của khu vực này lại thấp hơn nhiều so với 
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của toàn bộ hệ thống ngân hàng. Điều này cho thấy năng lực quản trị rủi ro, cũng 
như khả năng lựa chọn các dự án hiệu quả để tài trợ tín dụng của khu vực ngân 
hàng nước ngoài. Điều đáng nói là cùng với sự gia tăng hiện diện của khu vực 
ngân hàng nước ngoài, tác động lan tỏa tích cực đối với khu vực ngân hàng trong 
nước vẫn chưa hiện hữu. 

Bảng 45: Thị phần hoạt động của các ngân hàng thương mại (%) 

Năm 
NHTM Nhà nước NHTM cổ phần Ngân hàng nước ngoài 

Tín dụng Huy động Tín dụng Huy động Tín dụng Huy động 

2005 69,96 73,89 14,51 16,67 9,43 7,9 

2006 64,56 69,66 19,31 20,71 9,45 8,1 

2007 57,05 58,07 33,94 33,14 9,01 8,79 

2008 55,66 56,06 33,81 35,86 10,53 8,08 

2009 54,13 49,71 36,73 42,76 9,14 7,53 

2010 51,36 45,29 39,73 48,21 8,91 5,6 

T10/2011 51,3 43,8 35,3 45,2 13,4 11,0 

Nguồn: NHNN. 

Trong khi đó, khối NHTM nhà nước có thị phần - trong cả tổng tín dụng 
và tổng huy động - giảm liên tục. Thị phần tín dụng của khối NHTM nhà nước 
vẫn lớn nhất, song đã giảm xuống còn 57,1% vào năm 2007 và 51,3% vào tháng 
10/2011. Trong khi đó, thị phần huy động của khối này còn giảm nhanh hơn. 
Tuy nhiên, kể từ năm 2011, khối NHTM nhà nước đã mất vị trí dẫn đầu về thị 
phần huy động cho khối NHTM cổ phần. 

Thị phần huy động của khối NHTM cổ phần đã tăng mạnh từ mức 16,7% 
năm 2005 lên 33,1% năm 2007 và 45,2% vào tháng 10/2011. Gia tăng huy động 
cũng góp phần tạo điều kiện cấp tín dụng cho khối này. Kết quả là tỷ trọng của 
khu vực NHTM cổ phần trong tổng tín dụng cũng tăng lên 35,3% vào tháng 
10/2011, so với mức 14,5% vào năm 2005. Như vậy, bỏ qua một số vấn đề với 
một số NHTM cổ phần (như năng lực hoạt động và quản trị rủi ro còn bất cập, 
khởi xướng nhiều cuộc đua lãi suất huy động, v.v.), sự trỗi dậy của khu vực này 
trước áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài là những minh chứng tích 
cực cho sự phát triển của hệ thống ngân hàng 5SWTO. 

Như vậy, HNKTQT cùng với sự tham gia lớn hơn của các định chế tài 
chính nước ngoài và/hoặc các dòng vốn FDI đã có tác động làm phát triển hệ 
thống tài chính của Việt Nam, không chỉ theo chiều rộng mà cả theo chiều sâu. 
Mặc dù đây là tác động tích cực, thách thức đi kèm là rất lớn bởi Việt Nam vừa 
gặp sức ép phải tiếp tục phát triển hệ thống tài chính hơn nữa vừa phải ứng phó 
với những rủi ro từ việc các dòng vốn đầu tư dịch chuyển mạnh hơn nhiều. 

5.4.2. Thị trường chứng khoán 

Ngay trong năm đầu tiên gia nhập WTO, thị trường chứng khoán (TTCK) 
đã bùng phát xét theo mức độ vốn hóa, số lượng công ty niêm yết và tài khoản 
các nhà đầu tư có tổ chức và cá nhân, và sự tham gia của các công ty chứng 
khoán (Bảng 46 và Hình 34), cùng với sự nở rộ các hoạt động tài chính - ngân 
hàng. Lượng mua chứng khoán (cả cổ phiếu, trái phiếu) ròng của các NĐTNN 
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đạt 1,3 tỷ USD năm 2006 và lên tới 6,2 tỷ USD năm 2007. Số tài khoản của 
NĐTNN trên thị trường giao dịch chính thức đã lên tới trên 9.100 tài khoản, gấp 
hơn 5 lần so với vào cuối năm 2006.  

Bảng 46: Một số chỉ số cơ bản của thị trường cổ phiếu (12/2001-12/2011) 

 12/2001 12/2006 12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 
Vốn hóa (% GDP) 0,3 22,8 43,0 19,0 55,0 28,3 20,0 
VN-index 235 

Đỉnh:571 
752 927 

Đỉnh:1170 
315,6 

 
494,77 484,7 399,7 

HASTC-Index  .. 243 324 
Đỉnh:460 

105,1  168,17 114,24 58,74 

Số công ty niêm yết 
 - HOSTC/HOSE 
 - HASTC 
 - UPCOM 

10 
10 

193 
106 

87 

253 
138 
115 

342 
174 
168 

453 
177 
254 

22 

647 
280 
367 
100 

708 
282 
396 
130 

Số Quĩ đầu tư 0 3 4 4 4 -  
Số CTCK 8 55 74 103 105 105 102 
Số tài khoản nhà đầu tư 
 - Có tổ chức nước ngoài 
 - Nước ngoài 

8.774 
71 
0 

130.000 
400 

1650 

330.000 
 500 

9.100 

600.000 
351 

3.227 

793.000 
571 

11.807 

1.056.000  

Nguồn: tổng hợp của nhóm tác giả từ nhiều nguồn. 

Sự bùng phát của TTCK trong giai đoạn tháng 6/2006-2007 bắt nguồn từ 
một số lý do. Thứ nhất, nền kinh tế tăng trưởng khá cao, trong khi triển vọng 
tăng trưởng vẫn được đánh giá tốt nhờ quá trình hội nhập với tiếp cận thị trường 
xuất khẩu nước ngoài tốt hơn, dòng vốn FDI gia tăng, trong khi Chính phủ được 
kỳ vọng sẽ thực thi nghiêm túc các cam kết WTO. Thứ hai, việc gia nhập WTO 
chỉ là một bước trong tiến trình HNKTQT của Việt Nam và, do đó, sẽ có tác 
động thúc đẩy hơn nữa cải cách và việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, 
v.v. Thứ ba, đây cũng là giai đoạn khả năng thanh khoản trên thế giới rất dồi 
dào: dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào TTCK Việt Nam tăng mạnh trong 
giai đoạn này do NĐTNN lạc quan vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế 
Việt Nam. Cuối cùng, quá trình cổ phần hóa DNNN vẫn diễn ra trong giai đoạn 
này, tạo thêm cơ hội cho nhà đầu tư (Viện NCQLKTTW 2007).  

Tuy nhiên, từ tháng 10/2007 đến tháng 2/2009, thị trường luôn có xu thế 
đi xuống và đặc biệt sụt giảm mạnh trong năm 2008 (Hình 34). Xu hướng giảm 
tiếp diễn đến đầu năm 2009, và đến tháng 2/2009, VN-Index đã giảm tới đáy, chỉ 
đạt gần 235 điểm. Tổng giá trị vốn hóa thị trường của 342 doanh nghiệp niêm 
yết trên 2 sàn giao dịch (HOSE và HASTC) tính đến cuối năm 2008 chỉ bằng 
19% GDP so với 43% GDP vào cuối năm 2007. Sự sụt giảm này của TTCK là 
do tác động của chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt cùng với KH&ST khiến các 
doanh nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh kém hơn và NĐTNN thoái vốn. 
Trong khi đó, thị trường vàng biến động mạnh với nhiều “cơn sốt”. Rõ ràng, sự 
suy giảm này của không chỉ do môi trường kinh tế trong nước, mà sâu xa hơn 
còn do tác động của những nhân tố bên ngoài (điển hình là KH&ST) - mà tác 
động đối với TTCK Việt Nam đã trở nên rõ ràng hơn trong thời kỳ hậu gia nhập 
WTO. 

Kể từ khi chạm đáy vào tháng 2/2009 đến hết năm 2009, TTCK Việt Nam 
đã bắt đầu hồi phục mạnh mẽ, chủ yếu được dẫn dắt bởi các nhà đầu tư cá nhân, 
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trước khi có sự tham gia của các nhà đầu tư tổ chức. Tuy vậy, sự phục hồi vẫn 
còn khiêm tốn, đặc biệt là so với mức giảm của chỉ số VN-Index trong giai đoạn 
ngay trước đó. Kết thúc năm 2009, chỉ số VN-Index đứng ở mức gần 495 điểm, 
tức là tăng hơn 110% so với mức đáy vào tháng 2 (235 điểm). Sự phục hồi này 
của TTCK chủ yếu là do sự phục hồi của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và của 
nền kinh tế toàn cầu, đặc biệt là của những đối tác thương mại và đầu tư chính 
của Việt Nam. Sâu xa hơn, gói kích thích kinh tế mà Chính phủ xây dựng và 
thực hiện trong năm 2009 đã dần phát huy tác dụng, trong khi HNKTQT cũng 
giúp kinh tế Việt Nam hưởng lợi từ sự phục hồi kinh tế toàn cầu. 

Hình 34: Diễn biến chỉ số chứng khoán VN-Index, 2006-2011 
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Nguồn: trang chủ HSX. 

Trong 2 năm 2010-2011, TTCK lại trở lại với xu hướng sụt giảm. Chỉ số 
VN-Index chỉ phục hồi nhẹ trong giai đoạn đến tháng 5/2010, song đã giảm 
mạnh xuống còn 485 điểm vào cuối năm 2010, và 352 điểm vào cuối năm 2011. 
Sự sụt giảm này có nhiều nguyên nhân. Về phía khách quan, các NĐTNN gặp 
nhiều khó khăn do khủng hoảng nợ công ở châu Âu và suy thoái kinh tế thế giới 
nên dòng vốn ngoại trên thị trường đã hạn chế hơn rất nhiều. Về phía chủ quan, 
các chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt nhằm ứng phó với lạm phát cao cũng phần 
nào hạn chế lượng tiền đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bản thân chứng 
khoán cũng không còn là một lĩnh vực nhận được ưu tiên tín dụng. Trong khi đó, 
sự kém minh bạch trong công bố thông tin, và nhiều công ty niêm yết thậm chí 
còn chưa hiểu rõ về các yêu cầu công bố thông tin, cũng hạn chế niềm tin của 
nhà đầu tư. Mặt khác, những diễn biến sôi động trên thị trường vàng, thị trường 
ngoại hối, và cả thị trường bất động sản cũng góp phần thu hút dòng tiền từ các 
giao dịch chứng khoán. 

Như vậy, bên cạnh các biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị 
trường tài chính, quá trình HNKTQT kèm theo các dòng vốn FDI, đặc biệt là 
vốn đầu tư gián tiếp, cũng là nhân tố tác động mạnh đến sự phát triển và/hoặc sụt 
giảm của TTCK trong thời kỳ hậu gia nhập WTO. Tuy vậy, trong từng giai đoạn, 
tác động của việc hội nhập sâu rộng hơn đối với sự phát triển của TTCK là tích 
cực hay tiêu cực còn phụ thuộc vào diễn biến kinh tế bên ngoài. Bối cảnh kinh tế 
quốc tế với những biến động mạnh, phức tạp trong thời gian vừa qua rõ ràng đã 
có cả tác động tích cực và tiêu cực đối với TTCK. Những tác động này còn phức 
tạp hơn trong bối cảnh chính sách kinh tế vĩ mô liên tục được điều chỉnh: từ tư 
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duy kích thích tăng trưởng sang kiềm chế lạm phát, rồi trở lại chống suy giảm 
kinh tế, và cuối cùng là ổn định kinh tế vĩ mô. Rõ ràng, yêu cầu điều chỉnh chính 
sách kinh tế vĩ mô trong 5SWTO là rất cần thiết, song cũng có những hệ lụy 
không nhỏ đối với thị trường chứng khoán - một kênh đầu tư và cũng là nơi thể 
hiện niềm tin của nhà đầu tư. 

5.5. Ngân sách nhà nước  

Giai đoạn 2007-2011 đã chứng kiến nhiều nỗ lực cắt giảm thuế nhập khẩu 
của Việt Nam theo nhiều tuyến hội nhập khác nhau (WTO, ASEAN, ACFTA, 
AKFTA, VJEPA, v.v.).44 Để kiềm chế lạm phát trong năm 2007, Chính phủ đã 
điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu một số mặt hàng như ô tô, sắt thép, xăng dầu, 
thực phẩm, sữa, v.v. Ngược lại với các biện pháp trên, trong năm 2008, thuế một 
số mặt hàng tiêu dùng không thiết yếu đã được điều chỉnh tăng lên nhằm hạn chế 
nhập khẩu (ô tô nguyên chiếc, thiết bị điện tử, vàng, v.v.), hoặc nhằm hạn chế 
xuất khẩu nguyên liệu thô (dầu thô, than đá, quặng kim loại, v.v.). Kể từ năm 
2009, thuế nhập khẩu hầu như không được điều chỉnh, trừ một số nhóm hàng 
như ô tô, xăng dầu, v.v. 

Trong cả 2 năm 2007 và 2008, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đều tăng 
cao, tương ứng là 41,0% và 50,6% so với năm trước. Đó là do nhập khẩu tăng 
mạnh và giá một số mặt hàng như than đá, xăng dầu nhập khẩu, sắt thép, phân 
bón, v.v. tăng. Tốc độ tăng thu từ hoạt động nhập khẩu cao hơn so với tốc độ 
tăng giá nhập khẩu cũng hàm ý sự bành trướng đáng kể các hoạt động thương 
mại (đặc biệt là nhập khẩu, xem Hình 35).  

Hình 35: Tốc độ tăng thu ngân sách và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu(%) 
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Nguồn: tính toán của nhóm tác giả. 

Tuy nhiên, đến giai đoạn 2009-2010, tốc độ tăng thu từ xuất nhập khẩu đã 
giảm đáng kể. Trong năm 2009, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng chỉ tăng 
16,2%, đạt 105,7 nghìn tỷ VNĐ. Kết quả này là do kim ngạch xuất nhập khẩu đã 
giảm mạnh về giá trị tuyệt đối trong điều kiện suy giảm kinh tế trong nước cũng 
như suy thoái kinh tế toàn cầu. Sau đó, tốc độ này chỉ đạt hơn 23,1% trong năm 

                                                

 

44 Xem phần tổng quan về cắt giảm thuế quan. 
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2010, rồi suy giảm xuống 10,7% vào năm 2011. Kết quả này rất đáng chú ý vì 
tốc độ tăng thu đã giảm đáng kể, ngay cả khi Việt Nam đã bước qua thời kỳ suy 
giảm kinh tế. Trong điều kiện kinh tế tăng trưởng nhanh hơn, với nhập khẩu tăng 
mạnh45, kết quả này dường như phản ánh tác động của việc cắt giảm thuế nhập 
khẩu - điều chưa thể hiện rõ trong các năm trước đó. Hơn nữa, các biện pháp kỹ 
thuật nhằm kiềm chế nhập khẩu các mặt hàng xa xỉ (rượu, nước hoa, ô tô) cũng 
góp phần hạn chế nhập khẩu của các nhóm hàng này - trong khi thuế nhập khẩu 
đối với các mặt hàng này còn cao hơn nhiều so với các nhóm hàng khác. Đáng 
lưu ý là đến năm 2011, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đã tăng chậm hơn so với 
mức tăng của chỉ số giá nhập khẩu, qua đó cho thấy rõ hơn tác động đồng thời 
của cắt giảm thuế và các biện pháp kiềm chế nhập khẩu. 

Cơ cấu NSNN trong giai đoạn 2006-2011 (Bảng 47) cho thấy tính bất 
định cao của thu NSNN. Cho đến năm 2009, nguồn thu còn lệ thuộc đáng kể vào 
thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Tương tự, thu từ dầu thô cũng chiếm tỷ trọng 
đáng kể cho đến năm 2008, trước khi nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt 
động. Trong khi đó, cải cách thuế đang trong giai đoạn triển khai và chưa đi sâu 
vào thực hiện nên tác động đối với thu NSNN là chưa nhiều.46 Tỷ lệ thu NSNN 
(theo % GDP) đã liên tục giảm trong 3 năm 2007-2009, chủ yếu do giá dầu thô 
và thu từ dầu thô giảm. Sau đó, tỷ lệ này đã tăng lên 28,7% vào năm 2010, trước 
khi giảm trở lại xuống còn 26,6% vào năm 2011. Diễn biến này chủ yếu là do 
thay đổi cơ cấu thu trong nước (không kể từ dầu thô), trong khi tỷ trọng thu từ 
hoạt động xuất nhập khẩu (so với GDP) liên tục giảm. 

Bảng 47: Cơ cấu thu ngân sách năm 2006-2011 (% GDP) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tổng thu NSNN 28,7 27,6 27,0 25,9 28,7 26,6 
- Thu trong nước (không kể từ dầu thô) 14,9 15,2 13,9 14,6 18,2 16,8 
- Thu từ dầu thô 8,6 6,7 6,8 3,5 3,6 3,9 
- Thu từ xuất, nhập khẩu 4,4 5,3 6,0 7,5 6,8 5,7 
- Thu viện trợ không hoàn lại và quĩ dự trữ 
tài chính 

0,8 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 

Tổng chi NSNN 39,6 34,9 32,1 32,4 31,6 28,9 
Trong đó: chi đầu tư phát triển 9,1 9,8 8,0 8,2 8,8 6,9 

Bội chi NSNN 5,0 4,9 4,5 6,9 5,6 4,9 

Ghi chú: bội chi ngân sách đã tính tới kết chuyển từ năm trước sang năm sau. 

Nguồn: tính theo số liệu Bộ KHĐT và Bộ Tài chính. 

Trong khi đó, áp lực tăng chi, cả chi thường xuyên và chi đầu tư, nhất là 
cho phát triển kết cấu hạ tầng, vẫn rất lớn. Kết quả là thâm hụt ngân sách luôn 
đứng ở mức cao, khoảng 5% GDP trong những năm cho tới 2007. Ngay năm 
2008, mặc dù Việt Nam đã thực hiện chính sách thắt chặt đầu tư công nhằm ứng 

                                                

 

45 Tính theo cả USD và theo VNĐ, do tỷ giá VNĐ/USD cũng tăng đáng kể trong 2 năm 2010-
2011. 
46 Năm 2008, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (có hiệu lực từ 1/1/2009), 
Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, Luật Thuế giá trị 
gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (với mức thuế suất chung là 25%, thấp hơn so với 
mức 28% trước đó). 
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phó với tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô, thì thâm hụt ngân sách vẫn lên tới 4,5% 
GDP (Bảng 47). Ngoài giảm thu thuế quan và thu trong nước do hoạt động xuất 
nhập khẩu và sản xuất kinh doanh suy giảm trước tình trạng suy thoái toàn cầu từ 
Quý IV/2008, thì các biện pháp kích thích tài khóa qua miễn giảm thuế và mở 
rộng chi (đầu tư)47 gây áp lực làm tăng thâm hụt ngân sách, lên mức 6,9% năm 
Trong 2 năm 2010 và 2011, diễn biến chi ngân sách có những điểm khác biệt. 
Vào năm 2010, Việt Nam đã rút dần khỏi gói kích thích kinh tế, qua đó giảm áp 
lực chi ngân sách. Tỷ lệ chi ngân sách so với GDP đã giảm xuống còn 31,6% 
năm 2010, so với mức 32,4% năm 2009. Trong đó, tỷ lệ chi đầu tư phát triển đã 
lên tới 8,8% so với GDP, tức là tăng so với năm 2009 (8,2%). Điều này cho thấy 
Việt Nam đã phần nào quay trở lại với mô hình tăng trưởng dựa nhiều vào đầu tư 
công trong năm 2010, sau khi chống chọi thành công với suy giảm kinh tế. Tuy 
vậy, đến năm 2010, đối mặt với nhiều khó khăn do cả áp lực lạm phát và nợ 
công, Việt Nam đã phải cắt giảm mạnh mẽ đầu tư. Cùng với việc tỷ lệ đầu tư so 
với GDP giảm mạnh xuống còn 34,6%, chi đầu tư phát triển chỉ tương đương 
khoảng 6,9% GDP. Theo đó, chi NSNN chỉ còn 28,9% GDP vào năm 2011, góp 
phần giảm mức thâm hụt NSNN tương ứng còn 4,9% GDP. 

Như vậy, áp lực đối với tăng chi NSNN trong thời kỳ hậu gia nhập WTO 
dường như đã lớn hơn nhiều, do một số nguyên nhân. Thứ nhất, mô hình tăng 
trưởng vẫn còn dựa nhiều vào đầu tư công, đặc biệt là đầu tư phát triển từ nguồn 
NSNN, cho dù dấu ấn tại nhiều thời điểm (như năm 2008 và năm 2011) không 
còn rõ nét như các năm trước 2007. Cũng chính vì vậy, đầu tư công dường như 
“lấn át” đầu tư tư nhân. Trong bối cảnh chưa khuyến khích được nhiều sự tham 
gia của tư nhân, xu hướng này cũng đi kèm với việc Việt Nam phải chi đầu tư từ 
NSNN nhiều hơn cho phát triển kết cấu hạ tầng. Cho dù đây là nhiệm vụ cần 
thiết nhằm giảm chi phí sản xuất – kinh doanh cho doanh nghiệp, qua đó nâng 
cao tiềm năng tăng trưởng cho nền kinh tế trong dài hạn, song áp lực đối với 
NSNN trong ngắn hạn là không nhỏ.  

Thứ hai, Việt Nam cũng phải chi nhiều hơn cho các chương trình phát 
triển KT-XH, như đào tạo nguồn nhân lực, phát triển khoa học - công nghệ, v.v. 
nhằm tận dụng tốt hơn cơ hội từ hội nhập để thúc đẩy quá trình phát triển KT-
XH trong nước. Chẳng hạn, chi GDĐT đã tăng mạnh từ 37,3 nghìn tỷ VNĐ năm 
2006 lên gần 44,0 nghìn tỷ VNĐ năm 2007, và xấp xỉ 120,3 nghìn tỷ VNĐ năm 
2011, tức là tăng hơn 3,2 lần trong suốt giai đoạn 2006-2011. Trong khi đó, dù 
khiêm tốn hơn nhiều, song chi đầu tư phát triển khoa học - công nghệ và môi 
trường cũng tăng từ 2,5 nghìn tỷ VNĐ lên 6,5 nghìn tỷ VNĐ trong cùng giai 
đoạn. Đây là những khoản chi phục vụ cho phát triển KT-XH trong dài hạn, song 
áp lực đang dồn lên những năm gần đây.  

Cuối cùng, bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô và tác động của KH&ST thông 
qua nhiều kênh của hội nhập kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của 
người dân, đặc biệt là người nghèo và cận nghèo. Chính vì vậy, NSNN phải dành 
nhiều khoản chi hơn cho các chương trình nhằm bảo đảm ASXH. Tăng lương 
chính là một trong những biện pháp quan trọng. Chi cải cách tiền lương tới 21,7 

                                                

 

47 Tham khảo thêm báo cáo của Viện NCQLKTTW (2010a, 2010b). 
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nghìn tỷ VNĐ ngay trong năm 2007, 22,9 nghìn tỷ VNĐ năm 2008, 27,0 nghìn 
tỷ VNĐ năm 2009, sau đó giảm xuống còn khoảng 6,0 nghìn tỷ VNĐ vào năm 
2011. Chi lương hưu và bảo đảm xã hội cũng lên tới 82,7 nghìn tỷ VNĐ năm 
2011, tức là tăng trung bình hơn 30,1%/năm trong giai đoạn 2006-2011. Về bản 
chất, các khoản chi này hướng tới tăng tổng cầu của nền kinh tế, nên không góp 
phần đáng kể vào ổn định kinh tế vĩ mô. Thay vào đó, các khoản chi này cũng 
gây áp lực lên thâm hụt NSNN và cả kỳ vọng lạm phát của người dân. 

Tóm lại, quá trình HNKTQT trong giai đoạn 2007-2011 đã có nhiều tác 
động quan trọng đến tình hình thu - chi NSNN. Thu NSNN - tính theo tỷ lệ % so 
với GDP - nhìn chung có xu hướng giảm, dù phần nào đã phục hồi trong các 
năm gần đây. Kết quả này là do thu NSNN phụ thuộc nhiều vào thu từ hoạt động 
xuất nhập khẩu, trong khi nguồn thu này bị ảnh hưởng bởi cả việc cắt giảm thuế 
quan theo cam kết hội nhập, suy giảm hoạt động thương mại do các biện pháp 
kiềm chế nhập khẩu và khó khăn kinh tế thế giới. Xu hướng tăng thu nội địa dần 
trở nên rõ ràng hơn, song chưa đủ bù đắp mức giảm tỷ trọng thu từ hoạt động 
xuất nhập khẩu. Trong khi đó, chi NSNN nhìn chung vẫn tăng mạnh nhằm đầu 
tư nâng cao năng lực tận dụng cơ hội từ hội nhập, đồng thời hạn chế những tác 
động tiêu cực của hội nhập đối với ASXH. Xu hướng này là vẫn tiếp tục, dù 
chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt và yêu cầu tái cơ cấu đầu tư công đòi hỏi kiềm 
chế mức độ bành trướng đầu tư công nói riêng và chi NSNN nói chung. Thực 
tiễn trong 2 năm 2010-2011 cho thấy Việt Nam dường như đã học hỏi được 
nhiều từ kinh nghiệm của các năm 2007-2009 để điều hành chính sách tài khóa 
tốt hơn. 

 

5.6. Các thành tựu và vấn đề nổi bật trong công tác ổn định kinh tế vĩ mô 

Giai đoạn 2007-2011 chứng kiến sự tham gia của Việt Nam ở sân chơi 
WTO, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp dưới tác 
động của KH&ST, cũng như dưới những tác động của chính sách tái điều chỉnh 
cơ cấu kinh tế ở các quốc gia. Những vấn đề kinh tế bên ngoài này cũng phần 
nào tương tác mạnh hơn với các vấn đề nội tại của nền kinh tế Việt Nam, đặc 
biệt là khi quá trình HNKTQT của Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Phần 
phân tích ở trên cho thấy tác động đối với ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam 
trong 5SWTO là khá phức tạp và, trong bối cảnh ấy, bản thân các phản ứng 
chính sách cũng có những thành tựu và vấn đề tồn tại nhất định. 

5.6.1. Thành tựu 

Thứ nhất, công tác duy trì ổn định kinh tế vĩ mô đã tạo điều kiện cho tăng 
trưởng cao và ổn định trong giai đoạn 2007 đến nửa đầu 2008. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế, trên thực tế, đã liên tục ở mức cao: đạt gần 8,5% trong năm 2007, 
so với mức hơn 8,4% năm 2005 and 8,2% năm 2006. Có thể nói chính nhờ việc 
duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong những năm trước khi gia nhập WTO 
mà tín hiệu (giá cả) đối với phân bổ nguồn lực hiệu quả được duy trì ổn định. 
Đặc biệt, các nguồn lực lao động, vốn, đất đai đã được phân bổ tốt hơn theo 
hướng tạo điều kiện cho tăng trưởng trong các ngành CNXD, và dịch vụ. Quan 
trọng hơn, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô trong thời kỳ này - cùng với những 
cam kết HNKTQT và cải cách thể chế khác - đã tạo niềm tin đáng kể đối với nhà 
đầu tư trong nước và nước ngoài, qua đó góp phần thu hút thêm nguồn lực cho 
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phát triển. Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng thành tựu này có được chủ yếu 
là do Việt Nam đã quá đề cao vai trò của tăng trưởng kinh tế cao trong một thời 
gian dài, mà không điều chỉnh linh hoạt ưu tiên dành cho ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thứ hai, việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô năm 2007, và trong giai đoạn 
từ nửa cuối 2009 đến giữa 2010 đã góp phần huy động vốn cho nền kinh tế. 
Cùng với tiềm năng tăng trưởng cao, ổn định kinh tế vĩ mô cũng khiến NĐTNN 
lạc quan hơn về nền kinh tế Việt Nam. Kết quả là FDI đã tăng rất mạnh trong 
giai đoạn 2007 đến đầu 2008, sau đó duy trì khá ổn định trong thời kỳ 2009-2011. 
Đầu tư gián tiếp nước ngoài cũng tăng từ 1,3 tỷ USD năm 2006 lên 6,4 tỷ USD 
năm 2007, trước khi giảm xuống còn -0,6 tỷ USD năm 2008. Những nguồn vốn 
này hết sức có ý nghĩa trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình CNH. 
Cũng cần lưu ý rằng các dòng vốn vào Việt Nam không chỉ có ý nghĩa về mặt 
quy mô vốn, mà còn đi kèm theo với chuyển giao công nghệ, kỹ năng quản lý và 
đào tạo - những yếu tố rất cần thiết đối với Việt Nam. Trên phương diện này, 
Việt Nam đã phần nào hưởng lợi từ tác động tích cực của hội nhập. 

Thứ ba, công tác điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đã được cải thiện 
đáng kể. Vấn đề bất ổn kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lạm phát cao, trong giai đoạn 
giữa 2008, đã buộc các cơ quan hoạch định chính sách và các cơ quan tư vấn 
chính sách nhìn nhận nghiêm túc hơn những hậu quả nghiêm trọng (và cả những 
rủi ro còn hiện hữu) của việc thực hiện chính sách kinh tế vĩ mô theo hướng mở 
rộng nhằm bảo đảm tăng trưởng cao trong một thời gian quá dài. Quan hệ đánh 
đổi giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát đã được thừa nhận, từ không công khai 
(trong giai đoạn giữa 2008) đến công khai hơn (trong Nghị quyết 11 năm 2011). 
Mục tiêu bình ổn lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đã được coi trọng hơn so với 
mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong một số thời kỳ. 

Chính sự nhìn nhận nghiêm túc về rủi ro đối với và vai trò của ổn định 
kinh tế vĩ mô đã dẫn đến những phản ứng chính sách phù hợp hơn. Trong điều 
kiện lạm phát cao giữa năm 2008, Chính phủ đã thực hiện một loạt các biện pháp 
ứng phó. Những biện pháp này, mặc dù vẫn còn cần cải thiện về mặt điều phối 
chính sách, cũng đã góp phần làm giảm áp lực đối với lạm phát48. Đến năm 2011, 
ý thức được yêu cầu phải có giải pháp toàn diện đối với vấn đề lạm phát, Chính 
phủ đã ban hành Nghị quyết 11, với khung chính sách đồng bộ hơn, tập trung 
vào chính sách tiền tệ và tài khóa. Theo đó, cắt giảm đầu tư công được thực hiện 
nghiêm túc hơn, kéo theo tác động giảm tổng cầu và áp lực lạm phát. Đáng chú ý 
là sự nhìn nhận về vai trò của ổn định kinh tế vĩ mô vừa khá nghiêm túc nhưng 
cũng không cứng nhắc. Chính vì vậy, khi tác động của KH&ST đã trở nên rõ 
ràng vào cuối năm 2008, Chính phủ đã linh hoạt điều chỉnh ưu tiên mục tiêu 
chính sách sang kích thích tăng trưởng kinh tế. Trong nửa cuối năm 2009, khi 
tăng trưởng kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi dưới tác động của chính sách tiền tệ 
theo hướng nới lỏng và gói kích thích tài khóa, Chính phủ cũng đã tính đến việc 
phòng ngừa lạm phát cao trở lại. Trong năm 2011, cùng với việc thực hiện Nghị 
quyết 11, Chính phủ cũng thực hiện các biện pháp hỗ trợ về thuế đối với các 
nhóm DNNVV, các doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, v.v. nhằm hạn chế tác 

                                                

 

48 Và cũng được hỗ trợ bởi xu hướng giảm của giá thế giới. 
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động tiêu cực về mặt xã hội (do thất nghiệp, thiếu việc làm, v.v.). 

Quan trọng hơn, những cải thiện trong công tác điều hành chính sách kinh 
tế vĩ mô đã xuất phát từ sự học hỏi kinh nghiệm từ những lần ứng phó với bất ổn 
kinh tế vĩ mô. Điều này được thể hiện qua một số khía cạnh. Một mặt, việc ứng 
phó với bất ổn kinh tế vĩ mô ban đầu được thực hiện khá riêng lẻ. Ngay cả khi có 
khung chính sách toàn diện để ứng phó với bất ổn kinh tế vĩ mô (chẳng hạn như 
vào năm 2008), mức độ phối hợp giữa các chính sách để đạt mục tiêu chung còn 
khá hạn chế. Song đến năm 2011, cắt giảm đầu tư đã được thực hiện nghiêm túc 
và hiệu quả hơn so với các năm trước, qua đó giúp giảm tổng cầu, giảm chênh 
lệch đầu tư - tiết kiệm trong nước và theo đó là áp lực đối với cán cân thanh toán. 
Tính liên thông giữa các thị trường (thị trường tiền tệ, thị trường vàng, thị trường 
ngoại hối) cũng đã được lưu tâm nhằm thực hiện ổn định kinh tế vĩ mô một cách 
tổng thể. Mặt khác, chính sách ổn định kinh tế vĩ mô cũng dần đi vào thực chất 
hơn, khi Chính phủ ngày càng nhận thức được yêu cầu phải gắn quá trình này 
với tái cơ cấu kinh tế trong dài hạn (đặc biệt là từ năm 2010). Chủ trương tái cơ 
cấu nền kinh tế đang được xem xét cẩn thận và thấu đáo, cùng với các chủ 
trương đi kèm như tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu DNNN và tái cơ cấu hệ 
thống các tổ chức tín dụng. Chẳng hạn, quá trình ổn định kinh tế vĩ mô năm 2011 
cũng đi kèm với các biện pháp kiềm chế lãi suất và giải quyết thanh khoản cho 
hệ thống ngân hàng (thông qua thị trường mở và tái cấu trúc các NHTM). 

Cuối cùng, chính sách ổn định kinh tế vĩ mô đã hướng nhiều hơn đến tạo 
dựng niềm tin cho các tác nhân trên thị trường. Ổn định kinh tế vĩ mô (dù ở mức 
tương đối) có được trong giai đoạn năm 2007-2008 phần nào xuất phát từ những 
cải cách trước đó của Chính phủ. Tuy nhiên, từ sau khi gia nhập WTO, những 
thay đổi quá nhanh do biến động xuất nhập khẩu và các dòng vốn FDI đã gây ra 
nhiều hệ lụy buộc Chính phủ phải có các giải pháp tập trung trong ngắn hạn, do 
đó thiếu các nỗ lực tạo dựng nền tảng thị trường và điều hành chính sách kinh tế 
trong dài hạn hơn. Chỉ từ năm 2010 và 2011, những cam kết của Chính phủ đối 
với ổn định kinh tế vĩ mô mới được thể hiện và hiện thực hóa. Chẳng hạn, niềm 
tin đối với tỷ giá đã phần nào được củng cố trong giai đoạn cuối năm 2011 (và cả 
đầu năm 2012) sau khi NHNN thực hiện được cam kết chỉ tăng 1% tỷ giá 
VNĐ/USD trong các tháng cuối năm. Trong một chừng mực khác, niềm tin ấy 
cũng phần nào được củng cố qua việc Chính phủ tham vấn các chuyên gia, các 
nhà tài trợ trong quá trình hoạch định chính sách ổn định kinh tế vĩ mô. 

5.6.2. Các vấn đề tồn tại 

Dù có nhiều thành tựu đáng kể, song công tác duy trì ổn định kinh tế vĩ 
mô trong 5SWTO vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Mặc dù có sự nhìn nhận nghiêm 
túc hơn đối với ổn định kinh tế vĩ mô, mục tiêu này nhìn chung còn chưa được 
đánh giá đúng mức. Trong nhiều trường hợp, mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô vẫn 
xếp sau mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế cao và ổn định. Ngay cả khi xác 
định ưu tiên kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, chấp nhận mức tăng 
trưởng thấp hơn, thì Chính phủ vẫn chưa xác định được mức giảm tăng trưởng 
đến đâu là chấp nhận được, do còn nhiều hệ lụy về việc làm, phá sản doanh 
nghiệp, v.v. Trong khi đó, tăng trưởng dựa nhiều vào đầu tư, đặc biệt là đầu tư 
công, nên tăng trưởng cao gây sức ép đối với thâm hụt NSNN và qua đó là ổn 
định kinh tế vĩ mô. Vấn đề này cùng với công tác điều hành chính sách đôi khi 
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còn thiếu bài bản đã làm tăng áp lực lên bất ổn kinh tế vĩ mô trong thời gian vừa 
qua. Chẳng hạn, việc quá chú trọng đến thúc đẩy xuất khẩu (nhằm tạo động lực 
cho tăng trưởng kinh tế) dẫn đến tỷ giá VNĐ/USD được điều chỉnh tăng và, 
trong bối cảnh giá thế giới tăng mạnh (năm 2008 và năm 2011), điều này dẫn 
đến tình trạng “nhập khẩu lạm phát”, khiến lạm phát tăng mạnh ở Việt Nam. 
Trong khi đó, chỉ số giá lại tăng mạnh hơn so với mức tăng tỷ giá VNĐ/USD 
danh nghĩa, khiến hàng hóa Việt Nam thực ra lại lên giá so với hàng hóa nước 
ngoài. Chính ở đây, mục tiêu điều chỉnh tỷ giá VNĐ/USD nhằm hỗ trợ xuất khẩu 
không được hiện thực hóa.  

Như đã phân tích ở trên, thâm hụt thương mại (và thâm hụt vãng lai) của 
Việt Nam vẫn ở mức cao và duy trì trong một thời gian dài. Trong 5SWTO, xuất 
khẩu nhìn chung tăng khá nhanh nhờ khai thác tốt cơ hội mang lại từ tiếp cận thị 
trường tốt hơn. Tuy nhiên, xuất khẩu vẫn còn dựa nhiều vào nguyên liệu đầu vào 
từ nhập khẩu.49 Chính vì vậy, những giai đoạn tăng trưởng xuất khẩu cao cũng 
gắn với tăng trưởng nhập khẩu cao, thậm chí cao hơn tăng trưởng xuất khẩu. 
Tương quan giữa tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu trong những năm gần đây 
đã có nhiều thay đổi, song chủ yếu do nhập khẩu hàng tiêu dùng (đặc biệt là 
hàng xa xỉ) và tương quan đầu tư - tiết kiệm trong nước đã được kiềm chế tốt 
hơn. Những cải thiện này khó bền vững, khi nhiều khoản nhập khẩu không làm 
tăng đáng kể năng lực sản xuất xuất khẩu. Trong khi đó, các dòng vốn nước 
ngoài tập trung nhiều hơn vào các lĩnh vực phi sản xuất cũng là một nguy cơ đối 
với cán cân thanh toán do làm tăng chênh lệch đầu tư - tiết kiệm trong nước. 

Bên cạnh đó, công tác duy trì ổn định kinh tế vĩ mô nói riêng và điều hành 
chính sách kinh tế vĩ mô nói chung còn chưa dựa nhiều vào thông tin phân tích 
và dự báo. Đây là đánh giá tại thời điểm cuối 2009, song tình hình chưa có nhiều 
chuyển biến đáng kể trong những năm gần đây. Hệ thống số liệu thống kê vẫn 
chưa có nhiều cải thiện, đặc biệt là các chỉ số về nền kinh tế thực và tài chính - 
tiền tệ ở tần suất cao, hay các chỉ số về niềm tin của người tiêu dùng và doanh 
nghiệp. Trong khi đó, ngoại trừ một số ít báo cáo như của Viện NCQLKTTW 
(2010b) hay của Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011), các báo cáo phân tích 
diễn biến kinh tế vĩ mô, đặc biệt là những nguyên nhân của các diễn biến cũng 
như những rủi ro tiềm ẩn đối với chính sách kinh tế vĩ mô trong giai đoạn tiếp 
theo, còn chưa được chú trọng thực hiện và/hoặc chưa được xem xét đầy đủ. 
Công tác tham vấn chuyên gia dần được thực hiện thường xuyên và bài bản hơn, 
song chưa làm cải thiện đáng kể yếu tố phòng ngừa rủi ro kinh tế vĩ mô, mà chỉ 
dựa vào phản ứng nhanh khi lạm phát đã cao và trở thành vấn đề. Như đã khuyến 
cáo trong báo cáo của Viện NCQLKTTW (2010b), phản ứng chính sách chậm 
đối với bất ổn kinh tế vĩ mô làm tăng hậu quả đối với nền kinh tế. Thực tế là 
chính sách kinh tế vĩ mô thắt chặt theo Nghị quyết 11 là một nỗ lực quan trọng, 
song chưa thực sự kịp thời. Rõ ràng, các phản ứng chính sách cần có một khoảng 
thời gian nhất định để có tác động đối với nền kinh tế; nhưng nếu phản ứng 

                                                

 

49 Tham khảo nghiên cứu của Trần Bình Minh và cộng sự (2011) để có những ước lượng đầu 
tiên về hàm lượng nhập khẩu trong hàng xuất khẩu, dù phương pháp ước lượng còn chưa thực 
sự vững chắc. 
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chính sách chỉ có được khi bất ổn kinh tế vĩ mô đã hiện hữu, hậu quả sẽ càng lớn 
khi khoảng thời gian trên càng dài. Hậu quả từ mức lạm phát cao trong năm 
2011 (dù đã giảm trong giai đoạn cuối năm) chính là một minh chứng rõ nét. 

Mặt khác, gói kích cầu tương đối lớn so với quy mô của nền kinh tế làm 
thâm hụt NSNN tăng, đạt mức 6,9% GDP trong năm 2009. Mặc dù gói kích cầu 
này đã có tác động tích cực đáng kể đối với phục hồi tăng trưởng kinh tế, nó 
cũng gây ra quan ngại về thâm hụt NSNN ở mức cao. Nợ công tại thời điểm cuối 
năm 2010 đã lên tới 56,7% GDP, khiến dư địa cho việc tăng vay nợ của Chính 
phủ trong thời gian tới không còn nhiều nữa. Các gói hỗ trợ lãi suất cũng góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, song dường như cũng đi kèm với việc tăng 
nợ xấu trong năm 2010-2011 vì rất khó có thể kiểm soát được các dòng vốn đầu 
cơ trong thị trường tài chính và thị trường bất động sản (Võ Trí Thành và 
Nguyễn Anh Dương 2009b). Hệ lụy càng lớn hơn khi Việt Nam kiềm chế tăng 
trưởng tín dụng, trong đó không ưu tiên một số lĩnh vực (kể cả bất động sản). 
Quan trọng hơn, mức hỗ trợ lãi suất năm 2009 dường như lại quá lớn, gây ra 
hiệu ứng hỗ trợ “quá liều”, trong khi lại làm giảm dư địa ngân sách để giải quyết 
các khó khăn kinh tế sau này. 

Công tác điều phối chính sách vẫn còn bất cập. Sự phối hợp giữa chính 
sách tài khóa và chính sách tiền tệ nhìn chung còn chưa hiệu quả để hướng tới 
mục tiêu chung nhất. Cho đến năm 2011, chính sách tài khóa vẫn ưu tiên tăng 
đầu tư công nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng, trong khi dồn gần như toàn bộ 
trọng trách ổn định kinh tế vĩ mô cho chính sách tiền tệ. Ở những giai đoạn nhất 
định, chỉ có chính sách tiền tệ được thực hiện theo hướng thắt chặt nhằm kiềm 
chế lạm phát. Đến giai đoạn cuối năm 2009, khi gói kích thích kinh tế đã bắt đầu 
phát huy tác động tích cực đối với phục hồi tăng trưởng kinh tế và lạm phát có 
dấu hiệu tăng nhanh trở lại, chính sách tiền tệ đã được thắt chặt. Tuy vậy, chính 
sách tài khóa chưa được thắt chặt tương ứng, khiến Việt Nam chậm rút khỏi gói 
chính sách kích thích kinh tế. Những chuyển biến tích cực gần đây - với việc đầu 
tư công được cắt giảm và việc Bộ Tài chính cùng NHNN đã ký Quy chế phối 
hợp công tác và chia sẻ thông tin - chính là cơ sở để tin rằng công tác phối hợp 
chính sách kinh tế vĩ mô (nhất là chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ) sẽ 
được thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

Trên một phương diện khác, ổn định kinh tế vĩ mô dưới tác động của hội 
nhập cũng gặp thách thức từ cải cách giá cả trong nước. Kiểm soát của Nhà nước 
đã dần được nới lỏng và/hoặc dỡ bỏ đối với một số mặt hàng trong nỗ lực chung 
nhằm cải cách theo định hướng thị trường. Tuy nhiên, việc nới lỏng kiểm soát 
này chỉ được thực hiện đơn giản theo hướng tăng khả năng điều chỉnh giá cho 
doanh nghiệp, mà chưa tính toán cụ thể đến cơ cấu thị trường. Bên cạnh đó, mặc 
dù đã được xác định từ trước, việc tăng quyền điều chỉnh giá đối với một số mặt 
hàng thiết yếu được thực hiện trong bối cảnh áp lực lạm phát còn cao cũng là 
một vấn đề. Chẳng hạn, doanh nghiệp xăng dầu điều chỉnh giá linh hoạt hơn, 
nhưng cũng gây ra áp lực mạnh đối với lạm phát và cả lạm phát kỳ vọng nếu giá 
xăng được điều chỉnh tăng liên tục cùng với giá thế giới. Tương tự, giá điện cũng 
được điều chỉnh tăng qua một số lần. Trong khi đó, tính giải trình của những lần 
điều chỉnh giá này là chưa đầy đủ, do tính “bất ngờ” của những lần điều chỉnh 
giá với đại đa số dân chúng và việc tăng giá để giảm lỗ cho các doanh nghiệp 
chưa đi kèm với cung cấp đầy đủ thông tin. 
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Công tác điều hành chính sách tỷ giá hiện cũng gặp nhiều khó khăn. Tình 
trạng đôla hóa vẫn còn ở mức cao do những nguyên nhân liên quan đến tính 
thanh khoản cao của USD, kỳ vọng về mất giá của VNĐ so với USD do chiến 
lược xuất khẩu, thâm hụt thương mại; thói quen; đa dạng hóa tài sản). Chính 
sách tỷ giá có thể có ý nghĩa nhất định trong việc kiểm soát nhập siêu khi tác 
động đến xuất khẩu và nhập khẩu, song một mình chính sách tỷ giá khó có hiệu 
quả do tương tác giữa thay đổi tỷ giá danh nghĩa và biến động lạm phát (Trương 
Đình Tuyển và cộng sự 2011). Lạm phát thấp chính là một điều kiện đảm bảo 
rằng phá giá danh nghĩa VNĐ là phá giá thực và khi đó mới có tác động tích cực, 
có nghĩa đối với xuất khẩu và góp phần hạn chế nhập khẩu, nhập siêu. 

Bản thân việc thực hiện Nghị quyết 11 cũng còn một số vấn đề. Thứ nhất, 
tại một số thời điểm, chính sách kinh tế vĩ mô dường như vẫn thể hiện sự lúng 
túng trong việc lựa chọn ưu tiên giữa tăng trưởng kinh tế và lạm phát. Thông 
điệp chính sách của Nghị quyết 11 là rất rõ ràng, song phần nào lại bị “làm lu 
mờ” bởi những tiếng đề xuất (của chính một số Bộ) về việc nới lỏng chính sách. 

Thứ hai, các cơ quan điều hành chính sách kinh tế vĩ mô đôi khi còn do 
dự về liều lượng chính sách cần thiết. Điều này càng trở nên rõ hơn khi lạm phát 
chưa giảm mạnh, song vấn đề suy giảm kinh tế trong thời gian gần đây đang trở 
nên bức xúc hơn. Tiếp tục thắt chặt sẽ kéo theo những khó khăn có thể phát sinh 
liên quan đến suy giảm hoạt động kinh tế, thất nghiệp, các vấn đề ASXH, v.v. 
trong khi nới lỏng quá sớm có thể làm lạm phát bùng phát trở lại.  

Thứ ba, sự phối hợp chính sách kinh tế vĩ mô, đặc biệt là chính sách tiền 
tệ và chính sách tài khóa, còn chưa đạt được hiệu quả cần thiết. Việc nghiên cứu 
thể chế điều phối chính sách kinh tế vĩ mô còn chưa được hoàn thiện kịp thời. 
Việc cắt giảm đầu tư công có những kết quả nhất định, song chưa đủ mức cần 
thiết và chưa nhận được sự đồng thuận từ các Bộ và địa phương. Trong khi đó, 
việc giám sát hiệu quả ổn định kinh tế vĩ mô còn khó tách bạch hiệu quả phối 
hợp chính sách kinh tế vĩ mô, cũng như đóng góp của từng chính sách đối với 
kết quả chung. Chính vì vậy, các cơ quan dường như tập trung nhiều hơn vào 
báo cáo việc thực hiện mục tiêu trung gian (như tăng trưởng tín dụng, cắt giảm 
đầu tư công, v.v.) trong khi chưa đánh giá được mức đóng góp vào việc thực 
hiện mục tiêu cuối cùng (giảm lạm phát). Chẳng hạn, vào giữa năm 2011, các 
biện pháp chính sách tiền tệ dường như lại được thực hiện quá nhiều và quá dồn 
dập.  

Thứ tư, các biện pháp thực hiện Nghị quyết 11 đôi khi còn mang nặng 
tính hành chính. Trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn, các biện pháp hành 
chính (kể cả trong chính sách tiền tệ) là rất cần thiết. Tuy nhiên, do các biện 
pháp này đi kèm với những méo mó, việc duy trì quá lâu các biện pháp này sẽ 
làm thị trường trở nên xơ cứng. Chính ở đây, việc rút dần khỏi các biện pháp 
hành chính sẽ là một định hướng chính sách cần thiết nhằm thể hiện tư duy thân 
thiện hơn với thị trường. 

Cuối cùng, việc phải tiếp tục ứng phó với bất ổn kinh tế vĩ mô cũng đẩy 
lùi quá trình chuẩn bị các nền tảng, cơ sở cho việc thực hiện các đột phá (về thể 
chế, cơ sở hạ tầng, và nguồn nhân lực) như được nêu trong Chiến lược phát triển 
KT-XH 2011-2020. Đẩy nhanh cải cách trong nước có thể làm tăng thêm tính 
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bất định và làm chậm quá trình ổn định kinh tế vĩ mô, song cải cách trong nước 
chậm lại hạn chế việc thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn. 

6. LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM 

6.1. Lực lượng lao động  

Năm 2011, lực lượng lao động (LLLĐ) cả nước đạt gần 51,9 triệu người. 
Thời kỳ 2007-2011 LLLĐ tăng nhanh hơn giai đoạn trước, bình quân mỗi năm 
tăng 2,7% (so với thời kỳ 2002-2006 là 2,6%/năm). Tỷ lệ LLLĐ so với dân số, 
tăng từ 51,6% năm 2002 lên 54,7% cuối 2006 và 59,0% vào năm 2011, cho thấy 
Việt Nam đang bước nhanh vào thời kỳ dân số vàng50 với tiềm năng nguồn nhân 
lực có thể tham gia thị trường lao động (TTLĐ) và đóng góp cho tăng trưởng 
kinh tế. 

Thời kỳ 2007-2011, quá trình đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu đất nông 
nghiệp tiếp tục tác động đến chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn - thành thị. 
Tốc độ tăng LLLĐ nông thôn giảm mạnh hơn, chỉ đạt 1,6%/năm (so với mức 
2,6% năm của 5TWTO). Tốc độ tăng của thành thị rất cao, đạt 5,5%/năm (so với 
4,3%/năm thời kỳ trước), dẫn đến tỷ lệ lao động thành thị tăng từ 24,0% vào năm 
2002 lên 25,4% vào 2006 và 28,6% vào năm 2011. 

Do tăng chậm hơn nam, LLLĐ nữ tiếp tục giảm từ 48,6% cuối 2006 
xuống còn 48,4% vào năm 2011; tuy nhiên việc giảm cơ cấu lao động nữ có xu 
hướng chậm lại so với trước.  

Bảng 48: Lực lượng lao động giai đoạn 2002-2011 

 Lực lượng lao 
động 

Các năm Tốc độ tăng/năm (%) Mức tăng/năm (nghìn người) 

2002 2006 2007 2010 2011 2002-06 2007-11 2002-06 2007-11 

1. Tổng số (nghìn 
người) 41033 45579 46708 50837 51854 2,6 2,7 1094 1255 
Nam 20754 23430 24092 26130 26759 3,0 2,7 646 666 
Nữ 20280 22149 22616 24707 25095 2,2 2,6 449 589 
Thành thị 9841 11563 11859 14231 14845 4,3 5,5 447 656 
Nông thôn 31193 34016 34849 36606 37009 2,1 1,6 647 599 
2. Cơ cấu (%) 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0      
Nữ 49,4 48,6 48,4 48,6 48,4     
Thành thị 24,0 25,4 25,4 28,0 28,6     
3, Tỷ lệ LLLĐ so 
dân số, % 51,6 54,7 55,5 58,5 59,0     

Nguồn: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH, nhiều năm); TCTK (2011); ước 
tính năm 2011 từ số liệu "Điều tra lao động và việc làm 6 tháng đầu năm 2011” của TCTK. 

Trái ngược với xu thế giảm tỷ lệ tham gia lao động 5TWTO, tỷ lệ này diễn 
biến tốt hơn cho tất cả các nhóm lao động, tăng từ 70,3% cuối năm 2006 lên đến 
77,4% vào năm 2010, và 77,3% năm 2011. Tỷ lệ tham gia hoạt động kinh tế của 
dân cư nông thôn cao hơn nhiều so với ở thành thị, năm 2011 đạt 80,6% so với 

                                                

 

50 Cơ cấu “dân số vàng” là thời điểm mà dân số một quốc gia có tỷ số phụ thuộc (tức là tỷ số 
giữa tổng dân số trẻ em và dân số cao tuổi so với dân số trong độ tuổi lao động) nhỏ hơn 50%. 
Thời kỳ này cho thấy “gánh nặng” giảm, theo đó hơn 2 người trong độ tuổi lao động mới phải 
“gánh” 1 người ngoài tuổi lao động, hay tỷ lệ lao động trong độ tuổi chiếm 65-67% tổng dân số.  
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mức 70,0% của lao động thành thị và cao hơn năm 2006 (73,3%). Tỷ lệ tham gia 
của nam giới cao hơn so với nữ giới, đạt tương ứng 82,0% và 72,8% (so với mức 
74,7% và 66,1% của cuối năm 2006). Điều này cho thấy các tác động cùng chiều 
đến sự tham gia vào TTLĐ. Một mặt, HNKTQT sâu rộng hơn trong giai đoạn 
kinh tế thế giới thuận lợi khiến các ngành sử dụng nhiều lao động gia tăng sản 
lượng; mặt khác, KH&ST và những hệ lụy của nó khiến tỷ lệ tham gia lực lượng 
cũng tăng cao, đặc biệt là ở nông thôn.51  

6.2. Trình độ học vấn và chuyên môn kỹ thuật 

Xu hướng cải thiện trình độ học vấn của LLLĐ rõ nét hơn sau khi hội 
nhập khi tỷ trọng lao động tốt nghiệp tiểu học trở xuống giảm từ gần 50% cuối 
2006 xuống còn trên 41% vào năm 2011. Thay vào đó, tỷ trọng lao động tốt 
nghiệp trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) tăng tương ứng 
từ gần 27% và 24% lên trên 33% và gần 26% trong cùng thời kỳ. Điều này cũng 
phản ánh nỗ lực của nền giáo dục Việt Nam trong suốt thời gian qua.  

Bảng 49: Lực lượng lao động theo chuyên môn kỹ thuật  

CMKT 
Các năm Tốc độ tăng/năm (%) 

Mức tăng/năm (nghìn 
người) 

2002 2006 2007 2010 2011 2002-06 2007-11 2002-06 2007-11 
Tổng số 41033 45580 46709 50837 51854     
1. Không có CMKT 32949 31222 30501 30502 30075 -0,8 -0,6 -413 -229 
2. Có CMKT 8084 14358 16208 20335 21779 14,7 8,4 1508 1484 
2.a. CNKT (có bằng 
cấp và không bằng 
cấp) 4373 9709 10794 7485 8566 22,6 9,2 1324 1050 
- Trong đó,  
Sơ cấp, CNKT 
không bằng) 3427 7840 8554 5929 6917 25,6 12,5 1151 1094 
- CNKT có bằng cấp 946 1869 2240 1556 1649 14,2 -7,5 173 -44 
2.b. THCN 1753 2097 2467 2505 2625 3,5 3,3 50 106 
2.c. Cao đẳng, ĐH 
trở lên 1970 2552 2941 3561 4193 6,8 9,2 133 328 
Tỷ lệ  130 153 158 168 171 4,7 0,4 1 0 
1. Không có CMKT 80,3 68,5 65,3 60,0 58,0     
2. Có CMKT 19,7 31,5 34,7 40,0 42,0     
a. CNKT có bằng 
cấp và không bằng 
cấp 10,6 21,3 23,2 28,1 28,9     
- Trong đó: sơ cấp, 
(CNKT không bằng) 8,3 17,2 18,4 25,0 25,7     
- CNKT có bằng cấp 2,3 4,1 4,8 3,1 3,2     
b. THCN 4,3 4,6 5,2 4,9 5,1     
c. Cao đẳng, ĐH trở 
lên 4,8 5,6 6,3 7,0 8,1     

Nguồn: Bộ LĐTBXH (2006, 2007), TCTK (2008, 2009, 2010a,2010b); Viện Khoa học Lao 
động và Xã hội (KHLĐ&XH) 2011). Tính toán từ số liệu Việc làm và thất nghiệp 6 tháng đầu 
năm 2011 của TCTK. 

                                                

 

51 Sự gia tăng tham gia TTLĐ, theo nhiều nhà kinh tế là một trong những giải pháp đối phó với 
việc giảm thu nhập do tác động của khủng hoảng tài chính.  
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Chất lượng nguồn nhân lực cũng tiếp tục được cải thiện. Năm 2011, có 
gần 21,8 triệu lao động kỹ thuật, chiếm 42% tổng LLLĐ (tăng từ 31,5% cuối 
năm 2006). Hệ thống đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện 
chất lượng LLLĐ trong những năm gần đây. Thời kỳ 2007-2011, bình quân mỗi 
năm lao động qua đào tạo nghề (có bằng cấp và không bằng cấp) tăng 9,2%/năm. 
Năm 2011, có gần 8,6 triệu lao động qua đào tạo nghề, chiếm gần 27% trong 
tổng LLLĐ. 

Lao động trình độ ĐHCĐ trở lên tăng 8,3%/năm (cao hơn mức 6,8%/năm 
của thời kỳ 5TWTO), đạt gần 4,2 triệu người, chiếm 8,1% LLLĐ vào năm 2011. 
Điều này phản ánh những nỗ lực của việc tập trung đầu tư cho dân trí, cũng như 
những cải tiến đáng kể trong chính sách giáo dục và sự mở cửa thị trường giáo 
dục cho khu vực tư nhân trong nước và nước ngoài.  

Nhìn chung, lao động kỹ thuật tăng chậm hơn cả về số lượng tuyệt đối lẫn 
mức tăng so với thời kỳ trước. Thời kỳ 2007-2011, lao động qua đào tạo tăng 
8,4%/năm (so với 22,6% thời kỳ 2002-2006). Điều này tiếp tục tạo ra “nút thắt” 
về nguồn nhân lực và phản ánh mô hình phát triển kinh tế vẫn tiếp tục dựa vào 
công nghệ sử dụng nhiều lao động trình độ thấp. Một số nhà kinh tế cho rằng 
Việt Nam có thể rơi vào “bẫy thu nhập thấp”, đồng thời phải đối đầu với những 
thách thức tiếp tục cải tiến hệ thống đào tạo nghề nhằm đáp ứng nhu cầu tăng 
trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.  

Bên cạnh đó, chất lượng đào tạo nghề còn vấn đề. Trong khi tỷ lệ lao 
động qua đào tạo tăng nhanh, thì tỷ lệ lao động kỹ thuật có bằng cấp tăng rất 
chậm. Cụ thể, năm 2002 lao động có bằng chiếm gần 57,9% lao động có kỹ 
thuật; đến năm 2006 con số này tụt xuống 45,4% tổng số lao động kỹ thuật. Thời 
kỳ 2007-2011, lao động CMKT có bằng cấp tăng chậm hơn, đến năm 2011 
chiếm 38,9% lao động có CMKT nói chung hay chỉ bằng 16,3% tổng số lao 
động đang làm việc.  

Bảng 50: Cơ cấu LLLĐ theo trình độ CMKT và giới tính năm 2011 (%) 

 

Tỷ lệ lao 
động 

CMKT có 
bằng  

Chia ra,  Chưa qua 
đào tạo và 

CNKT 
không bằng  

Sơ cấp 
nghề 

Trung 
cấp 

nghề 

Trung 
cấp CN 

Cao 
đẳng 
nghề 

Cao 
đẳng 

ĐH trở 
lên 

Nam 17,1 3,0 2,5 3,3 0,4 1,2 6,7 82,9 
Nữ 13,5 0,9 0,7 4,1 0,2 2,3 5,4 86,5 

Nguồn: ước tính từ số liệu “Điều tra lao động và việc làm 6 tháng đầu năm 2011” của TCTK. 

Khoảng cách giới về CMKT tiếp tục tồn tại. Năm 2011, chỉ có 13,5% lao 
động nữ được đào tạo chính qui, thấp hơn 3,6 điểm phần trăm so với nam giới. 
Trình độ CMKT của LLLĐ nữ thấp hơn so với LLLĐ nam cả về số lượng và tỷ 
lệ ở tất cả các cấp trình độ (trừ trình độ cao đẳng) cho thấy tồn tại rào cản tiếp 
cận giáo dục, đào tạo của nữ giới.  

Trình độ CMKT của lao động nông thôn thấp hơn so với của lao động 
thành thị, đặc biệt ở nhóm trình độ cao. Năm 2011, tỷ lệ lao động thành thị có 
trình độ ĐHCĐ trở lên là 18,9%, gấp 5 lần so với tỷ lệ 3,7% của lao động khu 
vực nông thôn.  
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Có sự chênh lệch rất lớn theo vùng. Tỷ lệ LLLĐ có trình độ ĐHCĐ trở 
lên ở thành phố Hà Nội, tp HCM xấp xỉ 20%, Đông Nam bộ và ĐBSH là 11-
13%, trong khi đó, tỷ lệ này ở ĐBSCL thấp nhất, chỉ có khoảng 4,3%, Tây 
Nguyên và MNPB gần 6%. Trình độ CMKT thấp là một trong những nguyên 
nhân chính khiến tỷ lệ nghèo ở các vùng này cao. 

Hình 36: Tỷ lệ lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên năm 2011 (%) 

 
Nguồn: ước tính từ số liệu "Điều tra lao động và việc làm 6 tháng đầu năm 2011” của TCTK. 

6.3. Việc làm 

Khác với 5TWTO là thời kỳ cả tăng trưởng kinh tế lẫn việc làm cao và 
tương đối ổn định, thời kỳ từ 2007 đến nay tình hình kinh tế Việt Nam thường 
xuyên biến động bất thường, và điều này có tác động đến TTLĐ. Năm 2008, tốc 
độ tăng trưởng GDP bắt đầu giảm, tốc độ tăng việc làm chỉ đạt 2,6% (so với 
2,7% của thời kỳ 5 năm trước). Đặc biệt, năm 2009 và 2011 được gọi là những 
năm “đáy”, khi tốc độ tăng GDP chỉ đạt 5,3% và 5,8%; tốc độ tăng việc làm 
cũng xuống thấp, chỉ đạt 1,6% và 2,0%.  

Năm 2011, việc làm cả nước ước tính là 50,5 triệu người, tăng khoảng 
968 nghìn người so với năm 201052, thấp hơn khoảng 142 nghìn so với mức tăng 
bình quân trong thời kỳ 5TWTO. Một trong những nguyên nhân là do nền kinh 
tế tăng trưởng chậm lại, đã dẫn đến hàng loạt doanh nghiệp phải đóng cửa. 

Tốc độ tăng việc làm có xu hướng giảm đi, chỉ đạt mức 2,6% so với mức 
2,7% của thời kỳ 5 năm trước. Tuy nhiên, số lượng việc làm giai đoạn 2007-
2011 mỗi năm tăng khoảng 1,18 triệu, cao hơn mức tăng 1,1 triệu việc làm 
5TWTO. Đó là do sức ép của cung lao động và đặc thù của TTLĐ Việt Nam với 
khu vực phi chính thức rộng lớn, có khả năng giảm nhẹ tác động của suy giảm 
kinh tế thông qua dòng dịch chuyển lao động từ thành phố ngược về nông thôn, 
từ khu vực chính thức sang phi chính thức.  

 

                                                

 

52 Theo công bố của TCTK, đến 1/7/2011, tổng số việc làm đạt 50,323 triệu người. 
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Hộp 2: Ước lượng mức việc làm bị mất đi do tăng trưởng kinh tế thấp 

Theo số liệu của TCTK, trong năm 2011, cả nước có khoảng 80.000 
doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản. Từ đầu năm 2011 đến hết quý 
I/2012, có đến 50 nghìn doanh nghiệp bị phá sản (giai đoạn 2005-2010, bình 
quân mỗi năm có khoảng 5.000 doanh nghiệp phá sản), cho thấy những tác động 
đáng kể đến TTLĐ.  

Sử dụng hệ số co giãn việc làm theo tăng trưởng giai đoạn 2001-2010 là 
0,36 để ước lượng số việc làm tiềm năng bị mất đi do tăng trưởng kinh tế chậm 
lại trong năm 2011 cho thấy khoảng 200 nghìn việc làm đã không thể được tạo 
ra trong năm 2011 do tăng trưởng kinh tế thấp.  

Nguồn: Viện KHLĐ&XH, Báo cáo xu hướng lao động - việc làm 2001-2011. 

CNH và đô thị hóa tác động mạnh đến tỷ lệ tăng trưởng việc làm khu vực 
thành thị. Thời kỳ từ 2007 đến nay, tốc độ tăng việc làm đô thị rất cao, gần 
5,8%/năm, cao hơn thời kỳ trước (4,4%/năm) và cao gấp 4 lần so với tốc độ tăng 
việc làm ở nông thôn (chỉ tăng 1,4%/năm). Khu vực thành thị tiếp tục tạo lực hút 
chuyển dịch lao động từ nông thôn ra thành thị. Năm 2011 có khoảng 14,3 triệu 
việc làm đô thị, chiếm 28,2% tổng số việc làm.  

Việc làm của lao động nữ tăng chậm hơn của lao động nam, dẫn đến việc 
tiếp tục giảm tỷ lệ việc làm của lao động nữ trong tổng số việc làm. Đến năm 
2011, lao động nữ chỉ chiếm 48,2% trong tổng số việc làm, giảm khoảng 0,4 
điểm phần trăm so với trước khi gia nhập WTO (chiếm 48,6% năm 2006). Điều 
này cho thấy, tác động của cải tiến công nghệ và đổi mới sản phẩm tác động làm 
giảm nhu cầu về lao động nữ hơn là gia tăng nhu cầu đối với lao động nữ cho 
xuất khẩu.  

Bảng 51: Lao động có việc làm cả nước 

 Các năm Tăng/năm (%) 
Tăng/năm (nghìn 

người) 
2002 2006 2010 2011 2002-06 2007-11 2002-06 2007-11 

Số người (nghìn người) 
Giới tính         
Nam 20356 22894 25536 26135 3,0 2,7 630 648 
Nữ 19807 21655 23958 24327 2,3 2,4 480 534 
Khu vực         
Thành thị 9265 10973 13654 14253 4,4 5,8 430 656 
Nông thôn 30897 33576 35840 36209 2,2 1,4 680 527 
Tổng số 40162 44549 49494 50462 2,7 2,6 1110 1183 
Cơ cấu (%) 
Giới tính             
Nam 50,7 51,4 51,6 51,8     
Nữ 49,3 48,6 48,4 48,2     
Khu vực             
Thành thị 23,1 24,6 27,6 28,2     
Nông thôn 76,9 75,4 72,4 71,8     
Tổng số 100,0 100,0 100,0 100,0     

Nguồn: Bộ LĐTBXH (nhiều năm); TCTK (2011); ước tính năm 2011 từ số liệu “Điều tra lao 
động và việc làm 6 tháng đầu năm 2011” của TCTK. 
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Nhìn chung, tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành có xu hướng 
chậm lại sau khi hội nhập. Suy giảm tăng trưởng kinh tế đã khiến cho lao động 
trong nông nghiệp tăng trở lại trong các năm 2008 và 2009.  

Tuy nhiên, bức tranh về lao động - việc làm cũng có những điểm sáng. 
Bất chấp những khó khăn về kinh tế vĩ mô, chuyển dịch cơ cấu việc làm vẫn tiếp 
tục diễn ra. Từ 2007 đến nay, bình quân mỗi năm lao động nông nghiệp giảm 65 
nghìn người (so với khoảng 117 nghìn người thời kỳ trước). Lao động công 
nghiệp tăng nhanh hơn, mỗi năm tăng 624 nghìn người (so với 548 nghìn người 
thời kỳ trước), lao động dịch vụ tăng tương tự như ngành công nghiệp, khoảng 
623 nghìn người, nhưng thấp hơn mức tăng của ngành dịch vụ trong thời kỳ 
trước (tăng 678 nghìn người). Năm 2011, có trên 24 triệu lao động làm việc 
trong ngành nông nghiệp, chiếm 47,6% tổng việc làm cả nước, giảm 7 điểm 
phần trăm so với trước khi hội nhập (thời kỳ 2002-2006 giảm 9 điểm phần trăm).  

HNKTQT có quan hệ khá rõ với số việc làm mới được tạo ra, theo đó các 
ngành có tốc độ tăng việc làm cao nhất sau khi gia nhập WTO là những ngành 
mở cửa nhanh hơn hoặc liên quan đến nâng cấp công nghệ để cạnh tranh như 
nhóm ngành dịch vụ, đặc biệt là các ngành dịch vụ mới và hiện đại: khoa học 
công nghệ (25,4%/năm), ngân hàng tài chính, bảo hiểm (9,6%/năm); tuy nhiên, 
các ngành này còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Xây dựng cũng là ngành có tốc độ tăng 
việc làm khá trong thời kỳ mới gia nhập WTO (8,1%/năm) do liên quan đến việc 
tạo tài sản và hạ tầng cho các cơ sở sản xuất mới và mở rộng cơ sở đang hoạt 
động. Xét về mức tăng, ngành có mức tăng cao nhất là công nghiệp chế tạo; mỗi 
năm thu hút thêm gần 425 nghìn việc làm, chiếm 28% số việc làm tăng thêm.  

Bảng 52: Cơ cấu và tốc độ tăng bình quân lao động đang làm việc theo 

ngành, 2005-2011 

 
Các năm Tốc độ tăng, % 

Mức tăng, 
nghìn người 

2005 2006 2007 2010 2011     
Nông nghiệp, lâm nghiệp 
và thủy sản 55,1 54,0 52,9 48,7 47,6 0,4 0,0 191,4 2,1 
Công nghiệp chế tạo  11,8 12,1 12,5 14,3 14,9 5,9 7,0 600,6 425,6 
Công nghiệp khác  1,2 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 0,1 11,6 1,8 
Xây dựng 4,6 4,9 5,2 6,3 6,4 9,4 8,1 380,1 200,8 
Bán buôn và bán lẻ; sửa 
chữa ô tô, mô tô, xe máy 
và xe có động cơ khác  10,7 10,8 10,9 11,3 11,5 3,3 3,7 304,1 193,4 
Hoạt động tài chính, ngân 
hàng và bảo hiểm 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 9,6 4,3 21,5 
Hoạt động chuyên môn, 
khoa học và công nghệ 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 90,8 25,4 35,0 16,2 
GDĐT  2,9 3,1 3,3 3,4 3,5 -0,1 8,1 -0,4 12,0 
Y tế và hoạt động trợ giúp 
xã hội 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 11,3 7,9 27,5 12,6 
Dịch vụ khác 12,0 12,1 12,2 13,0 13,2 4,3 4,0 572,3 303,4 

Nguồn: Bộ LĐTBXH (nhiều năm); TCTK (2011); ước tính năm 2011 từ số liệu "Điều tra lao 
động và việc làm 6 tháng đầu năm 2011” của TCTK. 

Cơ cấu việc làm theo nghề cũng có nhiều thay đổi trong 10 năm qua. Thời 
kỳ 2007-2011, 3 nhóm lao động kỹ thuật có tỷ lệ tăng cao nhất, là “lao động có 
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kỹ thuật trong nông nghiệp và thủy sản”: tăng 35,6%/năm, nhóm “nhân viên dịch 
vụ cá nhân, bảo vệ trật tự an toàn xã hội và bán hàng có kỹ thuật”: tăng 
25,9%/năm, nhóm thợ “lắp ráp và vận hành MMTB”: tăng 22,6%/năm. Ngoài ra, 
các nhóm “nhân viên chuyên môn sơ cấp, kỹ thuật làm việc tại văn phòng, bàn 
giấy” cũng có tốc độ tăng khá (11,2%/năm). Điều này phù hợp với xu thế gia 
tăng xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp và nhóm hàng sử dụng nhiều lao động, 
cũng như xu thế cải tiến, đổi mới công nghệ và máy móc thiết bị của doanh 
nghiệp trong thời gian qua. Đến cuối năm 2011, lao động trong 4 nhóm nghề trên 
chiếm 37,3% tổng số việc làm (tăng từ 15,6% năm 2006).  

Đáng chú ý là tuy nhóm lãnh đạo có tốc độ tăng khá cao, gần 13,2%/năm, 
nhưng chậm hơn so với thời kỳ 2002-2006 (tăng gần 15,6%/năm chủ yếu do tác 
động của Luật Doanh nghiệp). Việc tăng chậm lại trong thời kỳ sau hội nhập 
cũng phản ánh thực tế nhiều doanh nghiệp đã phải ngừng hoạt động do KH&ST.  

Kể từ năm 2009, việc làm giản đơn giảm cả về số lượng và tỷ trọng, tuy 
nhiên, vẫn còn đứng ở mức cao. Năm 2011, cả nước vẫn có trên 20,4 triệu lao 
động làm các nghề giản đơn, chiếm 40,4% lao động có việc làm, giảm từ 65,0% 
năm 2006.  

Các hạn chế 

Tỷ lệ lao động giản đơn còn khá cao, chiếm 40,4% vào năm 2011. Sự 
hiện diện của nhóm lao động này phản ánh sự phát triển kinh tế của các vùng. 
Năm 2011, các vùng kém phát triển như MNPB, Tây Nguyên có tỷ lệ lao động 
giản đơn rất cao (tương ứng là 66% và 53%), trong khi con số này ở vùng Đông 
Nam bộ chỉ là 19,7%. Điều này đồng thời cũng là một cản trở lớn đối để các 
vùng kém phát triển hơn có thể tham gia vào quá trình HNKTQT.  

Thập kỷ vừa qua cũng chứng kiến quá trình phát triển của TTLĐ với số 
lao động làm công ăn lương tăng nhanh. Năm 2002, cả nước mới có gần 8,2 triệu 
lao động làm công ăn lương, chiếm 20,4% lao động cả nước, tăng lên trên 12 
triệu, chiếm gần 28% tổng số việc làm vào năm 2006 và mặc dù với tăng với tốc 
độ thấp hơn (7,6%/năm so với mức 9,6%/năm thời kỳ trước), đã đạt gần 17,8 
triệu người, chiếm 35,3% lao động cả nước năm 2011. Mỗi năm trung bình có 
đến gần 1,1 triệu người chuyển từ các hình thức khác sang làm công ăn lương 
(so với mức 847 nghìn người/năm 5TWTO).  

Tỷ lệ lao động tự làm và lao động gia đình đã giảm từ gần 80% năm 2002, 
xuống 71,5% năm 2006 và giảm mạnh xuống còn gần 62% vào năm 2011; tuy 
vậy, đến năm 2011 vẫn còn trên 31 triệu người.  

Đa số lao động này làm việc trong khu vực phi chính thức, việc làm 
không ổn định, điều kiện làm việc và thu nhập thấp, không thuộc phạm vi bảo vệ 
của Luật Lao động.  

Tỷ lệ phụ nữ làm các công việc đóng góp cho gia đình và không được trả 
tiền lương, tiền công khá lớn (68,8%) cao hơn so với nam giới (55,0%). Xét theo 
vùng, MNPB còn tới 78,7% lao động và Tây Nguyên còn 76,9% lao động làm 
các công việc này.  

Cơ cấu lao động theo hình thức sở hữu phản ánh những cam kết của 
Chính phủ trong việc cải cách môi trường kinh doanh. Mặc dù số lượng DNNN 
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giảm mạnh qua các năm, lao động làm việc trong khu vực Nhà nước vẫn tiếp tục 
tăng, cả về số lượng lẫn tốc độ, cho thấy việc tinh giảm biên chế trong khu vực 
này vẫn còn nhiều vấn đề. Thời kỳ 5SWTO, mỗi năm khu vực nhà nước tăng 
bình quân 4,4%, đạt 10,6 triệu người năm 2011. Tỷ trọng lao động làm việc 
trong khu vực này tăng từ 9,7% cuối năm 2006 lên 10,6% năm 2011.  

Bảng 53: Cơ cấu lao động đang làm việc năm 2011 (%) 

  Lao động làm 
công ăn lương 
(bao gồm xã 
viên HTX) 

Chủ sử 
dụng lao 

động 

Tự làm Lao động gia 
đình không 

hưởng lương 

Khác 

Theo giới 
Nam 40,9 4,1 42,5 12,5 0,1 
Nữ 29,2 2,0 44,2 24,6 0,1 
Thành thị/nông thôn 
Thành thị 52,4 5,3 32,4 9,8 0,0 
Nông thôn 28,5 2,1 47,6 21,6 0,1 
Vùng 
Trung du và MNPB 20,1 1,1 48,0 30,7 0,1 
ĐB sông Hồng 39,6 3,3 43,4 13,6 0,1 
Bắc Trung bộ & DHMT 29,6 2,6 48,8 18,9 0,1 
Tây nguyên 21,4 1,7 52,9 23,9 0,0 
Đông nam bộ 56,0 4,2 28,2 11,5 0,0 
ĐB sông Cửu Long 34,4 4,0 43,5 18,0 0,1 
Cả nước 35,3 3,1 43,3 18,3 0,1 

Nguồn:Viện KHLĐ&XH, ước tính từ số liệu "Điều tra lao động và việc làm 6 tháng đầu năm 

2011” của TCTK. 

Việc đổi mới cơ chế quản lý đã khiến cho lao động làm việc trong khu 
vực tập thể giảm mạnh. Cùng với sự gia tăng luồng vốn FDI là sự gia tăng của 
lao động làm việc trong khu vực này. Đến năm 2011, có khoảng gần 1,69 triệu 
lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn ĐTNN, bình quân mỗi năm 
tăng thêm trên 192 nghìn người, chiếm 3,3% tổng số lao động (năm 2006 chiếm 
1,9%). Việc gia tăng việc làm trong khu vực có vốn ĐTNN phản ánh sự chuyển 
dịch lao động từ khu vực chất lượng thấp sang khu vực có chất lượng cao hơn. 
Tuy nhiên, lộ trình này cũng không hề “êm ả” do các cuộc đình công trong khu 
vực này có xu hướng tăng lên (sẽ phân tích tại phần sau).  

Bảng 54: Tốc độ tăng bình quân lao động theo loại hình kinh tế, 2002-2011 

 
Các năm  

Tốc độ tăng/năm 
(%) 

Mức tăng/năm 
(nghìn người) 

2002 2006 2007 2010 2011 2002-06 2007-11 2002-06 2007-11 
Nhà nước 10,2 9,5 9,3 9,7 10,6 2,01 4,37 68 276 
Tập thể 15,6 1,6 0,5 0,7 0,3 -39,62 -15,76 -1131 -19 
Tư nhân 3,6 8,1 7,9 7,6 8,2 26,70 2,87 501 133 
Cá thể 68,7 78,9 80,3 78,5 77,6 6,19 2,07 1640 640 
FDI 1,1 1,9 2,0 3,5 3,3 17,81 17,40 96 192 

Nguồn: Bộ LĐTBXH (nhiều năm); TCTK (2011); ước tính năm 2011 từ số liệu "Điều tra lao 
động và việc làm 6 tháng đầu năm 2011” của TCTK. 
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Khu vực tư nhân, mặc dù có sự tăng nhanh 5TWTO, song lại có vẻ chững 
lại trong giai đoạn từ 2007 đến nay, khiến cho tỷ trọng việc làm của khu vực này 
vẫn rất nhỏ bé. Năm 2011 khu vực tư nhân mới tạo trên 4,1 triệu việc làm, chiếm 
trên 8,2% lao động đang làm việc (năm 2006 đã chiếm 8,1%).  

Việc tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực phi chính thức giảm chậm 
trong thời kỳ qua cho thấy các tác động hạn chế của phát triển kinh tế đến TTLĐ. 
Năm 2011, vẫn còn gần 39,2 triệu người làm việc trong khu vực này, chiếm gần 
78% tổng việc làm. Đáng chú ý là lao động cá thể có xu hướng tăng lên trong 
thời kỳ KH&ST, khẳng định vai trò “lưới an sinh” của khu vực phi chính thức 
trong tạo việc làm và giải thích nguyên nhân tại sao tỷ lệ thất nghiệp của Việt 
Nam vẫn duy trì mức thấp trong điều kiện kinh tế bất ổn vừa qua.  

6.4. Xuất khẩu lao động 

Đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, gọi tắt là xuất khẩu lao 
động (XKLĐ), là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Hơn 30 năm qua, 
hoạt động này ngày càng phát triển về số lượng và đa dạng về nơi thị trường đến. 
Tuy nhiên, tốc độ tăng trong thời kỳ 5SWTO chậm hơn hẳn so với 5TWTO, bình 
quân chỉ 2,8%/năm so với 13,6%/năm giai đoạn 2002-2006.  

Các biến cố trong thời gian qua, như KH&ST, chính trị bất ổn tại Bắc Phi, 
Trung Đông, thảm họa về động đất, sóng thần ở Nhật Bản, có tác động tiêu cực 
đến các chương trình XKLĐ. Do tác động của KH&ST, số lao động xuất khẩu 
năm 2009 đã suy giảm mạnh (giảm gần 14 nghìn lao động so với năm 2008). 
Nhiều thị trường, trong đó có các thị trường truyền thống như Đài Loan, Ma-lai-
xi-a, Hàn Quốc đã hạn chế và hủy bỏ nhiều đơn hàng nhập khẩu lao động do chủ 
sử dụng lao động phá sản hoặc cắt giảm sản xuất. Tuy nhiên, tình hình này đã 
được cải thiện, số lao động xuất khẩu đã tăng mạnh trở lại, năm 2010 tăng thêm 
trên 12,6 nghìn người và năm 2011 tăng thêm 2,8 nghìn người. Một số thị trường 
truyền thống có mức tăng trưởng cao như Đài Loan (tăng 36,8%, Nhật Bản tăng 
42,3%, Hàn Quốc tăng 73,8%).  

Hình 37: Tình hình xuất khẩu lao động qua các năm  
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Nguồn: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ LĐTBXH , 2011. 
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Lao động nữ tham gia XKLĐ tăng dần qua các năm, đến năm 2011 có 
gần 32 nghìn người, chiếm 36,2%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Trình độ 
CMKT của lao động xuất khẩu được cải thiện hơn trong thời kỳ sau khi gia nhập 
WTO. 

Về thị trường, Việt Nam có khoảng 500 nghìn lao động đang làm việc tại 
hơn 40 nước và vùng lãnh thổ với hơn 30 nhóm ngành nghề. Trong thời gian qua, 
các thị trường chủ yếu bao gồm: Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ma-lai-xi-a. 
Thị trường Đài Loan có vị trí rất quan trọng đối với XKLĐ của Việt Nam. Trong 
giai đoạn 2007-2011, tỷ lệ lao động xuất khẩu đã tăng từ 27,8% lên gần 44%.  

Bảng 55: Cơ cấu lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn theo quốc gia và 

vùng lãnh thổ giai đoạn 2001-2011 (%) 

Nước  2001 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Đài Loan 21,52 28,16 19,48 15,37 32,18 30,62 33,31 43,94 

Hàn Quốc 10,81 19,1 12,56 12,74 20,34 17,8 10,09 17,23 

Nhật Bản 8,98 5,2 5,91 6,49 7,78 7,09 5,74 7,91 

Ma-lai-xi-a 0,06 35,44 52,89 29,86 7,58 4,85 13,72 11,3 

Lào 

58,63 

9,58 0,66 3,36 4,12 3,75 6,9 4,84 

A-rập Xê-út 0 0,11 2,25 4,36 2,44 3,19 4,11 

U.A.E 1,43 2,02 2,6 5,08 1,12 6,13 1,31 

Khác 1,09 6,36 27,33 18,55 32,33 20,92 9,35 
Tổng cộng 100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  100,00  

Nguồn: Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, LĐTBXH, 2011. 

Thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản cũng có xu hướng tăng 5SWTO, 
chiếm tương ứng 17,0% và 7,9% vào năm 2011. Trái với xu hướng trên, thị 
trường Ma-lai-xi-a, có vai trò rất quan trọng 5TWTO (chiếm 48% lao động xuất 
khẩu), song đã giảm xuống còn 11,3% vào năm 2011. Theo Cục Quản lý lao 
động ngoài nước, ta đã mở thêm một số thị trường mới ở Trung Đông và hiện 
đang xúc tiến mở thêm các thị trường ở Bắc và Đông Âu. Do đa số người tham 
gia XKLĐ từ nông thôn, XKLĐ có vai trò quan trọng trong giải quyết việc làm 
và nâng cao thu nhập cho lao động nghèo, lao động trình độ thấp. Giai đoạn 
2007-2010, hàng năm số ngoại tệ chuyển về nước khoảng 1,8-2 tỷ USD/năm, 
chiếm khoảng 2% GDP. Nguồn tiền do những người lao động đi làm việc có thời 
hạn ở nước ngoài gửi về trong thời gian qua đã góp phần nâng cao mức sống của 
mỗi gia đình, làm thay đổi bộ mặt nông thôn nơi họ ra đi. Quan trọng hơn, trình 
độ CMKT, ý thức tổ chức kỷ luật cũng như tác phong công nghiệp và nhận thức 
xã hội của người lao động cũng được cải thiện, góp phần nâng cao vị thế của 
người đi XKLĐ trở về trong gia đình và cộng đồng. 

Bên cạnh tác động tích cực, hoạt động XKLĐ cũng đã bộc lộ một số bất 
cập từ khâu tuyển chọn, đào tạo, làm thủ tục đi XKLĐ, đến quá trình làm việc tại 
nước ngoài và sau khi trở về nước53.  

                                                

 

53 Theo Viện KHLĐ&XH (2011). 



 

 153

Trước hết là vấn đề chất lượng lao động. Trong giai đoạn 2007-2011, mặc 
dù chất lượng lao động xuất khẩu đã được cải thiện, song vẫn còn rất thấp. Đến 
năm 2011, tỷ lệ lao động xuất khẩu qua đào tạo mới đạt 39,6%, tăng 12,4 điểm 
phần trăm so với năm 2006. Hiện nay, xu hướng chung của phần lớn các thị 
trường đều có nhu cầu về lao động có tay nghề, ngay cả đối với các thị trường 
nhận nhiều lao động phổ thông như Ma-lai-xi-a, Đài Loan, Trung Đông. Những 
thị trường đòi hỏi lao động có trình độ tay nghề cao và tiềm năng như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Mỹ, Đông Âu, còn yêu cầu ngoại ngữ với trình độ nhất định. Tuy 
nhiên, lao động đi xuất khẩu của ta chủ yếu là lao động nông nghiệp, nông thôn, 
chưa qua đào tạo. Do vậy, hầu hết các doanh nghiệp XKLĐ của Việt Nam đều bị 
động trước những đơn hàng mới. 

Thứ hai là việc tiếp cận các dịch vụ XKLĐ còn hạn chế. Việc tiếp cận của 
người lao động đến các kênh thông tin chính thức còn gặp nhiều khó khăn và số 
lượng người lao động đi XKLĐ qua môi giới tư nhân vẫn còn chiếm tỷ lệ khá 
cao (16% tổng số lao động được khảo sát). Tình trạng người lao động thiếu 
thông tin, không tiếp cận trực tiếp được với các đơn vị tuyển dụng nên bị lợi 
dụng còn diễn ra ở nhiều nơi. Nhiều người lao động do thiếu thông tin chính 
thống, để được đi XKLĐ đã phải chi thêm những khoản chi phí không chính 
thức hoặc những khoản chi phí cao hơn quy định, đặc biệt là ở một số thị trường 
có thu nhập cao như Đài Loan, Nhật Bản.  

Thứ ba là chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động trước khi ra 
nước ngoài còn thấp. Phần đông người lao động không nắm rõ các thông tin cần 
thiết như địa chỉ liên hệ ở nước ngoài khi cần giúp đỡ, vấn đề thanh lý hợp đồng 
khi về nước (chiếm 59% trong tổng số lao động được khảo sát), mặc dù đã được 
bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi. Nhiều trường hợp người lao động tuy 
đã được học ngoại ngữ trước khi xuất cảnh song vẫn không thể giao tiếp. Điều 
này cho thấy việc đào tạo, bồi dưỡng (chủ yếu do các doanh nghiệp tổ chức) 
mang tính hình thức, nội dung đào tạo sơ sài, nặng tính lý thuyết, chưa phù hợp 
với trình độ tiếp thu của đa số người lao động. 

Thứ tư là tình trạng việc làm và thu nhập của một bộ phận người lao động 
ở nước ngoài không ổn định. Một bộ phận không nhỏ người lao động (chiếm 
26,6% trong tổng số lao động được khảo sát) phải về nước trước hạn; một tỷ lệ 
nhỏ (khoảng 10%) phải làm những công việc khác so với hợp đồng lao động 
(HĐLĐ) mà chủ yếu do trình độ của người lao động không đáp ứng được yêu 
cầu của công việc đã thỏa thuận trong HĐLĐ. Ngoài ra, các vấn đề phá vỡ hợp 
đồng, lao động bỏ trốn lại nước ngoài khá phổ biến tại thị trường Hàn Quốc và 
Đài Loan.  

Nhìn chung, lao động Việt Nam vẫn gặp khá nhiều khó khăn trong thích 
nghi với điều kiện sống và làm việc tại nước ngoài, quan trọng nhất là do yếu 
kém về ngoại ngữ. Đặc biệt, trình độ ngoại ngữ của lao động Việt Nam thấp hơn 
hẳn so với lao động của các nước khác. Điều kiện sinh hoạt của người lao động 
tại Đài Loan và Ma-lai-xi-a không được đánh giá cao. Tình trạng lao động Việt 
Nam vi phạm các quy định của luật pháp nước sở tại còn khá phổ biến. Ngoài ra, 
đời sống văn hóa của lao động nhìn chung còn nghèo nàn, ít có cơ hội tham gia 
vào các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, du lịch trong quá trình làm việc ở 
nước ngoài.  
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Thứ năm là thanh lý hợp đồng sau khi người lao động về nước chưa thực 
sự được người lao động cũng như doanh nghiệp XKLĐ chú trọng, với gần 54% 
người lao động không thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp dịch vụ sau khi về 
nước. Nguyên nhân chủ yếu ở đây là do nhận thức của người lao động về vấn đề 
này chưa cao. Một nguyên nhân khác đáng lưu ý là một bộ phận người lao động 
không được doanh nghiệp thanh lý HĐLĐ nhằm trốn tránh việc đền bù hay trả 
tiền đặt cọc cho người lao động (9,9%).  

Đặc biệt, chính sách hậu XKLĐ trong giải quyết việc làm và tái hoà nhập 
cho người lao động sau khi kết thúc hợp đồng về nước còn thiếu. Giai đoạn 
2005-2010, bình quân mỗi năm cả nước có khoảng 48 nghìn LĐXK về nước và 
ngày càng tăng (DOLAB 2011). Sau khi về nước, rất ít LĐXK chuyển đổi được 
sang các việc làm tốt hơn so với trước khi đi và nhiều người lao động, đặc biệt là 
lao động nông thôn đã gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm ở khu vực chính 
thức, phần lớn vẫn tiếp tục trở lại làm việc ở khu vực nông nghiệp và lao động 
giản đơn. Đây là vấn đề cần quan tâm để cải thiện tình trạng việc làm cho LĐXK 
sau khi về nước nhằm phát huy lợi thế của một bộ phận nguồn nhân lực đã tham 
gia XKLĐ, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất 
nước. 

6.5. Thất nghiệp và thiếu việc làm  

Sự bất ổn của nền kinh tế cũng có những tác động đến TTLĐ. Thất nghiệp 
có xu hướng tăng nhanh hơn sau khi gia nhập WTO. Tỷ lệ thất nghiệp chung của 
cả nước tăng từ 2,4% lên 2,7% trong thời gian từ 2007 đến 2011 so với mức tăng 
từ 2,1% lên 2,3% trong giai đoạn 2002-2006. Năm 2011, ước tính cả nước có 
gần 1,4 triệu người thất nghiệp, tăng hơn 362 nghìn người so với cuối năm 2006, 
bình quân mỗi năm bổ sung thêm khoảng 72 nghìn người (so với mức tăng 40 
nghìn người thời kỳ 2002-2006). Điều này phản ánh những bất ổn trong nền kinh 
tế và khó khăn trong việc tạo việc làm. 

Hình 38: Tỷ lệ thất nghiệp giai đoạn 2002-2011 (%) 
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Nguồn: Bộ LĐTBXH (nhiều năm); TCTK (2011); ước tính năm 2011 từ số liệu "Điều tra lao 
động và việc làm 6 tháng đầu năm 2011” của TCTK. 



 

 155

Năm 2011, khu vực thành thị có 712 nghìn người bị thất nghiệp, tăng gần 
22 nghìn người so với năm 2006. Tỷ lệ thất nghiệp thành thị, tuy nhiên giảm đều, 
từ 5,1% xuống còn khoảng là 4,1% năm 2011. Đáng chú ý là thất nghiệp ở nông 
thôn có xu hướng gia tăng. Năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp ở nông thôn là 2,1% so 
với mức 1,3% của năm 2006, dẫn đến gia tăng tỷ lệ người lao động nông thôn 
thất nghiệp trong tổng số người thất nghiệp từ 46% năm 2006 lên gần 56% năm 
2011.  

Lao động nữ khó tìm được việc làm hơn, và tỷ lệ lao động nữ bị thất 
nghiệp có xu hướng tăng nhanh hơn nam. Năm 2011, có 776 nghìn lao động nữ 
bị thất nghiệp, chiếm 3,1% (so với tỷ lệ 2,3% của lao động nam). Thời kỳ hội 
nhập đã tăng thêm 282 nghìn nữ bị thất nghiệp (so với 80 nghìn của nam giới), tỷ 
trọng lao động nữ thất nghiệp tăng từ 48% lên 56% tổng số người bị thất nghiệp. 

Đáng chú ý, kể từ năm 2009, khi chế độ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 
được áp dụng cho lao động có HĐLĐ từ 3 tháng trở lên đang làm việc trong 
doanh nghiệp có qui mô từ 10 lao động trở lên, thì xu hướng giảm thất nghiệp 
thành thị có thể sẽ bị phá vỡ, do tác động cộng hưởng của suy giảm kinh tế và 
một phần biểu hiện lạm dụng quỹ BHTN.  

Những vùng kinh tế phát triển hơn thường có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn. 
Năm 2011, tỷ lệ thất nghiệp ở tp HCM là 4,3% và Đông Nam bộ là 3,0%. Ở Hà 
Nội, do mở rộng địa giới hành chính nên tỷ lệ thất nghiệp thấp, chỉ tương đương 
với tỷ lệ thất nghiệp cả nước (trên 2,7%). Những vùng có mức sống thấp, tỷ lệ 
thất nghiệp thấp. Năm 2011, tỷ lệ thấp nhất là vùng MNPB, chỉ 0,9%, cao hơn 
một chút là Tây Nguyên, 1,2%. 

Thất nghiệp vẫn là vấn đề chủ yếu đối với thanh niên. Sáu tháng đầu năm 
2011, gần 1/2 số người thất nghiệp là thanh niên độ tuổi 15-24. Tỷ lệ thất nghiệp 
thanh niên ở nhóm tuổi 20-24 khá cao, gần 6% và nhóm tuổi 15-19 trên 5%. 
Khoảng 55% số lao động nhóm tuổi 20-24 mới lần đầu tham gia TTLĐ và có tới 
30% số lao động đã từng làm việc thuộc nhóm này xin thôi việc vì lý do việc làm 
không ưng ý hay thu nhập thấp.  

Một bộ phận đáng kể lao động có CMKT bị thất nghiệp. Tính đến tháng 
6/2011, lao động có trình độ cao đẳng có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất (9,3%), gần 
3% lao động có trình độ ĐH trở lên thất nghiệp, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ 
thất nghiệp của lao động không được đào tạo, chỉ là 1,9%. Điều này phản ánh 
những đặc điểm của việc làm, khi phần lớn lao động không có CMKT làm việc 
trong nông nghiệp, hoặc tự làm với năng suất thấp và tỷ lệ thiếu việc làm cao. 
Mặt khác, nó cũng phản ánh sự bất cập của hệ thống giáo dục của Việt Nam 
trong việc đáp ứng nhu cầu của TTLĐ.  

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp chung còn thấp, thiếu việc làm lại là vấn đề đáng 
quan tâm ở Việt Nam. Năm 2011 cả nước có 3,1 triệu lao động làm việc dưới 35 
giờ/tuần, chiếm 6,1% tổng số lao động có việc làm. Trên 2/3 số lao động này làm 
việc ở khu vực nông thôn nên tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn là 7%, cao 
hơn rất nhiều so với khu vực thành thị (3,8%), cho thấy yêu cầu tạo thêm việc 
làm và tiếp tục chuyển dịch cơ cấu lao động tại nông thôn, nhất là việc làm phi 
nông nghiệp là rất cấp bách. 
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Các nhóm có tỷ lệ thiếu việc làm cao nhất là người làm việc trong ngành 
nông nghiệp (chiếm 69,8% tổng số lao động thiếu việc làm) và nhóm lao động tự 
làm và lao động gia đình không hưởng lương (71,8%). Đa số lao động tự làm và 
lao động gia đình thuộc nhóm việc làm không bền vững với thu nhập thấp, 
không ổn định và điều kiện lao động không đảm bảo. Đây chủ yếu là loại hình 
việc làm mang tính hỗ trợ và bổ sung thêm thu nhập cho nhóm người lao động 
thu nhập thấp. Do vậy, tạo thêm việc làm bền vững trong khu vực chính là yêu 
cầu cấp bách trong giai đoạn tới. 

Bảng 56: Cơ cấu lao động thiếu việc làm năm 2011 (%) 

 Tỷ lệ thiếu việc làm  Cơ cấu  
Cả nước 6,1  
Thành thị - nông thôn  100,0 
Thành thị 3,8 17,5 
Nông thôn 7,0 82,5 
 Ngành   100,0 
NLT 8,8 69,8 
CNXD 3,8 13,5 
Dịch vụ 3,3 16,7 
 Vị thế việc làm   100,0 
Chủ cơ sở 2,4 1,2 
Tự làm 6,8 48,3 
Lao động gia đình 7,8 23,5 
Lao động làm công ăn lương 4,6 27,0 

Nguồn: Viện KHLĐ&XH, ước tính từ số liệu “Việc làm và thất nghiệp 6 tháng đầu năm 2011” 

của TCTK. 

6.6. Tiền lương và thu nhập54 

Với sự gia tăng xuất khẩu, mở cửa cho ĐTNN và các biến đổi lớn trong 
khu vực doanh nghiệp trong nước, hội nhập đã có tác dụng rõ rệt đến mức tăng 
tiền lương. Mức tiền lương bình quân năm 2010 đạt 2.691 nghìn VNĐ/lao 
động/tháng, tăng gấp 2,6 lần so với năm 2006 (26,8%/năm) theo giá thực tế, cao 
hơn rất nhiều so với mức tăng tiền lương 5TWTO (8,8%/năm). Theo giá so sánh, 
trong giai đoạn 2006-2010 tiền lương tăng bình quân 13,5%/năm, cao hơn mức 
tăng NSLĐ xã hội (4%/năm trong cùng thời kỳ). Mức tăng này tương đương với 
Trung Quốc và cao hơn nhiều so với mức tăng chung của thế giới, chỉ tăng bình 
quân 2%/năm55. 

Các nhân tố chính tác động đến tăng tiền lương 5SWTO là tăng NSLĐ, 
chuyển dịch lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất 
cao và các chính sách can thiệp của chính phủ đến TTLĐ. Số liệu  cho thấy thời 
kỳ 2002-2006, tốc độ tăng tiền lương thấp hơn rất nhiều so với tốc độ tăng 

                                                

 

54 Phần thu nhập, các số liệu lấy từ Điều tra mức sống hộ gia đình qua các năm, cuộc điều tra 
gần đây nhất là năm 2010. 
55 Theo ILO (2010). Hình thức so sánh này chỉ là tương đối vì NSLĐ tính trên 1 lao động xã 
hội, trong khi tiền lương là thu nhập của người làm công ăn lương, không bao gồm người tự 
làm.  
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NSLĐ (8,8 và 13,2%/năm). Tuy nhiên trong thời kỳ 2006-2010, tiền lương tăng 
rất nhanh, và cao hơn rất nhiều so với tăng NSLĐ, cho thấy tác động của chuyển 
dịch cơ cấu lao động từ khu vực nông nghiệp có năng suất thấp sang khu vực 
công nghiệp và dịch vụ có năng suất cao. 

Bảng 57: Tiền lương và năng suất lao động bình quân 2002-2010  

 Giá trị Tốc độ tăng/năm 
(%) 

2002 2004 2006 2008 2010 2002-06 2006-10 
1. Tiền lương bình quân, nghìn VNĐ/lao động/tháng 
- Theo giá thực tế 744 806 1042 1552 2691 8,77 26,77 
- Theo giá so sánh 717 697 773 863 1284 1,89 13,52 

2. Năng suất lao động, triệu VNĐ/lao động/năm 
- Theo giá thực tế 13.340 16.904 21.870 31.429 40.023 13,15 16,31 
- Theo giá so sánh  7.800 8.565 9.548 10.380 11.145 5,19 3,94 
3. Chỉ số tăng giá (năm 
2001 = 100) 

103,8 115,6 134,8 179,8 209,6 6,75 11,67 

Nguồn: tính toán từ Điều tra mức sống hộ gia đình (VHLSS), TCTK.  

Ngoài ra, chính sách điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu hàng năm của 
Nhà nước cũng tác động đến tăng tiền lương trung bình, đặc biệt là trong khu 
vực nhà nước. Trong thời gian 2007-2011, tốc độ điều chỉnh tiền lương tối thiểu 
giảm nhẹ, ở mức 13,0%/năm so với 13,5%/năm trong giai đoạn 5 năm trước đó. 

Mức tiền lương bình quân của các vùng động lực kinh tế (Đông Nam bộ 
và ĐBSH) luôn cao hơn đáng kể so với các vùng còn lại, do tập trung tỷ lệ lớn 
lao động làm việc trong các KCN, chế xuất. Đây cũng chính là nguyên nhân tạo 
ra lực hút lớn về dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từ 
nông thôn ra đô thị và từ phía Bắc vào phía Nam. 

Tây Nguyên là vùng có mức tiền lương cao thứ 3, song tốc độ tăng lại cao 
hơn 2 vùng Đông Nam bộ và ĐBSH. Việc phát triển công nghiệp chế biến nông 
sản và trồng cây công nghiệp là các nguyên nhân khiến tiền lương tăng cao. Tây 
Nguyên cũng đóng vai trò quan trọng trong thu hút một lượng lao động di cư đến 
làm việc và sinh sống do tiền lương và thu nhập cao hơn. 

Bảng 58: Tiền lương bình quân tháng theo vùng, 2002-2010  

Vùng 
Giá trị (nghìn VNĐ) Tốc độ tăng (%/năm) 

2002 2004 2006 2008 2010 2002-06 2006-10 2002-10 

ĐBSH 578 856 1.014 1.429 2.709 15,1 27,8 21,3 

Miền núi phía Bắc 435 827 1.001 1.459 2.531 23,2 26,1 24,6 

Miền Trung 536 785 949 1.406 2.424 15,4 26,4 20,8 

Tây Nguyên 308 717 1.010 1.730 2.561 34,6 26,2 30,3 

Đông Nam Bộ 910 1.188 1.306 1.975 2.990 9,5 23,0 16,0 

ĐBSCL 462 673 831 1.257 2.337 15,8 29,5 22,5 

Chênh lệch (cao 
nhất/thấp nhất) 

3,0 1,8 1,6 1,6 1,3    

Nguồn: tính toán từ VHLSS của TCTK. 
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ĐBSCL có mức lương bình quân thấp nhất, chỉ đạt gần 1,3 triệu 
VNĐ/tháng vào năm 2010. Đây là vùng có tỷ lệ lao động nông nghiệp cao. Tuy 
nhiên, các chính sách thu hút đầu tư từ các tỉnh, thành phát triển về khu vực kém 
phát triển hơn, các chính sách phát triển kinh tế vùng cũng như việc gia tăng di 
dân từ vùng này đến Đông nam bộ đã cải thiện điều kiện của người lao động. 
Thời kỳ 2006-2010, ĐBSCL có tốc độ tăng tiền lương cao nhất, nên đã từng 
bước thu hẹp khoảng cách tiền lương giữa vùng này với các vùng còn lại.  

Xét theo hình thức sở hữu, tiền lương bình quân của người lao động làm 
việc trong khu vực kinh tế cá thể (hộ gia đình và tự làm) thấp nhất, năm 2010 chỉ 
đạt gần 2 triệu VNĐ/người/tháng, bằng 73% mức lương bình quân của nền kinh 
tế. Đây cũng là khu vực có năng suất thấp nhất. Vấn đề đáng quan tâm là khu 
vực này chiếm đến gần 80% tổng số việc làm của nền kinh tế và tỷ trọng này 
thậm chí có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây. Trong cả giai đoạn 2002-
2006, khu vực kinh tế cá thể có mức tăng tiền lương khá thấp, chỉ đạt 7%, tuy 
nhiên, giai đoạn 5 năm 2006-2010, tốc độ tăng tiền lương của khu vực này lại 
cao nhất, góp phần thu hẹp khoảng cách tiền lương giữa khu vực này với khu 
vực kinh tế còn lại.  

Bảng 59: Tiền lương bình quân tháng theo hình thức sở hữu, 2002-2010  

 

Tiền lương bình quân/tháng 
(nghìn VNĐ) 

Tốc độ tăng (%/năm) 

2002 2004 2006 2008 2010 
2002-
2006 

2006-
2010 

2002-
2010 

Cá thể 648 652 850 1.202 1.973 7,0 23,4 14,9 

Tư nhân 808 867 1.279 1.881 2.849 12,2 22,2 17,1 
Tập thể 714 741 1.083 1.924 2.193 11,0 19,3 15,1 

Nhà nước 1.011 1.094 1.443 2.187 3.272 9,3 22,7 15,8 

FDI 1.172 1.061 1.488 2.090 3.034 6,1 19,5 12,6 

Chênh lệch giữa khu vực 
cao nhất và thấp nhất 

1,8 1,7 1,8 1,8 1,7    

Nguồn: tính toán từ VHLSS của TCTK. 

Khu vực kinh tế tư nhân có mức tăng tiền lương cao nhất trong giai đoạn 
2002-2006 (bình quân 12% năm), giúp rút ngắn khoảng cách tiền lương với khu 
vực có mức lương cao nhất (Nhà nước hoặc FDI). Năm 2006, tiền lương khu vực 
tư nhân chỉ bằng khoảng 70% so với khu vực cao nhất (FDI), tăng lên khoảng 
87% vào năm 2010 (so với khu vực Nhà nước). 

Khu vực nhà nước và FDI có mức tiền lương khá cân bằng, thậm chí khu 
vực nhà nước có xu hướng vượt lên. Điều đáng nói là sau khi Việt Nam gia nhập 
WTO thì mức tiền lương khu vực có vốn ĐTNN lại tăng chậm hơn, phản ánh xu 
hướng sử dụng nhiều lao động không có CMKT ở khu vực này.  

Xét theo ngành kinh tế, nông lâm nghiệp có mức thu nhập thấp nhất, năm 
2010 chỉ đạt 1,9 triệu VNĐ/tháng, bằng 70% mức tiền lương bình quân chung. 
Tuy nhiên, nhờ các chính sách phát triển nông nghiệp và di chuyển lao động dư 
thừa ra khỏi ngành nông nghiệp, trong giai đoạn 5SWTO, mức tiền lương ngành 
này có tốc độ tăng cao hơn hẳn giai đoạn trước và có mức tăng cao nhất trong 
nền kinh tế, đạt 31%/năm, góp phần thu hẹp đáng kể khoảng cách tiền lương 
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giữa ngành có mức lương cao nhất (giáo dục, đào tạo và y tế) và ngành nông 
nghiệp từ gần 2,6 lần năm 2002 xuống còn 1,8 lần năm 2010. 

Ngành chế tạo có tốc độ tăng tiền lương rất thấp trước khi hội nhập, đã có 
tốc độ tăng rất nhanh, đạt 26,7%/năm. Năm 2010, ngành dịch vụ có mức tiền 
lương cao nhất, trong đó 4 ngành có mức tiền lương bình quân tháng cao nhất là: 
(i) Tài chính và tín dụng (5 triệu VNĐ/người), (ii) hoạt động khoa học và công 
nghệ (4,8 triệu VNĐ/người), (iii) kinh doanh tài sản và dịch vụ tư vấn (4,2 triệu 
VNĐ/người) và (iv) GDĐT (4,1 nghìn VNĐ/người). Các ngành dịch vụ truyền 
thống như thương nghiệp, sửa chữa động cơ, vận tải liên lạc, văn hóa thể thao, 
tiền lương có xu hướng tăng chậm.  

Trình độ CMKT là một yếu tố quyết định mức tiền lương. Nhóm lao động 
có CMKT cao (chứ không phải các nhà quản lý) có mức lương cao nhất; năm 
2010 đạt trên 4,6 triệu VNĐ/tháng, gấp 1,73 lần so với mức tiền lương bình quân 
chung. Hội nhập mang lại cơ hội cải thiện mức sống cao hơn đối với nhóm lãnh 
đạo. Lao động có kỹ thuật trong nông nghiệp có mức tăng cao thứ nhì trong thời 
kỳ vừa qua, đặc biệt thời kỳ 2006-2010, đạt khoảng 35%. Lao động giản đơn có 
mức lương thấp nhất, và tốc độ tăng khá thấp, chỉ đạt 16% trong thời kỳ 2002-
2010, dẫn đến sự gia tăng khoảng cách tiền lương giữa lao động kỹ thuật cao và 
lao động giản đơn từ 2,6 lần 5TWTO lên hơn 3 lần.  

Bảng 60: Tiền lương bình quân tháng theo nghề  

 Tiền lương trung bình/tháng (1000 đ) Tốc độ tăng tiền 
lương trung bình  

(%) 
2002 2004 2006 2008 2010 2002-

06 
2006-

10 
Lãnh đạo trong các đơn vị 681 778 1086 1776 3604 12,38 34,97 

CMKT bậc cao 1,172 1,556 1985 3089 4666 14,08 23,82 

CMKT bậc trung 800 1,067 1427 2161 3307 15,56 23,38 

Nhân viên sơ cấp, văn phòng 878 1,159 1167 1626 3078 7,37 27,44 

Nhân viên dịch vụ cá nhân, 
bảo vệ 

750 924 841 1260 2497 2,91 31,27 

Lao động có kĩ thuật trong 
nông nghiệp 

668 913 1049 1653 3562 11,96 35,75 

Thợ thủ công có kĩ thuật 707 874 861 1188 2050 5,05 24,22 

Thợ lắp ráp và vận hành có kĩ 
thuật 

1,120 1,221 1272 1756 2286 3,23 15,78 

Lao động giản đơn 466 635 718 1012 1570 11,42 21,6 

Nguồn: tính toán từ VHLSS của TCTK. 

Năm 2010, tiền lương bình quân tháng của lao động nam đạt 2,5 triệu 
VNĐ/người, cao hơn của lao động nữ (2,1 triệu VNĐ/người). Tuy nhiên, khoảng 
cách tiền lương giữa lao động nam và nữ từng bước chưa thu hẹp đáng kể, mặc 
dù tốc độ tăng tiền lương của lao động nam thấp hơn, đạt 18,4%/năm so với 
20%/năm giai đoạn 2006-2010. So sánh chênh lệch tiền lương giữa nam và nữ 
theo từng nhóm trình độ có thể thấy ở các trình độ càng thấp mức chênh lệch cao 
hơn, tuy nhiên khoảng cách tiền lương giữa nữ và nam có xu hướng gia tăng ở 
các bậc trình độ cao.  
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6.7. Tranh chấp lao động 

Quan hệ lao động có diễn biến phức tạp. Số vụ đình công 5SWTO không 
ngừng gia tăng, cao hơn nhiều so với 5 năm trước; đặc biệt trong những năm 
khủng hoảng và lạm phát tăng cao, việc gia tăng giá cả sinh hoạt làm cho đời 
sống người lao động gặp khó khăn. Năm 2011, số cuộc đình công xảy ra đạt mức 
kỷ lục với 885 cuộc, tăng hơn gấp đôi so với năm 2010 (422 vụ). Hiện tượng 
người làm việc trong các doanh nghiệp trong khu chế xuất, KCN đình công đòi 
tăng lương tương ứng với giá cả gia tăng đã trở nên phổ biến.  

Về quy mô, số lượng công nhân tham gia một cuộc đình công có xu 
hướng gia tăng. Năm 2007, bình quân một cuộc đình công có 613 lao động tham 
gia; năm 2008 có 615 lao động; năm 2009 có 383 lao động; 5 tháng đầu năm 
2010 có 741 lao động. Đình công với quy mô lớn nhất phải kể đến cuộc đình 
công của 21.000 công nhân công ty TNHH giày Ching Luh tại Long An năm 
2008, và cuộc đình công của 18.000 công nhân Công ty TNHH Pou Chen Việt 
Nam tại Đồng Nai vào tháng 4/2010. 

Hình 39: Tình hình đình công giai đoạn 2001-2011 

 

                            Nguồn: Bộ LĐTBXH. 

Hình 40: Cơ cấu đình công theo loại hình doanh nghiệp thời kỳ 2001-2010 

(%) 

 

         Nguồn: Bộ LĐTBXH. 
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Các vụ đình công chủ yếu vẫn diễn ra ở những doanh nghiệp sử dụng 
nhiều lao động, tập trung ở các ngành may, da giầy, điện tử, chế biến gỗ và ở 
những KCN tập trung. Theo loại hình sở hữu, số các vụ đình công trong khu vực 
có vốn FDI cao nhất, chiếm hơn 80% tổng số. 

Nguyên nhân các vụ đình công có xu hướng thay đổi theo giai đoạn. Nếu 
trong những năm đầu tiên là tranh chấp về quyền, thì những năm gần đây đã tiến 
tới tranh chấp về lợi ích. Trong khi đó, việc thương lượng, đối thoại để nâng cao 
sự hiểu biết và bảo đảm hài hoà lợi ích của các bên chưa được quan tâm hoặc 
chưa được thực hiện tốt. 

Trước 2007, đình công diễn ra chủ yếu là các doanh nghiệp vi phạm các 
quy định của pháp luật lao động, như không ký HĐLĐ, ký không đúng loại hợp 
đồng; không có thang lương, bảng lương; không nâng lương hàng năm; nợ lương, 
trả lương chậm; không đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người lao động; 
không giải quyết phép năm; tăng ca và trả lương thêm giờ không đúng quy định.  

Trong giai đoạn 2007-2009, vẫn còn hiện tượng tranh chấp về quyền do 
các doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động; nhưng các tranh chấp về lợi ích 
chiếm đa số. Người lao động yêu cầu doanh nghiệp đáp ứng một số lợi ích cao 
hơn mức pháp luật quy định, như điều chỉnh tiền lương, tăng lương hàng năm, 
chi trả các khoản phụ cấp, trợ cấp (như phụ cấp độc hại, trợ cấp tiền đi lại, tiền 
thuê nhà, tiền chuyên cần), tăng mức ăn giữa ca, thưởng tháng lương thứ 13. 
Trong giai đoạn 2009-2011, các cuộc đình công chủ yếu liên quan đến tranh 
chấp về lợi ích, như tăng lương; tăng các khoản phụ cấp, trợ cấp; tăng mức ăn 
giữa ca; tăng mức thưởng; thay đổi cách ứng xử, cách quản lý trong doanh 
nghiệp.  

Cho đến nay, đã có nhiều nỗ lực bổ sung, sửa đổi khung pháp lý về quan 
hệ lao động, nhưng tất cả các cuộc đình công vẫn chưa diễn ra theo đúng trình tự 
quy định của pháp luật, mặc dù 70% trong số đó xảy ra ở các doanh nghiệp có tổ 
chức công đoàn. Đa phần các cuộc đình công diễn ra với thái độ ôn hoà, có trật 
tự và chờ đợi thông báo kết quả giải quyết từ phía doanh nghiệp. Tuy nhiên, vẫn 
xuất hiện những phần tử bên ngoài doanh nghiệp có hành vi lôi kéo, kích động, 
ép buộc người lao động tham gia đình công; kích động đình công, đập phá, phát 
sinh những yếu tố hình sự ngoài quan hệ lao động.  

Trong khi đó, hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở còn nhiều hạn chế, 
chưa thể hiện được vai trò đại diện để đàm phán, thương lượng với chủ doanh 
nghiệp và đấu tranh bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động; người lao 
động thiếu tin tưởng vào Ban chấp hành công đoàn cơ sở. Mặt khác, cán bộ công 
đoàn trong doanh nghiệp đa phần là kiêm nhiệm, phụ thuộc nhiều vào người sử 
dụng lao động, năng lực và nghiệp vụ hoạt động công đoàn còn hạn chế, chưa đủ 
bản lĩnh để đấu tranh bảo vệ quyền lợi của người lao động;  

Công tác quản lý nhà nước về lao động đã được tăng cường một bước, 
công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động đã có những chuyển biến tích 
cực. Tuy nhiên, so với yêu cầu cũng còn nhiều hạn chế, nhất là công tác kiện 
toàn bộ máy, cán bộ làm công tác thanh tra lao động, thanh tra, kiểm tra việc 
chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trong các KCN còn ít và 
chưa thường xuyên. 
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6.8. Đánh giá chung  

6.8.1. Thành tựu và kết quả 

- Nhiều chính sách phát triển TTLĐ, hỗ trợ tạo việc làm đã được ban hành 
và triển khai, góp phần nâng cao trình độ tay nghề, đảm bảo sinh kế, tạo thêm 
nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người dân. BHXH tự nguyện được triển 
khai từ năm 2008, BHTN được triển khai từ năm 2009. Luật Dạy nghề, Luật 
Người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đã được ban 
hành. Các chính sách hỗ trợ, đẩy mạnh XKLĐ tại các huyện nghèo được triển 
khai. Đặc biệt, trong giai đoạn KH&ST, nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ đã 
được thực thi nhằm giúp cho nhiều doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh 
vượt qua giai đoạn khó khăn, duy trì sản xuất. 

- LLLĐ dồi dào với chất lượng ngày càng cải thiện. 5SWTO LLLĐ tăng 
bình quân 2,6%/năm. Năm 2011 có 42% lao động có CMKT, trong đó 16,5% lao 
động đã qua đào tạo nghề, 5,1% có trình độ trung học chuyên nghiệp và 8,1% có 
trình độ ĐHCĐ trở lên.  

- Công tác giải quyết việc làm có một số chuyển biến tích cực bất chấp 
suy giảm kinh tế. Bình quân giai đoạn 2007-2011 mỗi năm tăng 2,5% số việc 
làm hay 1,22 triệu việc làm. Năm 2011 đã đưa trên 88 nghìn lao động đi làm việc 
tại nước ngoài, tăng 2,9% so với năm 2010. Một số thị trường truyền thống vẫn 
có mức tăng trưởng cao như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Quá trình chuyển 
dịch cơ cấu lao động diễn ra tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng lao động làm 
việc trong nông nghiệp. Nhóm ngành dịch vụ, đặc biệt là các ngành dịch vụ mới 
và hiện đại có tốc độ tăng việc làm khá cao. Số lao động làm công ăn lương tăng 
nhanh hơn 5TWTO. Việc làm trong khu vực có vốn ĐTNN tăng từ 1,9% tổng số 
lao động năm 2006 lên 3,3% năm 2011, phản ánh sự chuyển dịch lao động từ 
khu vực chất lượng thấp sang khu vực có chất lượng cao hơn.  

- Lao động cá thể có xu hướng tăng lên trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, 
khẳng định vai trò “lưới an sinh” của khu vực phi chính thức trong tạo việc làm 
và giải thích nguyên nhân tại sao tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam vẫn duy trì mức 
thấp trong điều kiện kinh tế bất ổn vừa qua.  

- HNKTQT có tác động rõ rệt đến cầu lao động. Các doanh nghiệp có 
tham gia hoạt động xuất nhập khẩu có cầu lao động lớn hơn so với các doanh 
nghiệp không tham gia xuất nhập khẩu là 68%. Xuất nhập khẩu có tác động lớn 
hơn đối với ngành nông nghiệp.  

- Tỷ lệ thất nghiệp vẫn duy trì ở mức thấp (2,7% năm 2011). 

6.8.2. Tồn tại/thách thức 

Đối với lao động và việc làm 

- Hệ thống chính sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển TTLĐ vẫn còn nhiều 
hạn chế. Thiếu hệ thống các chính sách hỗ trợ lao động di chuyển đến các KCN, 
khu đô thị; các chính sách hỗ trợ lao động bị mất việc làm còn ít, tản mạn, chú 
trọng vào việc đền bù hơn là đào tạo.  

- Vẫn còn tồn tại khoảng cách về giới, nông thôn - thành thị và các vùng 
về trình độ học vấn và CMKT của LLLĐ. Trình độ học vấn của lao động nam 
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cao hơn lao động nữ; LLLĐ nữ có trình độ CMKT thấp hơn so với nam giới cả 
về số lượng và tỷ lệ ở tất cả các trình độ; lao động nông thôn có trình độ CMKT 
thấp hơn lao động thành thị; tỷ lệ LLLĐ có trình độ ĐHCĐ trở lên tập trung chủ 
yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, tp HCM, Đông Nam bộ và ĐBSH. 

- Khả năng tạo việc làm của nền kinh tế còn thấp, tỷ trọng lao động khu 
vực phi chính thức còn cao với điều kiện lao động kém, thu nhập không ổn định. 
Tăng trưởng việc làm đạt bình quân 2,5%/năm giai đoạn 2006-2011, tuy nhiên 
vẫn thấp 0,1 điểm phần trăm so với tăng LLLĐ (2,6%/năm), phản ánh khó khăn 
trong tạo công ăn việc làm tại Việt Nam. 

- Tốc độ tăng việc làm đang chậm lại, số việc làm mất đi tăng lên. Một 
trong những nguyên nhân cơ bản là do nền kinh tế tăng trưởng thấp, số doanh 
nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến phá sản tăng lên đã tác động đến TTLĐ. Năm 
2011, số việc làm mới được tạo ra thấp hơn 260 nghìn so với năm 2010 ra do 
tăng trưởng thấp. Bên cạnh đó, quá trình đô thị hóa và CNH khiến quỹ đất nông 
nghiệp giảm nhanh, một bộ phận dân cư nông thôn bị mất việc làm. 

- Tốc độ chuyển dịch cơ cấu lao động chậm dần: năm 2011, vẫn còn 50% 
lao động nông nghiệp. Giai đoạn 5SWTO, lao động nông nghiệp chỉ giảm 7,1 
điểm phần trăm, thấp hơn so với 5TWTO (giảm trên 9 điểm phần trăm). 

- XKLĐ gặp nhiều khó khăn: do tình hình kinh tế suy thoái, thị trường thu 
hẹp, cộng với tình hình chính trị bất ổn tại một số nước Bắc Phi, Trung Đông, 
thảm họa sóng thần ở Nhật Bản. Bất ổn chính trị tại Li-bi đã khiến hơn 10.000 
lao động đang làm việc tại nước này phải trở về nước. 

- Tỷ lệ thất nghiệp đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở lao động 
thanh niên, lao động nông thôn. Năm 2011 tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước 
đã tăng từ 2,64% năm 2010 lên 2,69% năm 2011, trong khi đó 6,8% lao động 
thanh niên và 2,3% lao động nông thôn thất nghiệp. 

- Thiếu việc làm, tập trung nhiều ở ngành nông nghiệp, ở khu vực nông 
thôn và trong ngành nông nghiệp tiếp tục là vấn đề đáng quan tâm. Năm 2011, cả 
nước có 3,1 triệu lao động đang làm việc dưới 35 giờ/tuần, chiếm 6,1% tổng số 
lao động có việc làm. Trên 2/3 số lao động này đang làm việc ở khu vực nông 
thôn. Tỷ lệ thiếu việc làm trong ngành nông nghiệp chiếm 69,8% tổng số lao 
động thiếu việc làm. 

Đối với tiền lương và thu nhập 

- Khoảng cách tiền lương ngày càng gia tăng, phản ánh bất bình đẳng về 
tiền lương đã tăng lên. Nguyên nhân chính là do tiền lương của nhóm có tiền 
lương cao tăng rất nhanh trong khi tiền lương của nhóm có tiền lương thấp nhất 
lại tăng chậm.  

- Bất bình đẳng tiền lương đã gia tăng trong thời kỳ 2006-2010. Các khu 
vực/nhóm có mức tiền lương càng cao thì mức độ bất bình đẳng tiền lương lại 
càng cao. 
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7. GIẢM NGHÈO VÀ BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 

7.1. Giảm nghèo 

Giảm nghèo là một trong những mục tiêu và nội dung quan trọng, là ưu 
tiên hàng đầu trong các mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của Việt 
Nam. Giảm nghèo đã được thực hiện đồng thời ở các cấp: cấp cá nhân (người 
nghèo), cấp hộ, cấp xã và cấp huyện với các chương trình cơ bản gồm: (i) Hỗ trợ 
phát triển sản xuất thông qua các chính sách tín dụng ưu đãi, đất sản xuất cho hộ 
nghèo DTTS, khuyến nông-lâm-ngư, phát triển ngành nghề, XKLĐ; (ii) tăng 
cường tiếp cận các dịch vụ y tế, giáo dục, dạy nghề, trợ giúp pháp lý, nhà ở và 
nước sinh hoạt; và (iii) phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho các xã đặc biệt khó 
khăn. 

Một loạt các chính sách hỗ trợ các huyện nghèo đã được ban hành nhằm 
giảm nghèo nhanh và bền vững. Người dân đang sinh sống trong các huyện 
nghèo được hỗ trợ phát triển sản xuất, giáo dục, đào tạo, chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế, XKLĐ, hỗ trợ pháp lý. Đặc biệt, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP đã ưu tiên 
dành nguồn lực đầu tư cho 62 huyện nghèo; các nguồn thu từ cộng đồng, các tổ 
chức xã hội và các tập đoàn doanh nghiệp, Quỹ “Ngày vì người nghèo” đã huy 
động nguồn lực đáng kể cho giảm nghèo. Công cuộc giảm nghèo đã đạt được 
những thành tựu đáng kể. Năm 2011, theo chuẩn nghèo thời kỳ 2011-2015, tỷ lệ 
hộ nghèo cả nước giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 11,7%. Tính theo chuẩn 
nghèo của TCTK, tỷ lệ nghèo giảm từ 18,1% năm 2004 xuống còn 15,5% năm 
2006 và 10,7% năm 2010.  

Thu nhập bình quân của hộ nghèo đã tăng 2 lần thời kỳ 2006-2010, từ 
184.300 VNĐ/người/năm (2006) lên 369.300 VNĐ/người/năm (2010). Người 
nghèo đã nhận được hỗ trợ đáng kể.  

Bảng 61: Tỷ lệ nghèo phân theo khu vực nông thôn-thành thị* (%) 

 2004 2006 2008 2010 
Cả nước 18,1 15,5 13,4 10,7 
Thành thị 8,6 7,7 6,7 5,1 
Nông thôn 21,2 18,0 16,1 13,2 

Nguồn: Tính toán từ VHLSS 2004, 2006, 2008 và 2010 của TCTK. 

Chú thích: * Theo chuẩn nghèo của Chính phủ giai đoạn 2006-2010 (nông thôn: 200 nghìn 
VNĐ/người/tháng, thành thị 260 nghìn VNĐ/người/tháng). Theo tỷ lệ trượt giá hàng năm, chi 
tiết như sau: năm 2004 là 170 và 220 nghìn VNĐ; 2006 là 200 và 260 nghìn VNĐ; 2008 là 290 
và 370 nghìn VNĐ và 2010 là 350 và 440 nghìn VNĐ. 

Tuy nhiên, giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao. Cuối năm 
2011, tỷ lệ nghèo của các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã bãi 
ngang ven biển, hải đảo, vùng có đông đồng bào DTTS còn rất cao, khoảng 38%, 
còn khoảng 900 nghìn hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 34% tổng số hộ DTTS. Chính 
sách hỗ trợ hộ nghèo còn chưa phân biệt giữa người nghèo do lười lao động với 
người nghèo do các nguyên nhân khác nên chưa khuyến khích người dân vươn 
lên thoát nghèo.  

Quan niệm về nghèo đói chỉ giới hạn vào nghèo đói thu nhập trong khi 
chuẩn nghèo thấp dẫn đến tỷ lệ hộ cận nghèo cao. Việc xác định đối tượng hộ 
nghèo còn nhiều thiếu sót. Nhiều tiêu chí như sử dụng nước sạch, trẻ em bỏ học, 
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trẻ em bị suy dinh dưỡng trong các hộ nghèo chưa được đưa vào hệ thống chỉ 
tiêu đánh giá.  

Mức sống của người dân cả nước đã được cải thiện đáng kể, nhưng sự 
chênh lệch về tỷ lệ nghèo giữa thành thị và nông thôn vẫn còn rất lớn. Khoảng 
cách giữa nông thôn và thành thị đã và đang bị nới rộng trên tất cả các chỉ số tiêu 
dùng và xã hội. Khoảng cách này ngày càng lớn so với mức độ bất bình đẳng 
chung. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ nghèo đã giảm từ 21,2% (2004) xuống 13,2% 
(2010). Tỷ lệ nghèo thành thị giảm từ mức 8,6% (2004) xuống chỉ còn 5,1% 
(2010). Đến thời điểm hiện tại, có 8 triệu người dân nông thôn và 1,3 triệu người 
dân thành thị còn sống trong nghèo khổ.  

Hộp 3: Đói nghèo đa chiều 

Tiêu chí nghèo về thu nhập là chưa đủ, chưa phản ánh toàn diện bức tranh 
nghèo đói ở Việt Nam. Nghèo đa chiều hay còn được gọi là “đói nghèo phi tiền 
tệ” là sự kết hợp của tỷ lệ nghèo đói đếm số người đa chiều và độ sâu nghèo đói, 
tức là số lượng thiếu hụt trung bình của mỗi người nghèo đa chiều. Chỉ số này đo 
lường 9 dạng thiếu hụt khác nhau trong y tế, giáo dục và mức sống thay vì chú 
trọng đặc biệt tới mức thu nhập trung bình như thường thấy.  

Sử dụng các chỉ tiêu này làm thước đo nghèo đa chiều theo cách tính của 
Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc thì tỷ lệ nghèo đa chiều của Việt 
Nam năm 2008 là 23,3%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ nghèo tính theo thu nhập, 
nhất là ở các vùng ĐBSCL (50%), MNPB (40%). Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên 
và Hà Giang có tỷ lệ nghèo đa chiều trên 73%. Năm 2008, cả nước còn 12 tỉnh 
có tỷ lệ nghèo đa chiều trên 50%.  

   Nguồn: Chương trình Phát triển của Liên hiệp quốc (2012). 

7.2. Bất bình đẳng thu nhập 

Thu nhập bình quân đầu người có xu hướng được cải thiện, nhưng bất 
bình đẳng trong phân phối thu nhập ngày càng có xu hướng tăng lên. Năm 2006 
chênh lệch giữa nhóm ngũ vị phân giàu nhất (20% dân số có mức thu nhập cao 
nhất) so với nhóm nghèo nhất là 8,4 lần, con số này đã tăng lên 9,2 lần vào năm 
2010. 

Mức chênh lệch thu nhập giữa nhóm giàu nhất (Nhóm 5) và nhóm nghèo 
nhất (Nhóm 1) ở khu vực thành thị là cao so với khu vực nông thôn, nhưng có xu 
thế giảm dần. Ở nông thôn mức chênh lệch thấp hơn nhưng có xu hướng gia tăng.  

Hệ số bất bình đẳng 

Hệ số Gini của thu nhập tăng nhẹ, từ mức 0,42 năm 2002 lên 0,43 năm 
2010. Trong khu vực thành thị, GINI ổn định ở mức cao (khoảng 0,4), nhưng ở 
khu vực nông thôn có xu hướng gia tăng (từ 0,36 năm 2002 lên 0,39 năm 2010). 
Mặc dầu vậy, bất bình đẳng vẫn đang trong khả năng kiểm soát và trong thời 
gian qua, Việt Nam đã có một mô hình tăng trưởng kinh tế tương đối công bằng. 
Đây có thể coi là một thành công của Việt Nam trong thập kỷ đầu của đổi mới, 
chuyển từ nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường, với 
tốc độ tăng trưởng cao, song bất bình đẳng duy trì ở mức trung bình. 
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Bảng 62: Thu nhập bình quân đầu người theo nhóm thu nhập và khu vực 

(nghìn VNĐ) 

 Cả nước Nhóm 1-
nghèo nhất 

Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5- 
giàu nhất 

Chênh lệch 
Nhóm 5 so với 

Nhóm 1 (số lần) 

Cả nước 

2006 636,5 184,3 318,9 458,9 678,6 1.541,7 8,4 

2008 995,2 275,0 477,2 699,9 1.067,4 2.458,2 8,9 

2010 1.387,2 369,3 668,5 1.000,2 1.490,4 3.411,0 9,2 

Tốc độ tăng 
bình quân 
(BQ) (%) 

21,5 19,0 20,3 21,5 21,7 22,0  

Thành thị 

2006 1.058,4 304,0 575,4 808,1 1.116,1 2.488,3 8,2 

2008 1.605,2 453,2 867,8 1.229,9 1.722,2 3.752,4 8,3 

2010 2.129,7 633,1 1.153,4 1.611,0 2.268,3 4.984,5 7,9 

Tốc độ tăng 
BQ (%) 

19,1 20,1 19,0 18,8 19,4 19,0  

Nông thôn 

2006 505,7 172,1 287,0 394,4 552,4 1.122,5 6,5 

2008 762,2 251,2 415,4 583,1 828,7 1.733,6 6,9 

2010 1.070,5 330,1 568,4 820,5 1.174,8 2.462,3 7,5 

Tốc độ tăng 
BQ (%) 

20,6 17,7 18,6 20,1 20,8 21,7  

Nguồn: VHLSS của TCTK. 

Theo cách tính khác, Ngân hàng Thế giới sử dụng tiêu chuẩn “40%” để 
xác định mức độ bất bình đẳng56. Tỷ trọng này ở nước ta tính theo số hộ là 
17,98%. Như vậy, mặc dù nước ta có phân bố thu nhập trong dân cư ở mức 
tương đối bình đẳng, nhưng đang có xu hướng tăng lên mức bất bình đẳng vừa. 
Theo thời gian, sự bất bình đẳng về thu nhập có chiều hướng gia tăng trong nội 
bộ nhóm những hộ nghèo nhất. 

Bảng 63: Hệ số Gini tính theo thu nhập chia theo thành thị nông thôn, 2002-

2010 

  2002 2004 2006 2008 2010 

Cả nước 0,42 0,42 0,42 0,43 0,43 
Thành thị - Nông thôn 
Thành thị 0,41 0,41 0,39 0,40 0,40 
Nông thôn 0,36 0,37 0,37 0,38 0,39 

Nguồn: tính toán từ VHLS của TCTK. 

                                                

 

56 Phương pháp này xem xét tỷ trọng thu nhập của 40% dân số có mức thu nhập thấp nhất trong 
tổng thu nhập của toàn bộ dân cư. Tỷ trọng này nhỏ hơn 12% là có sự bất bình đẳng cao về thu 
nhập, nằm trong khoảng từ 12-17% là có sự bất bình đẳng vừa và lớn hơn 17% là tương đối 
bình đẳng. 
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Bảng 64: Hệ số bất bình đẳng thu nhập theo nhóm thu nhập của hộ gia đình 

Nhóm thu nhập 2006 2008 2010 

Nhóm 1 (nghèo nhất) 0,34 0,37 0,38 

Nhóm 5 (giàu nhất) 0,34 0,36 0,34 

Nguồn: tính toán từ VHLSS 2004-2010 của TCTK. 

Tóm lại, quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở 
Việt Nam nhìn chung đã được giải quyết khá hiệu quả. Trong khi nền kinh tế đạt 
tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, các cơ hội phát triển được mở rộng cho đông 
đảo nhân dân, lợi ích tăng trưởng ngày càng lớn và được phân phối trên quy mô 
rộng,trong khi bất bình đẳng không tăng lên nhiều.  

7.3. Tồn tại hạn chế  

Giảm nghèo chưa vững chắc, nguy cơ tái nghèo cao. Cuối năm 2011 tỷ lệ 
nghèo của các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã bãi ngang ven 
biển, hải đảo, vùng có đông đồng bào DTTS còn rất cao, khoảng 38%, còn 
khoảng 900 nghìn hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 34% tổng số hộ DTTS.  

Bất bình đẳng tuy không lớn so với một số nước trong khu vực, nhưng có 
xu hướng tăng, năm 2010, thu nhập bình quân của hộ nghèo chỉ bằng 30% so với 
mức thu nhập bình quân chung. 

8. AN SINH XÃ HỘI  

Luật Bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ 1/1/2007 với 3 loại hình bảo hiểm, 
gồm BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện và BHTN và ngày càng trở thành bộ 
phận cơ bản của hệ thống ASXH. Luật đã tạo cơ hội cho người lao động, đặc 
biệt là lao động trong khu vực phi chính thức tham gia BHXH, mà trọng tâm là 
chế độ bảo hiểm hưu trí để hỗ trợ và đảm bảo nguồn thu nhập cho người dân khi 
về già.  

8.1. Bảo hiểm xã hội bắt buộc 

BHXH bắt buộc gồm 5 chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh 
nghề nghiệp, hưu trí và tử tuất. Đối tượng được bảo hiểm là công chức, viên 
chức và người lao động có HĐLĐ, hợp đồng làm việc từ đủ 3 tháng trở lên làm 
việc trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thuê mướn, sử dụng 
và trả công cho người lao động không phân biệt qui mô lao động. 

Trong 10 năm qua đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tăng nhanh cả về 
quy mô và tốc độ, từ 4,06 triệu người năm 2001 lên 10,08 triệu người năm 
201157, đạt tốc độ tăng bình quân 9,52%/năm (Bảng 65). Tuy vậy, số tham gia 
mới chỉ bằng 19,66% LLLĐ cả nước và trong số lao động thuộc diện tham gia 
BHXH bắt buộc thì mới có khoảng 80% số lao động tham gia. 

Do chương trình cổ phần hóa, tái cơ cấu DNNN, số DNNN và qui mô lao 
động của khu vực kinh tế này càng giảm đi, số lượng doanh nghiệp và lao động 

                                                

 

57 Số báo cáo của BHXH Việt Nam, 2011. 
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của khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng lên. Trong bối cảnh này, số lao 
động tham gia BHXH bắt buộc khu vực ngoài nhà nước tăng nhanh. Năm 2001, 
lao động tham gia BHXH bắt buộc của khu vực DNNN chiếm 40,4%, của khu 
vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN là 9,5% và của doanh nghiệp ngoài quốc doanh 
là 6,7%. Đến năm 2011, các con số này lần lượt là 12,9%, 20,9% và 25,9%.  

Cả nước hiện có trên 1,9 triệu người được hưởng lương hưu hàng tháng, 
trong đó số đối tượng hưởng hưu từ NSNN58 đảm bảo là hơn 884 nghìn người 
với mức lương hưu bình quân 2,41 triệu VNĐ/người/tháng; số đối tượng hưởng 
lương hưu từ nguồn quỹ BHXH đảm bảo là gần 1,02 triệu người với mức hưởng 
bình quân 2,7 triệu VNĐ/ người/tháng. Số người ngoài tuổi lao động59 có lương 
hưu mặc dù đã gia tăng hàng năm nhưng mới chiếm 20% dân số cùng nhóm tuổi. 
Hiện còn 60% dân số từ 60-80 tuổi không có lương hưu và không được hưởng 
bất kỳ một khoản trợ cấp nào khác, họ phải sống dựa vào nguồn tự tích lũy từ 
người thân trong gia đình hoặc từ cộng đồng.  

Bảng 65: Số lượng và tỷ lệ tham gia BHXH bắt buộc giai đoạn 2001-2011 

  2001 2005 2010 2011 
Tổng số (1.000 người) 4.061 6.177 9.601 10.080 
Tỷ trọng so với LLLĐ (%) 10,13 13,92 18,89 19,66 
Số lao động tham gia BHXH bắt buộc trong khu vực doanh nghiệp (nghìn người) 
DN nhà nước 1.640 1.532 1.268 1.298 
DN ngoài nhà nước 387 1.054 2.014 2.107 
DN có vốn ĐTNN 271 1.009 2.452 2.607 
Tỷ trọng trong tổng số LĐ tham gia BHXH bắt buộc (%) 
DN nhà nước 40,38 24,80 13,21 12,88 
DN có vốn ĐTNN 9,52 17,06 20,98 20,90 
DN ngoài nhà nước 6,66 16,34 25,54 25,86 

Nguồn: tính toán dựa vào số liệu của BHXH Việt Nam.  

Ghi chú: tỷ trọng trong LLLĐ tính dựa trên số liệu của các cuộc điều tra lao động và việc làm 
của Bộ LĐTBXH và của TCTK. 

8.2. Bảo hiểm xã hội tự nguyện 

BHXH tự nguyện chính thức có hiệu lực từ 1/1/2008 với 2 chế độ hưu trí 
và tử tuất tạo cơ hội cho lao động không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc 
được tham gia BHXH để có lương hưu khi về già. Sau 4 năm thực hiện, BHXH 
tự nguyện thu hút được trên 104,5 nghìn người tham gia, bằng 0,2% LLLĐ và 
0,34% lao động phi chính thức. Độ bao phủ của BHXH không cao trong bối 
cảnh quá độ dân số đã bước vào giai đoạn già hóa cảnh báo tỷ lệ người cao tuổi 
có lương hưu từ BHXH thấp, sẽ là gánh nặng cho NSNN về bảo đảm ASXH 
trong tương lai. 

Tỷ lệ thấp LLLĐ tham gia BHXH cho thấy các chính sách BHXH hiện 
hành chưa thực sự phù hợp với đặc điểm mức sống của người dân trong điều 
kiện TTLĐ còn chưa phát triển ở Việt Nam. Hệ thống BHXH phải được hiện đại 
hóa hơn, cần xây dựng mã số BHXH để hỗ trợ người dân tham gia BHXH dễ 

                                                

 

58 Số này nghỉ hưu từ trước năm 1995 - thời điểm chưa qui định đóng bảo hiểm xã hội. 
59 Nữ từ 55 tuổi trở lên, nam từ 60 tuổi trở lên. 
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dàng, thuận lợi, không phụ thuộc vào địa bàn cư trú của người dân. 

Bảng 66: Số lượng và tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2008–2011 

  2008 2009 2010 2011 

Số người tham gia BHXH tự nguyện (người) 6.110 41.193 81.319 104.518 

Tỷ trọng so với LLLĐ (%) 0,01 0,08 0,16 0,20 
Tỷ trọng so với lao động phi chính thức (%) 0,02 0,14 0,26 0,34 

Nguồn: tính toán dựa vào số liệu của BHXH Việt Nam.  

Ghi chú: tỷ trọng trong LLLĐ tính dựa trên số liệu điều tra lao động và việc làm của TCTK. 
Lao động phi chính thức bao gồm lao động tự làm và lao động gia đình. 

8.3. Bảo hiểm thất nghiệp 

Bảo hiểm thất nghiệp được triển khai từ năm 2009 nhằm hỗ trợ người lao 
động nhanh chóng tái hòa nhập vào TTLĐ với 4 chế độ: trợ cấp thất nghiệp, hỗ 
trợ học nghề, hỗ trợ tìm việc làm và BHYT. Đối tượng tham gia bao gồm người 
lao động có HĐLĐ, hợp đồng làm việc từ đủ 12 tháng trở lên làm việc trong các 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có qui mô từ 10 lao động trở lên. 

Trong điều kiện kinh tế suy giảm BHTN đã từng bước trở thành công cụ 
hỗ trợ người lao động khi mất việc. Đến cuối năm 2011 đã có 7,93 triệu người 
tham gia BHTN, chiếm 44,82% số lao động làm công ăn lương, tăng 10% so với 
năm 2010.  

Năm 2011, có 336 nghìn người đăng ký thất nghiệp, trong đó 291 nghìn 
người được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng, 218 nghìn người được tư vấn 
hỗ trợ tìm việc làm và trên một nghìn người được hỗ trợ học nghề60. 

Tuy vậy, quá trình triển khai chính sách cho thấy phạm vi áp dụng chính 
sách BHTN còn hẹp, mới cho phép lao động làm việc trong các đơn vị có quy 
mô từ 10 lao động trở lên tham gia BHTN, nên đã hạn chế khả năng tham gia 
của người lao động làm việc trong các doanh nghiệp nhỏ dưới 10 lao động. 

Bảng 67: Số lượng và tỷ lệ tham gia bảo hiểm thất nghiệp, 2009-2011 

  2009 2010 2011 

 Số người tham gia BHTN (1000 người) 5.993 7.206 7.931 

Tỷ trọng so với LLLĐ (%) 12,40 14,61 15,60 

Tỷ trọng so với lao động làm công ăn lương (%)  37,06   43,09   44,82  

Nguồn: tính toán dựa vào số liệu của BHXH Việt Nam.  

Ghi chú: tỷ trọng trong LLLĐ và lao động làm công ăn lương tính dựa trên số liệu Điều tra lao 
động và việc làm của TCTK.  

                                                

 

60 Nguồn: Bộ LĐTBXH (2012). 
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8.4. Trợ giúp đột xuất  

Biến đổi khí hậu và thiên tai có xu hướng diễn biến ngày càng phức tạp, 
hậu quả ngày càng trầm trọng đối với một bộ phận dân cư, một số vùng miền. 
Ngoài ra, rủi ro kinh tế trong nền kinh tế thị trường càng ngày càng rõ nét ở Việt 
Nam. Do vậy, công tác trợ giúp xã hội đột xuất được Nhà nước và cộng đồng xã 
hội ngày càng quan tâm. Chỉ tính riêng những rủi ro do thiên tai, dịch bệnh, thiệt 
hại thì mỗi năm có hàng trăm người bị chết, hàng nghìn ngôi nhà bị sập, đổ, trôi, 
khoảng 1 triệu người thiếu lương thực. Tổng thiệt hại về vật chất do thiên tai gây 
ra hàng năm là hàng nghìn tỷ VNĐ. Theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 
27/2/2010, đối tượng được trợ cấp đột xuất là những người, hộ gia đình gặp khó 
khăn do hậu quả thiên tai hoặc những lý do bất khả kháng. Giai đoạn 2006-2011, 
mỗi năm bình quân Nhà nước chi khoảng 1000 tỷ VNĐ và khoảng 50-60 nghìn 
tấn gạo để hỗ trợ các địa phương và người dân khắc phục thiên tai, ổn định cuộc 
sống. 

Công tác cứu trợ đột xuất đã được triển khai tương đối kịp thời, góp phần 
tạm thời ổn định cuộc sống của đối tượng bị rủi ro. Đã huy động được phong 
trào tương thân, tương ái của mọi tầng lớp nhân dân, của các tổ chức quần chúng, 
các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước 
ngoài, nhờ đó đã đóng góp được một phần đáng kể vào trợ giúp đột xuất. Năm 
2011, Nhà nước đã hỗ trợ hơn 59,8 nghìn tấn gạo cho 811 nghìn hộ với 2,5 triệu 
người61 thuộc 21 tỉnh bị thiệt hại, đồng thời hỗ trợ 660 tỷ VNĐ cho 22 tỉnh để 
khắc phục hậu quả (tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng thiết yếu); ngoài ra Quỹ 
Cứu trợ Trung ương (do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì) đã tiếp nhận và 
phân bổ hơn 28,5 tỷ VNĐ. Quỹ cứu trợ cấp tỉnh (do Mặt trận Tổ quốc các tỉnh 
chủ trì) đã tiếp nhận và phân bổ hơn 46 tỷ VNĐ; hướng dẫn các địa phương thực 
hiện cứu trợ cho nhân dân, bảo đảm công bằng, công khai, đúng mục đích, đúng 
đối tượng, không chia bình quân và không để người dân thiếu lương thực62.  

Tuy nhiên, công tác trợ giúp đột xuất vẫn còn nhiều điểm bất hợp l ý. Thứ 
nhất, phạm vi của các chính sách còn hẹp, mới tập trung chủ yếu cho đối tượng 
bị rủi ro do thiên tai, chưa tính đến những rủi ro do tác động của sản xuất kinh 
doanh, mất mùa, KH&ST. Bên cạnh đó, mức trợ cấp còn thấp, mới chỉ bù đắp 
được một phần thiệt hại, chưa đáp ứng được nhu cầu của hộ gia đình, trong một 
số trường hợp hỗ trợ vẫn chưa kịp thời. Thứ hai, công tác quản lý hoạt động trợ 
giúp còn yếu kém, chưa kiểm soát được các nguồn đóng góp. Việc điều phối còn 
bất cập dẫn đến tình trạng cùng một hậu quả (ví dụ chết người) nhưng mức trợ 
giúp lại rất khác nhau (có thể gấp hàng trăm lần). Chưa phân cấp đủ mạnh cho 
các địa phương trong việc chủ động tổ chức trợ giúp đột xuất. Cuối cùng, một số 
sáng kiến cộng đồng trong tổ chức hỗ trợ đã được thí điểm, song chưa được thể 
chế hóa và nhân rộng.   

                                                

 

61 Cập nhật theo Báo cáo của Cục Bảo trợ xã hội (2012). 
62 Theo Báo cáo của Cục Bảo trợ Xã hội (2011).  
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9. GIÁO DỤC 

Là một quốc gia có nền kinh tế tương đối nghèo so với các nước châu Á 
khác, nhưng Việt Nam đã đạt thành tựu đáng kể trong lĩnh vực GDĐT. Những 
tiến bộ Việt Nam đã đạt được được đánh giá là nhanh hơn, cao hơn hầu hết các 
quốc gia có mức thu nhập bình quân đầu người tương đương hoặc thậm chí cao 
hơn.  

Nghị quyết Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng định GDĐT cùng với khoa 
học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực thúc đẩy công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết Đại hội X đã đề ra 9 nhiệm vụ cụ 
thể của giáo dục Việt Nam giai đoạn 2006-2010. Đây là những căn cứ quan 
trọng để ngành giáo dục tiếp tục phát huy thành tựu đã đạt được, khắc phục 
những hạn chế, yếu kém, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu về phát triển giáo 
dục. Khi gia nhập WTO, Việt Nam đã cam kết thực hiện GATS, theo đó thị 
trường dịch vụ giáo dục được mở cửa có điều kiện. 

Một hệ thống giáo dục quốc dân tương đối hoàn chỉnh, thống nhất và đa 
dạng hoá đã được hình thành phủ kín tới các xã phường trong cả nước, bao gồm 
đủ các cấp học và trình độ đào tạo từ mầm non đến sau ĐH. Cơ sở vật chất kỹ 
thuật các trường được nâng cấp, cải thiện. Số trường, lớp được xây dựng mới 
theo chuẩn quốc gia ngày càng tăng. Hệ thống giáo dục đã bước đầu được đa 
dạng hoá cả về loại hình trường lớp (công lập, bán công, dân lập, tư thục), cả về 
phương thức đào tạo (chính quy, không chính quy) và nguồn lực, từng bước hoà 
nhập với xu thế chung của giáo dục thế giới. Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ 
sở giáo dục được phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội. 

Do nhu cầu của xã hội về học tập tăng cao, cũng như điều kiện sống được 
cải thiện, quy mô giáo dục giai đoạn 2007-2011 đã tăng đáng kể so với giai đoạn 
2002-2006. Ngoài hệ thống giáo dục chính quy, nhiều loại hình giáo dục như 
giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục từ xa, giáo dục nghề nghiệp; nhiều 
loại trường lớp công lập, bán công, dân lập, tư thục được hình thành. Nhiều gia 
đình đã tự bỏ tiền để con em vào học tại các trường chất lượng cao ở nước ngoài 
hoặc các trường trong nước có cơ sở vật chất tốt, giáo viên đạt chuẩn đáp ứng 
được yêu cầu học tập của người học. Dưới tác động của xu thế hội nhập, các loại 
hình trường có yếu tố nước ngoài đã tăng đáng kể. 

HNKTQT đã tạo nên những thay đổi bước đầu trong giáo dục, từ quan 
niệm về chất lượng giáo dục, xây dựng nhân cách người học đến cách tổ chức 
quá trình và hệ thống giáo dục. Nhà trường từ chỗ khép kín chuyển sang mở cửa 
rộng rãi, đối thoại với xã hội. Các loại hình cung cấp dịch vụ giáo dục phát triển 
ngày càng đa dạng. Việc các thành phần khác tham gia cung cấp dịch vụ giáo dục 
dần dần được thừa nhận, đóng vai trò không thể thiếu trong GDĐT, tăng khả năng 
tiếp cận giáo dục của toàn dân. Từ năm 2005 đến nay, Nhà nước chính thức 
khuyến khích các thành phần khác tham gia cùng cung cấp các dịch vụ giáo dục.  

Phần này đánh giá những kết quả đã đạt được và tồn tại thách thức của 
ngành GDĐT của Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO theo các mặt: quy mô 
GDĐT, chất lượng GDĐT, xã hội hóa các hoạt động GDĐT, huy động nguồn 
lực cho giáo dục 
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9.1. Giáo dục mầm non  

9.1.1. Quy mô  

Trong những năm qua, quy mô giáo dục mầm non (GDMN) đã vượt các 
mục tiêu phát triển. Số trường, lớp hàng năm đều tăng (xem Bảng 68). Đến năm 
2011, tình trạng “xã trắng” về GDMN về cơ bản đã được xóa bỏ. Trong 
5SWTO, đầu tư cơ sở vật chất trường học đã có nhiều cải thiện so với giai đoạn 
trước; tỷ lệ phòng học bán kiên cố, phòng học tạm giảm đi đáng kể. Năm học 
2010-2011 cả nước có 18,9% tổng số trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, gấp 
gần 3 lần so với năm học 2005-2006. Tổng số trẻ học mầm non giai đoạn 2007-
2011 tăng bình quân 4,8%/năm, cao hơn 1,8 điểm phần trăm so với giai đoạn 
2000-2006. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đến mẫu giáo tăng liên tục từ 57,8% 
năm học 2004-2005 lên 98,0% năm học 2010-2011.  

Công tác giáo dục trẻ khuyết tật có nhiều chuyển biến tích cực, với 62,8% 
tổng số trẻ khuyết tật mầm non được học hoà nhập. Giáo dục mầm non cho các 
vùng đồng bào DTTS cũng đạt được nhiều thành tựu về quy mô, mạng lưới trường 
lớp, cơ sở vật chất trường học, đào tạo giáo viên. 

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống GDMN đang còn nhiều bất cập như: 

- Số lượng phòng học vẫn thiếu trầm trọng; cả nước hiện vẫn thiếu 26.886 
phòng học so với nhu cầu. Cả nước còn thiếu 22.811 giáo viên. Các trường mầm 
non công lập thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải.  

- Chế độ cho giáo viên mầm non chưa phù hợp ảnh hưởng đến quyền được 
chăm sóc và học tập của trẻ. Mức thu nhập thực tế của giáo viên ngoài biên chế rất 
khác nhau đối với từng tỉnh; một số địa phương mức thu nhập rất thấp.  

- Cơ hội đến trường của trẻ em nông thôn và thành thị, giữa các vùng miền 
còn có chênh lệch. Các cơ sở GDMN tập trung chủ yếu ở những thành phố lớn, thị 
xã, KCN mới và các vùng nông thôn. Ở các vùng núi, vùng sâu, vùng nông thôn 
nghèo, mạng lưới trường, lớp mầm non chưa đáp ứng yêu cầu gửi con của cha mẹ. 
Nguyên nhân là do điều kiện kinh tế ở các vùng này quá khó khăn; nhận thức của 
các cấp chính quyền và nhân dân về GDMN còn hạn chế; còn thiếu các chính sách 
hỗ trợ xây dựng trường, lớp; thiếu chính sách khuyến khích, tuyển chọn giáo viên 
để phát triển giáo viên mầm non. 
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Bảng 68: Các chỉ số cơ bản của giáo dục mầm non giai đoạn 2002-2011 

 Đơn vị tính 
2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Số trường học  Trường 9.558 9.975 10.376 10.927 11.582 11.696 12.071 12.265 12.678 
Chỉ số phát triển % 103,20 104,36 104,02 105,31 105,99 100,98 103,21 101,61 103,37 
Số lớp học Trường 87,4 88,7 93,0 93,9 97,5 99,7 103,9 106,6 119,4 
Chỉ số phát triển % 100,11 101,49 104,85 100,97 103,83 102,26 104,21 102,60 112,01 
Số giáo viên 1000 GV 103,7 106,7 112,8 117,2 122,9 130,4 138,1 144,5 157,5 
Chỉ số phát triển % 99,90 102,89 105,72 103,90 104,86 106,10 105,90 104,63 109,00 
Số học sinh 1000 HS 2143,9 2172,9 2329,8 2426,9 2524,3 2593,3 2774,0 2909,0 3061,3 
Chỉ số phát triển % 98,72 101,35 107,22 104,17 104,01 102,73 106,97 104,87 105,24 
Số học sinh bình quân 
một lớp học 

HS 24,5 24,4 25,0 25,8 25,9 26,0 26,7 27,3 25,6 

Chỉ số phát triển % 98,39 99,59 102,46 103,20 100,39 100,39 102,69 102,25 93,77 
Số học sinh bình quân 
một giáo viên 

HS 20,7 20,4 20,6 20,7 20,5 19,9 20,1 20,1 19,4 

Chỉ số phát triển  % 95,20 97,66 99,04 98,55 100,98 100,49 99,03 97,07 101,01 

Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GDĐT). Chỉ số phát triển: năm trước = 100. 

Bảng 69: Các chỉ số cơ bản của giáo dục tiểu học giai đoạn 2002-2011 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Số trường tiểu học 13.903 14.163 14.346 14.518 14.688 14.834 14.933 15.051 15.172 15.242 
Số lớp học 314,50 308,80 299,40 288,90 276,60 270,20 266,40 265,10 268,10 272,40 
Học sinh (1000 HS) 9315,3 8815,7 8346,0 7744,8 7304,0 7029,4 6860,3 6731,6 6908,0 7043,3 
Giáo viên (1000 GV) 359,9 363,1 366,2 362,4 354,8 349,5 348,7 349,7 355,2 365,8 
Tỷ lệ HS/GV 25,88 24,28 22,79 21,37 20,59 20,11 19,67 19,25 19,45 19,25 
Tỷ lệ GV/Lớp 1,14 1,18 1,22 1,25 1,28 1,29 1,31 1,32 1,32 1,34 
Tỷ lệ HS/Lớp 29,62 28,55 27,88 26,81 26,41 26,02 25,75 25,39 25,77 25,86 

Nguồn: Bộ GDĐT.  
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9.1.2. Chất lượng  

Nhìn chung, về mặt chất lượng, GDMN đã đạt được yêu cầu phát triển 
của độ tuổi, đặc biệt một số kỹ năng xã hội như nền nếp, thói quen, hành vi văn 
minh của trẻ đã bắt đầu hình thành. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trong các cơ sở 
GDMN giảm mạnh so với trước, từ 31,9% năm học 2005-2006 xuống 6,2% năm 
2010-2011. Chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ được nâng cao. Đến 2011, 
96,5% giáo viên mầm non đạt chuẩn đào tạo, trong đó 32,9% trên chuẩn. 

Đạt được những thành tựu trên nhờ toàn ngành GDĐT đã tập trung triển 
khai và thực hiện kịp thời và có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Quốc hội và 
Chính phủ về nâng cao chất lượng và hiệu quả phát triển GDMN, phổ cập 
GDMN 5 tuổi. Các tỉnh, thành phố đều xây dựng kế hoạch hoặc đề án tích cực 
triển khai thực hiện các chính sách này. Tuy vậy, vẫn còn có sự chênh lệch khá 
rõ về chất lượng GDMN giữa thành thị, nông thôn và giữa các vùng. Đến năm 
2010-2011 mới có 15,8% các cơ sở GDMN đạt chuẩn quốc gia, thấp hơn mục 
tiêu 20% của Chiến lược Giáo dục (CLGD) 2001-2010. Nguyên nhân chủ yếu là 
chưa đủ điều kiện để thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ theo phương 
pháp mới.  

Năm 2010-2011, Chương trình GDMN mới được thực hiện ở 11,5 nghìn 
trường (đạt tỷ lệ 88%), 132,2 nghìn nhóm, lớp (đạt tỷ lệ 74,2%) với 3,1 triệu trẻ 
đi học (đạt tỷ lệ 78,7.  

Đối chiếu với mục tiêu nêu ra trong CLGD 2001-2010, Việt Nam đã hoàn 
thành nhiều chỉ tiêu. Hơn 90% trẻ 5 tuổi được qua lớp mẫu giáo chuẩn bị vào lớp 
1, tình trạng “xã trắng” về GDMN đã được xóa bỏ. Tuy vậy, mới có 15,8% các 
cơ sở GDMN đạt chuẩn quốc gia, chưa đạt mục tiêu 20% trong CLGD 2001-
2010.  

9.1.3. Xã hội hóa  

GDMN là ngành giáo dục có tỷ lệ trường học và học sinh NCL khá cao. 
Năm học 2006-2007, số cơ sở GDMN NCL chiếm 52,2% tổng số cơ sở GDMN 
cả nước với 57,1% tổng số giáo viên và 57,3% tổng số trẻ đến trường. Nhờ qui 
mô GDMN công lập mở rộng, chất lượng ngày được nâng cao, số cơ sở GDMN 
NCL đến năm 2010-2011 chỉ còn 4.097, chiếm tỷ lệ 41% tổng số cơ sở GDMN 
cả nước. 

Tuy số lượng cơ sở GDMN NCL giảm, nhưng với xu thế hội nhập, rất 
nhiều cơ sở GDMN NCL Việt Nam liên kết với nước ngoài, hoặc do nước ngoài 
đầu tư vào Việt Nam đã được thành lập, nhất là tại các thành phố, KCN; đáp ứng 
nhu cầu học tập của con em những gia đình có điều kiện kinh tế khá. Đã có tới 9 
dự án FDI cho GDMN với tổng số vốn đạt gần 17 triệu USD. Chỉ tính riêng ở 
Hà Nội đã có 11 trường mầm non quốc tế và 8 trường quốc tế liên cấp giữa 
GDMN với giáo dục tiểu học (GDTH) và THCS. 

9.2. Giáo dục phổ thông  

9.2.1. Quy mô  

Mạng lưới trường lớp phổ thông đã được phát triển rộng khắp toàn quốc. 
Tốc độ phát triển trường học trong giai đoạn 2007-2011 là 3,6%/năm, chậm hơn 
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giai đoạn 2002-2006 (7,9%/năm). Trường tiểu học đã có ở tất cả các xã, có điểm 
trường ở nhiều thôn bản; trường THCS đã có ở xã hoặc cụm liên xã; trường 
THPT đã có ở tất cả các huyện.  

Mặc dù trường lớp phổ thông được phát triển rộng khắp toàn quốc, nhưng 
quy mô học sinh đi học lại suy giảm. Tuy vậy, tốc độ giảm trong giai đoạn 2007-
2011 chậm hơn, bình quân 5,7%/năm so với 8,2%/năm trong giai đoạn 2002-
2006. Diễn biến này không đồng đều ở các cấp học.  

Số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy hàng năm cũng tăng, giai đoạn 
2002-2006 tăng bình quân 3,0%/năm, giai đoạn 2007-2010 tăng chậm hơn, chỉ 
1,3%/năm. Nhờ quy mô trường, lớp, số giáo viên tăng, còn số học sinh lại giảm, 
tỷ lệ học sinh/giáo viên trong giai đoạn 2002-2006 giảm dần từ 25,9 năm 2002 
xuống 20,6 năm 2006 và từ 2007 đến 2011 giữ ổn định ở khoảng 19 học 
sinh/giáo viên.  

Xét theo vùng, tốc độ tăng học sinh các cấp có sự khác biệt đáng kể. Nhờ 
các chính sách về công bằng xã hội trong giáo dục, cùng với nhu cầu học tập của 
các gia đình tăng, đặc biệt là vùng đồng bào vùng DTTS nên trong khi ở phần lớn 
các vùng số học sinh tiểu học giảm thì ở vùng Tây Nguyên số học sinh tiểu học 
lại tăng lên; đối với bậc trung học thì tốc độ tăng số học sinh ở vùng Tây Nguyên 
vẫn là lớn nhất, tiếp theo là vùng Tây Bắc. Tuy nhiên, tỷ lệ đi học đúng tuổi đều 
tăng lên ở tất cả các cấp học, góp phần thực hiện mục tiêu phổ cập GDTH đúng 
độ tuổi và phổ cập THCS. 

Tình hình thay đổi số nữ học sinh phổ thông các cấp cũng giống sự biến 
động về quy mô học sinh phổ thông nói chung. Học sinh nữ theo học ở các cấp 
trong giai đoạn 5TWTO giảm bình quân 4,6%/năm. Giai đoạn 2007-2011 còn 
tiếp tục giảm mạnh hơn, bình quân 7,4%/năm. Mặc dù số lượng giảm, nhưng tỷ 
lệ nữ học sinh so với tổng số học sinh qua các năm học vẫn tăng liên tục từ 
44,0% năm học 2006-2007 lên 48,3% năm học 2010-2011. 

Công bằng xã hội trong giáo dục, khoảng cách về cơ hội tiếp cận với giáo 
dục phổ thông giữa các nhóm dân tộc cũng đã được thu hẹp. Hệ thống trường 
phổ thông dân tộc nội trú và phổ thông dân tộc bán trú phát triển, góp phần vào 
việc tạo nguồn cán bộ người DTTS cho các tỉnh. Năm học 2002-2003, cả nước 
có 271 trường phổ thông dân tộc nội trú với 66,3 nghìn học sinh, tăng lên 294 
trường năm học 2010-2011 với 83,8 nghìn học sinh; số trường phổ thông dân tộc 
bán trú là 1.736 trường với 147,2 nghìn học sinh. Để tạo nguồn cán bộ là người 
DTTS, Chính phủ đã giao một số chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường ĐHCĐ 
không qua thi tuyển cho con em các DTTS. Hàng năm chỉ tiêu cử tuyển và chỉ 
tiêu hệ dự bị ĐH đều tăng lên.  

Công bằng xã hội trong giáo dục đã được cải thiện rất nhiều, đặc biệt 
tăng cơ hội học tập cho trẻ em gái, trẻ em người DTTS. Với chính sách hỗ trợ 
học sinh nghèo, học sinh bán trú dân nuôi, trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, trong 4 năm từ 2006 đến 2009 đã có khoảng 8 triệu lượt học 
sinh nghèo DTTS được miễn học phí và 2,8 triệu lượt học sinh nghèo DTTS 
được hỗ trợ giấy, vở, cấp phát và cho mượn sách giáo khoa, đã góp phần hạn chế 
học sinh DTTS bỏ học.  
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Tuy nhiên, quy mô học sinh phổ thông là người DTTS ở các cấp học tăng 
giảm không đều. Nếu số học sinh phổ thông là người DTTS 5TWTO chỉ tăng 
0,5%/năm, thì 5SWTO quy mô học sinh phổ thông là người DTTS giảm, đặc 
biệt là trong năm học 2009-2010. Điều này, chứng tỏ ảnh hưởng của suy thoái 
kinh tế thế giới đến Việt Nam, ngành GDĐT không nằm ngoài quy luật đó. 

Thực hiện chính sách dân tộc, tiếng DTTS đã được dạy trong nhà trường, 
chủ yếu là trường tiểu học. Hiện nay, cả nước có 15 tỉnh triển khai dạy tiếng dân 
tộc ở tiểu học cho 11,5% tổng số học sinh DTTS của cả nước.  

Một thành tựu quan trọng nữa trong GDTH của Việt Nam là tỷ lệ trẻ em 
khuyết tật được đến trường tăng. Hiện nay, Việt Nam có khoảng hơn một triệu 
trẻ em khuyết tật. Hệ thống quản lý giáo dục trẻ khuyết tật đã từng bước được 
kiện toàn và phát triển. Cho đến nay, ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã 
thành lập Ban chỉ đạo giáo dục trẻ khuyết tật địa phương tới cấp huyện. Năm học 
2010-2011 tỷ lệ trẻ khuyết tật được học tập ở loại hình lớp hòa nhập, trường giáo 
dục chuyên biệt là 42,8%, tăng gấp gần 5 lần so với năm học 2003-2004, tuy vậy 
vẫn chưa đạt mục tiêu đã đề ra trong CLGD 2001-2010. Ở hầu hết các tỉnh, 
thành phố đều có lớp học hòa nhập cho trẻ em khuyết tật. Mạng lưới cơ sở đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên cho giáo dục trẻ khuyết tật được hình thành và 
phát triển mạnh. Đã có 4 trường ĐH và 3 trường cao đẳng thành lập khoa hoặc tổ 
bộ môn giáo dục đặc biệt, 10 trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoà nhập trẻ 
khuyết tật cùng hệ thống hỗ trợ bước đầu đã triển khai hoạt động tại một số địa 
phương. 

9.2.2.  Chất lượng  

Việt Nam đã có những thành tích đáng kể trong phổ cập GDTH, từ năm 
2000, Việt Nam đã đạt chuẩn quốc gia về xóa mù chữ và phổ cập GDTH. Trong 
thập kỷ qua, Việt Nam tiếp tục duy trì phổ cập GDTH đồng thời với nỗ lực nâng 
cao chất lượng phổ cập GDTH. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở cả 3 cấp học 
đều tăng. Chất lượng phổ cập GDTH không ngừng được nâng cao. Đến 
30/6/2010, tất cả 63 tỉnh, thành phố và tất cả 687 đơn vị cấp huyện trong toàn 
quốc đều đạt chuẩn phổ cập THCS; 99,9% đơn vị cấp xã đạt chuẩn phổ cập giáo 
dục THCS.  

Tỷ lệ nhập học ở bậc tiểu học và trung học rất cao. Tỷ lệ nhập học ở bậc 
tiểu học đúng độ tuổi đạt từ mức 76,3% năm học 2002-2003, tăng lên 96% năm 
học 2005-2006, đạt 99% vào năm 2010-2011. Sự khác biệt về tỷ lệ đi học giữa 
các vùng là không đáng kể. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở cấp THCS cũng 
tăng nhanh ở tất cả mọi nhóm và vùng, miền. Hơn 53% trẻ em trong độ tuổi đi 
học THPT được đi học nghề, học trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) theo chính 
sách phân luồng của nhà nước. Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở cấp THPT 
5SWTO tăng, đạt 50,2% vào năm học 2010-2011. Tỷ lệ học sinh phổ thông bỏ 
học giảm đáng kể qua các năm. Việt Nam đã đa dạng hóa các hình thức giáo dục. 
Các CSDN và các trường TCCN được nhận học sinh chưa có bằng tốt nghiệp 
THPT hoặc xong THCS vào học. Những học sinh có hoàn cảnh gia đình khó 
khăn được hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, miễn giảm học phí; Nhà nước giúp 
đỡ các gia đình thông qua chính sách xoá đói, giảm nghèo, vận động cha mẹ học 
sinh tạo điều kiện cho con em học tập. Từ năm học 2007-2008, tỷ lệ học sinh, 



 

 
177

sinh viên được miễn, giảm học phí chiếm 53% trong tổng số học sinh, sinh viên 
cả nước.  

Nhìn chung, chất lượng giáo dục được cải thiện. Chất lượng giáo viên 
ngày được nâng cao, với tỷ lệ giáo viên các cấp đạt chuẩn đào tạo đạt trên 95%. 
Các trường phổ thông chất lượng cao được hình thành ở nhiều địa phương. Đồng 
thời với sự đổi mới chương trình, sách giáo khoa và tài liệu dạy học, phương 
pháp giáo dục ở các nhà trường đã bước đầu được đổi mới theo tinh thần phát 
huy tính năng động, chủ động, sáng tạo của người học, đồng thời ứng dụng 
CNTT vào quá trình dạy và học.  

Một số trường liên kết với nước ngoài, hoặc do nước ngoài đầu tư vào 
Việt Nam đã được thành lập. Tuy nhiên, tác dụng lan tỏa của hình thức đào tạo 
này không cao vì theo quy định của của Bộ GDĐT, học sinh là công dân Việt 
Nam nếu theo học các trường quốc tế, vẫn phải học một số môn theo giáo trình 
Việt Nam. Do vậy, bằng cấp của các học sinh Việt Nam ở các trường này vẫn 
không được công nhận là bằng của nước ngoài. Riêng trường UNIS và trường 
Quốc tế Pháp là trường quốc tế hoàn toàn, chỉ tuyển tối đa 10% học sinh Việt 
Nam và học chương trình quốc tế. Nhưng học phí của các trường này cao, lại 
khó xin học vì hầu như không có chỉ tiêu tuyển học sinh Việt. 

Sách giáo khoa mới của THCS đã được đưa vào giảng dạy. Chương trình 
giảng dạy mới đã được chuyển đổi từ phương pháp cũ “lấy giáo viên làm trung 
tâm” sang phương pháp mới “lấy học sinh làm trung tâm”. Sách giáo khoa mới 
đã được thiết kế theo hướng khuyến khích tính sáng tạo của học sinh, thể hiện 
phương pháp hiện đại và có tính giáo dục cao ở bậc cao hơn. Kết quả thực hiện 
các Nghị quyết của Quốc hội tạo tiền đề quan trọng để từng bước nâng cao chất 
lượng toàn diện, hiện đại hoá giáo dục và hội nhập với thế giới. 

Tuy vậy, vẫn còn một số vấn đề tồn đọng về chất lượng giáo dục phổ 
thông. Tuy tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT rất cao (thường trên 90%), nhưng tỷ lệ 
học sinh có học lực yếu, kém còn cao; chất lượng giáo dục phổ thông chưa cao và 
không đồng đều giữa các vùng miền, nhất là những vùng có đông học sinh dân 
tộc; phương pháp giáo dục còn lạc hậu và chậm đổi mới, nội dung chương trình 
và sách giáo khoa còn bất hợp lý. Chênh lệch theo thu nhập gia đình vẫn tồn tại, 
theo đó tỷ lệ nhập học THCS của học sinh nhóm nghèo nhất mới là 60% trong 
khi nhóm giàu nhất là 85%, ở THPT tương ứng là 20% và 62%. Điều này nói lên 
chi phí cho giáo dục của gia đình là tương đối cao và đó chính là cản trở chủ yếu 
tới việc học sinh có thể tiếp tục theo học ở bậc giáo dục trung học. 

Kiến thức cơ bản về xã hội, kỹ năng thực hành, kỹ năng sống và khả năng 
tự học, kỹ năng sáng tạo của một bộ phận học sinh phổ thông còn kém. Công tác 
hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT chưa hiệu quả; tỷ lệ học 
sinh vào học các trường dạy nghề còn thấp.  

Đối chiếu với yêu cầu của mục tiêu giáo dục và so sánh với giáo dục của 
nhiều nước tiên tiến thì giáo dục phổ thông của Việt Nam còn nhiều khiếm khuyết. 
Nhiều nhà khoa học và nhà giáo dục Việt Nam ở trong nước và cả ngoài nước đã 
kiến nghị cần tiến hành một cuộc cải cách cơ bản và toàn diện, không những để 
khắc phục những yếu kém, lạc hậu, mà cái chính là để vươn lên, đáp ứng yêu cầu 
to lớn mới mà sự phát triển của đất nước đang đòi hỏi một cách bức xúc. Nhưng 
dường như cách đặt vấn đề này chưa được ngành GDĐT tiếp nhận, quan tâm 
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nhiều. Hiện nay, ngành GDĐT đang tập trung chú ý nhiều hơn đến giáo dục đại 
học, dạy nghề.63  

Đối chiếu với mục tiêu nêu ra trong CLGD 2001-2010, về cơ bản ngành 
giáo dục hoàn thành các mục tiêu về phát triển quy mô, tương đối thỏa mãn nhu 
cầu học tập. Việt Nam đã củng cố được phổ cập GDTH và thực hiện phổ cập đúng 
độ tuổi. Chất lượng giáo dục phổ thông so với yêu cầu còn thấp nhưng đã có 
những chuyển biến tích cực do việc thực hiện đổi mới chương trình giáo dục 
theo Nghị quyết 40/2000/QH10. Một số chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu trong CLGD 
2001-2010: tỷ lệ học sinh THCS trong độ tuổi năm 2009-2010 mới đạt 83,1% 
(mục tiêu: 90%); năm học 2009-2010 mới có khoảng 3% giáo viên THPT có 
trình độ thạc sĩ (mục tiêu: 10%).  

9.2.3. Xã hội hóa  

Năm học 2005-2006, tỷ lệ trường NCL so với tổng số các trường là 0,6%. 
Trong giai đoạn 5SWTO, mức độ xã hội hóa tăng nhanh. Đến năm học 2010-
2011, số trường phổ thông NCL tăng lên tới 1,6% tổng số các trường trong toàn 
quốc. Bình quân giai đoạn 2002-2006 số trường phổ thông NCL tăng 8,0%/năm, 
giai đoạn 2007-2011 tăng lên 9,4%/năm. Năm học 2010-2011, số học sinh phổ 
thông NCL chiếm tỷ lệ 2,9% tổng số học sinh phổ thông.  

Nguyên nhân chính của những thành tựu trên là toàn ngành đã tập trung 
triển khai và thực hiện kịp thời và có kết quả các chỉ thị, nghị quyết của Quốc 
hội và Chính phủ về đổi mới Chương trình GDPT; về phổ cập giáo dục THCS; 
phổ cập GDTH. Bộ GDĐT đã hoàn thành việc đổi mới chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, triển khai cung ứng các thiết bị dạy 
học đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập theo chương trình và sách giáo khoa.  

Mặt khác, do yêu cầu của TTLĐ trong và ngoài nước ngày một cao về 
chất lượng nguồn nhân lực, ngành GDĐT đã bước đầu chú trọng nâng cao chất 
lượng giáo viên, đổi mới chương trình, sách giáo khoa và tài liệu dạy học, 
phương pháp giáo dục ở các nhà trường theo tinh thần phát huy tính năng động, 
chủ động, sáng tạo của người học đồng thời ứng dụng CNTT vào quá trình dạy 
và học.  

Một nguyên nhân không kém phần quan trọng là tác động của HNKTQT. 
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KHĐT, 5SWTO đã có 4 dự án FDI 
cho giáo dục phổ thông với tổng số vốn đăng ký gần 12 triệu USD. Riêng ở Hà 
Nội và tp HCM đã có khoảng 50 trường phổ thông có yếu tố nước ngoài. Đã 
hình thành cạnh tranh giữa các trường trong nước với các trường nước ngoài tại 
Việt Nam về chất lượng đào tạo, chất lượng giáo viên, chương trình đào tạo, 
nguồn tuyển sinh. Từ chỗ chỉ một số thành phố lớn như Hà Nội, tp HCM có các 
trường phổ thông chất lượng cao, hiện nay các trường này đã hình thành ngày 
càng nhiều ở các địa phương. Có 100 trường THPT được đánh giá là tốt nhất 
Việt Nam dựa trên các tiêu chí điểm thi, quy mô học sinh dự thi ĐHCĐ.64 

                                                

 

63 Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/GiaoDuc/www.nhandan.com.vn/ 
64 Nguồn: số liệu của Trung tâm Tin học, Bộ GDĐT.  
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Một xu thế nữa là phát triển hệ thống trường chuyên và lớp chọn với mục 
đích đào tạo học sinh thi giỏi bằng mọi giá. Điều này xuất phát từ nguyện vọng 
của các bậc cha mẹ mong muốn con em mình được đào tạo tốt. Tuy nhiên, việc 
này tạo nên cách học không cân bằng. Thêm vào đó, các chính sách ưu tiên điểm 
cho học sinh giỏi trong tình trạng xã hội còn tiêu cực càng gây ra cho học sinh 
nhiều áp lực hơn. 

9.3. Giáo dục đại học, cao đẳng 

9.3.1. Quy mô  

Trong những năm qua, quy mô giáo dục ĐHCĐ ngày càng được mở rộng. 
Tuy nhiên, trong giai đoạn 2007-2010, số trường ĐH tăng chậm hơn so với giai 
đoạn 2002-2006 (5,7%/năm so với 9,0%/năm). Số sinh viên ĐHCĐ cũng tăng 
chậm lại, nhưng tỷ lệ người đi học ĐHCĐ lại tăng nhanh hơn (188 sinh viên/1 
vạn dân năm học 2002-2003 lên 270 sinh viên/1 vạn dân tháng 8/2011). Nhờ đó, 
tỷ lệ sinh viên/giảng viên được cải thiện, giảm từ 31,2 năm 2006 xuống 28 vào 
năm 2011. Các con số này ở mức độ nhất định phản ánh chất lượng giáo dục 
ĐHCĐ được cải thiện. Giai đoạn 2006-2010, có 4,7 nghìn lưu học sinh được cử 
đi đào tạo ở nước ngoài bằng NSNN và viện trợ phát triển chính thức (ODA), 
cao gần gấp đôi giai đoạn 2000-2005 (2,4 nghìn lưu học sinh). Số lưu học sinh 
tăng liên tục hàng năm. 

Mặc dù quy mô giáo dục ĐHCĐ tăng nhanh, đạt chỉ tiêu về phát triển, 
song quy mô ấy mới chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của nhân dân. Đó là do việc 
quy hoạch mạng lưới các trường ĐHCĐ còn chưa chủ động, thiếu tầm nhìn 
chiến lược; đặc biệt vẫn còn tình trạng bất hợp lý về phân bố các trường ĐHCĐ 
theo vùng miền, theo dân số, theo cơ cấu ngành nghề đào tạo. Tốc độ triển khai 
thực hiện đề án xây dựng 2 trường ĐH quốc gia tại địa điểm mới đã quy hoạch, 
cũng như đầu tư xây dựng các trường ĐH sư phạm trọng điểm còn chậm. 

Hai tồn tại lớn trong lĩnh vực bình đẳng giới trong GDĐT là chênh lệch 
về tiếp cận cơ hội học tập của trẻ em gái và phụ nữ khu vực nông thôn và DTTS, 
và trình độ học vấn của phụ nữ so với nam giới ở bậc học cao. Ngay số phụ nữ 
được phong chức danh khoa học (giáo sư, phó giáo sư) cũng chiếm tỷ lệ không 
cao. Trong đợt phong chức danh khoa học ngày 24/12/2012, tỷ lệ nữ giáo sư chỉ 
chiếm 14,3% và phó giáo sư là 27,6%.  

9.3.2. Chất lượng   

Trong những năm gần đây, công tác quản lý chất lượng đặc biệt được chú 
trọng. Đã hình thành tổ chức chuyên trách về đánh giá và kiểm định chất lượng 
giáo dục. Ngoài Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp Trung ương 
được thành lập vào tháng 8/2004, Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo 
dục đã được thành lập tại 60/63 Sở GDĐT. Hiện nay, 70% tổng số trường 
ĐHCĐ cả nước có đơn vị chuyên trách về đảm bảo chất lượng giáo dục. Đến 
năm 2011 cả nước có 43% số trường ĐHCĐ trong cả nước hoàn thành báo cáo 
tự đánh giá, vượt 13% so với chỉ tiêu đề ra.  

Chất lượng đào tạo của một số ngành khoa học cơ bản và khoa học công 
nghệ được nâng cao, chất lượng đào tạo một số ngành nghề về cơ bản đã đáp 
ứng nhu cầu của sản xuất và đời sống, đóng góp quan trọng vào phát triển KT-
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XH. Số đông sinh viên tốt nghiệp ĐHCĐ có hoài bão lập thân, lập nghiệp và có 
tinh thần tự lập, năng động; đại bộ phận kiếm được việc làm. Đặc biệt, sự tiến bộ 
về nhận thức chính trị và trách nhiệm xã hội của sinh viên cùng với đội ngũ 
giảng viên giúp có những cống hiến quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực KT-
XH, góp phần đảm bảo ổn định chính trị của đất nước. 

Đội ngũ giảng viên ĐHCĐ có trình độ ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ 
giảng viên ĐHCĐ có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ từ 44,7% năm học 2005-2006 đã 
tăng lên 47,8% vào năm 2010-2011.  

Tuy vậy, chất lượng đào tạo ĐHCĐ vẫn còn một số tồn tại sau đây: 

Chất lượng đào tạo của bậc ĐH còn thấp, công tác kiểm định chất lượng 
chỉ mới triển khai, thường mang tính hình thức. Tình trạng người học thiếu cố 
gắng, thiếu trung thực trong học tập khá phổ biến trong một số hình thức đào tạo 
như đào tạo từ xa, đào tạo tại chức. Nhìn chung, sinh viên còn yếu về khả năng 
tự học, tự nghiên cứu. Tỷ lệ giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa 
học còn ít và chất lượng nghiên cứu khoa học thấp. Chất lượng giảng dạy, học 
tập các môn chính trị và đặc biệt là ngoại ngữ còn thấp. Trình độ ngoại ngữ, hiểu 
biết về công nghệ hiện đại của đa số sinh viên còn thấp so với yêu cầu hội nhập. 
Đa số học sinh tốt nghiệp ĐH vẫn chưa đọc được tài liệu nước ngoài, và giao 
tiếp còn khá yếu; kỹ năng thực hành cơ bản, khả năng hợp tác trong công việc 
chưa đáp ứng được yêu cầu của TTLĐ. Các ngành mũi nhọn, các lĩnh vực công 
nghệ mới ở ĐH và sau ĐH nhìn chung còn kém các nước trong khu vực về cả 
nội dung lẫn phương pháp đào tạo. Nguồn nhân lực được đào tạo từ các trường 
ĐHCĐ chưa đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng chung của các doanh nghiệp. Về 
cơ bản, giáo dục ĐH chưa ngang tầm khu vực và còn khoảng cách xa so với 
quốc tế.  

Hiện đang có sự mất cân đối đáng báo động trong đào tạo nhân lực dẫn 
đến tình trạng nhiều trình độ chuyên môn kỹ thuật (CMKT) thừa nhân lực, 
nhưng cũng có nghề không thể tuyển được người làm. Nhiều sinh viên theo học 
những ngành xã hội và nghệ thuật ra trường ngày càng khó tìm việc, dẫn đến sự 
sút giảm đáng kể số lượng thí sinh thi vào các ngành này, khiến một số ngành 
học phải tuyển sinh cách năm hoặc đóng cửa. Trong khi đó, một số ngành hiện 
rất cần cho chiến lược phát triển KT-XH trong các lĩnh vực nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp, môi trường lại khó tuyển được thí sinh.  

Một nguyên nhân ảnh hưởng lớn đến chất lượng giáo dục là số lượng 
trường ĐHCĐ hoặc TCCN chuyển lên ĐH cũng như số lượng trường thành lập 
mới gần đây rất nhiều. Trong 6 năm 2006-2011, đã thành lập 84 trường ĐH mới, 
trong đó 51 trường nâng cấp từ trường cao đẳng và 33 trường thành lập mới. 
Điều đáng nói là việc này thường không đi đôi với nâng tầm chất lượng đào tạo. 
Các trường mới thành lập hoặc chuyển đổi thường không đảm bảo được chất 
lượng đào tạo, đạt tiêu chuẩn quốc tế như đã đăng ký. Đây là sự phát triển nhất 
thời, không mang yếu tố bền vững.  

Chất lượng đào tạo ĐH có sự khác biệt rõ rệt giữa giáo dục chính quy và 
GDTX, vừa học vừa làm, giữa các trường công lập trọng điểm với một số trường 
công lập địa phương và các trường dân lập, tư thục. Ngoài nguyên nhân do 
nguồn tuyển sinh, chất lượng của đội ngũ giáo viên cũng chưa đảm bảo yêu cầu. 
Ngay những trường ĐH công lập đã thành lập, trình độ của đội ngũ cán bộ giáo 
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viên có sự chênh lệch lớn giữa các trường đứng đầu, thành lập lâu năm và các 
trường non trẻ. Ví dụ ĐH quốc gia có số tiến sĩ chiếm 34,9%, nhưng ĐH vùng 
chỉ có 7,0%, ĐH địa phương chỉ 1,2%. Tỷ lệ giáo viên/sinh viên cao hơn nhiều 
tỷ lệ quy định là 1/20 (có nước tỷ lệ giáo viên/sinh viên đạt 1/10 hoặc ít hơn nữa). 
Riêng số giảng viên là GS, PGS phổ biến ở mức 1/617 sinh viên. 

Đối chiếu với mục tiêu nêu ra trong CLGD 2001-2010, Việt Nam đã đạt 
các mục tiêu về phát triển quy mô, số trường ĐHCĐ. Tuy nhiên, việc xây dựng 
các trường cao đẳng cộng đồng chưa được quan tâm đúng mức. Việc chuyển 
hướng đào tạo theo khả năng sang đào tạo theo nhu cầu còn chậm. Phát triển các 
trường ĐHCĐ chưa đi đôi với các điều kiện đảm bảo chất lượng. Chưa đạt được 
một số chỉ tiêu như: Tỷ lệ sinh viên/giảng viên, tỷ lệ giảng viên đại học có trình 
độ tiến sĩ. Chất lượng đào tạo đại trà vẫn thấp, chưa đáp ứng được đòi hỏi của sự 
phát triển KT-XH hiện nay, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Nguyên nhân chính của những thành tựu nói trên là: 

- Bộ GDĐT đã ban hành chương trình khung ở trình độ ĐHCĐ và bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm; đã triển khai chương trình tiên tiến giảng dạy bằng 
tiếng Anh trong các trường hàng đầu của Việt Nam nhằm đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao. 

- Công tác đổi mới quản lý giáo dục ĐH được ngành GDĐT xác định là 
khâu đột phá đổi mới toàn diện, mạnh mẽ giáo dục ĐH; năm 2010 là năm mở 
đầu thực hiện đổi mới về chất trong quản lý giáo dục ĐH, thực hiện chính sách, 
pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo 
dục ĐH. 

- Hoạt động khoa học và công nghệ của các trường ĐHCĐ có những 
chuyển biến tích cực theo hướng gắn kết với hoạt động đào tạo, nhất là đào tạo 
sau ĐH và phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hầu hết các trường đã 
quan tâm đúng mức, đầu tư thích đáng nguồn lực, có chính sách khuyến khích 
công tác biên soạn giáo trình, bài giảng, biên dịch tài liệu, mua bản quyền. Nhiều 
trường đã đảm bảo cung ứng đủ giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu. 

- Bộ GDĐT đã thực hiện đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp 
dạy học vừa mang tính kế thừa, tính tiên tiến, vừa phải đáp ứng yêu cầu hội nhập 
quốc tế, đồng thời vừa phù hợp với điều kiện phát triển KT-XH và đặc điểm 
vùng, miền của Việt Nam. 
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Bảng 70: Chỉ số phát triển đại học (năm trước = 100, %) 

TT  
2002-
2003 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

B.quân 
02-06 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

B.quân 
07-11 

1 Trường học 105,8 105,9 107,5 120,4 116,2 111,2 114,6 106,5 102,5 102,7 106,6 
 - Công lập 106,5 104,5 107,5 120,9 113,2 110,5 110,9 105,6 101,2 102,5 105,1 
 - Ngoài công lập 100,0 117,4 107,4 117,2 138,2 108,4 136,2 110,9 108,5 103,9 114,9 
2 Giáo viên  107,6 103,4 119,1 101,9 109,9 108,4 105,1 108,2 114,7 107,2 108,8 
 - Công lập 106,3 104,6 114,5 105,0 108,7 107,8 112,2 106,8 110,2 105,0 108,6 
 - Ngoài công lập 116,7 96,1 150,9 85,8 117,8 113,5 62,8 122,1 157,0 121,4 115,8 
3 Sinh viên  104,8 110,8 116,7 105,1 120,1 111,5 96,2 107,2 113,8 110,5 106,9 
 - Công lập 104,1 109,4 118,9 103,8 118,8 111,0 97,1 106,1 110,3 110,4 106,0 
 - Ngoài công lập 110,6 122,6 100,5 116,4 130,6 116,1 90,1 115,5 137,4 111,4 113,6 
4 Sinh viên tốt nghiệp  98,7 99,3 118,1 107,8 110,2 106,8 100,6 95,2 110,7  102,2 
 - Công lập 96,9 100 118,5 107,8 111 106,8 99,4 97 107,3  101,2 
 - Ngoài công lập 124,7 91,8 113,5 107,9 100,2 107,6 117,5 74,5 162,1  118,0 

Nguồn: Bộ GDĐT.  
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9.3.3. Xã hội hóa  

Số cơ sở giáo dục ĐHCĐ NCL hàng năm đều tăng, 5SWTO tăng nhanh 
hơn 5TWTO (tương ứng là 11,5%/năm và 10,8%/năm). Số sinh viên tốt nghiệp 
ĐH cũng tăng từ 10,8%/năm 5TWTO lên 11,8%/năm 5SWTO. Xã hội hoá dạy 
nghề đã đem lại kết quả bước đầu, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đầu 
tư thành lập các CSDN. Năm 2008, số CSDN NCL chiếm 32,4%. Các tổ chức 
chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp đã tích cực tham gia dạy nghề và tuyên 
truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia học nghề. 

Một biểu hiện quan trọng của HNKTQT là FDI vào các trường ĐHCĐ ở 
Việt Nam giai đoạn 2007-2011 đã tăng so với trước đó, tuy còn khá khiêm tốn 
(94 trên tổng số 8000 dự án FDI). Tp HCM có 59 dự án FDI thành lập các cơ sở 
GDĐT đã được cấp phép với tổng vốn đăng ký trên 33 triệu USD; Hà Nội với 21 
dự án, tổng vốn đăng ký 3,5 triệu USD. Các địa phương khác như Hải Phòng, Hà 
Tây, Đà Nẵng, Hải Dương cũng đã có các cơ sở GDĐT có vốn FDI với quy mô 
vốn 0,5-1 triệu USD. Các đối tác lớn nhất là Úc (10 dự án), Xin-ga-po (23 dự án 
nhưng với quy mô nhỏ). Hoa Kỳ, Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng có nhiều dự án 
dạy nghề, dạy ngoại ngữ, dạy phổ thông tại Việt Nam. Về hình thức đầu tư, các 
dự án chủ yếu là dạy nghề, dạy tiếng, tin học. Tuy vậy, quy mô bình quân trên 
một dự án tương đối nhỏ (khoảng 1,3 triệu USD), nguồn vốn FDI vào dịch vụ 
giáo dục tăng chậm và không đồng đều nên chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế.  

Hiện nay ở Việt Nam chỉ có 2 dự án Đại học quốc tế với 100% vốn nước 
ngoài là Trường British University của Anh và Trường RMIT Việt Nam của Úc. 
Trường RMIT Việt Nam với số vốn đăng ký gần 4 triệu USD, sau 5 năm hoạt 
động đã thiết lập được các cơ sở giảng dạy tại tp HCM và Hà Nội. Tuy số lượng 
sinh viên theo học các khóa học, các chuyên ngành đào tạo ở 2 trường này còn 
khiêm tốn, nhưng đã phần nào đáp ứng nhu cầu học tập, du học tại chỗ theo tiêu 
chuẩn quốc tế không chỉ của sinh viên Việt Nam mà còn của sinh viên nước 
ngoài. 

Đáng chú ý là việc hình thành các trường có vốn FDI đã có tác dụng lan 
tỏa, tạo ra sự cạnh tranh giữa các trường ĐHCĐ trong nước và nước ngoài tại 
Việt Nam. Nhiều trường ĐH đã liên doanh với nước ngoài, tổ chức dạy học theo 
các chương trình quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp trong và 
ngoài nước. Chỉ tính đến tháng 12/2008 có 23 chương trình đào tạo tiên tiến 
quốc tế đang được thực hiện ở 17 trường ĐH giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh.  

Ngoài ra, khi Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn thì yêu cầu về nguồn lao 
động chất lượng ngày một cao cũng là một nguyên nhân thúc đẩy các cơ sở đào 
tạo cải tiến chương trình đào tạo, chất lượng giáo viên, buộc ngành GDĐT phải 
nâng cao chất lượng đào tạo.  

9.4. Giáo dục nghề nghiệp 

9.4.1. Quy mô  

Giai đoạn 2007-2010, số trường TCCN tăng bình quân 5,4%/năm, thấp 
hơn nhiều so với giai đoạn 2002-2006 (tăng 9,8%/năm). Đã hình thành hệ thống 
dạy nghề theo 3 cấp trình độ: sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề thay 
thế hệ thống dạy nghề ngắn hạn và dài hạn trước đây; từng bước đáp ứng được 
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nhu cầu đa dạng về trình độ nhân lực kỹ thuật của TTLĐ, trong đó có nhân lực 
trình độ kỹ năng nghề cao cho nền kinh tế trong giai đoạn HNKTQT. 

Mạng lưới CSDN phát triển rộng khắp trên toàn quốc, xóa được tình trạng 
không có CSDN trên địa bàn tỉnh. Quy mô đào tạo TCCN giai đoạn 2002-2006 
tăng bình quân 14,7%/năm, giai đoạn 2007-2011 tăng chậm lại (11,7%/năm). Số 
giáo viên các trường TCCN giai đoạn 5SWTO tăng bình quân 4,7%/năm thấp 
hơn giai đoạn 5TWTO (tăng 8,4%/năm). Trình độ giáo viên tăng, tuy vậy, tỷ lệ 
học sinh/giáo viên hiện vẫn còn cao (20,3). 

Đạt được những thành tựu trên là do Bộ GDĐT đã thay đổi chính sách về 
công tác tuyển sinh, hướng dẫn các trường TCCN, các cơ sở đào tạo TCCN tự 
xác định chỉ tiêu đào tạo trên cơ sở đảm bảo chất lượng đào tạo. Đa số trường đã 
thực hiện hình thức xét tuyển, làm giảm sức ép thi cử, giảm phiền hà, tốn kém 
cho người dân và xã hội, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho học sinh. 
Bộ GDĐT tiếp tục chỉ đạo các hội đồng liên trường xây dựng các chương trình 
khung TCCN, đảm bảo chuẩn đào tạo.  

Tuy vậy, quy mô GDNN vẫn chưa đáp được yêu cầu phát triển nguồn 
nhân lực, yêu cầu chuyển đổi cơ cấu lao động trong quá trình CNH và yêu cầu 
phát triển đa dạng về ngành nghề. Tỷ lệ lao động qua đào tạo còn rất thấp, đặc 
biệt là ở vùng nông thôn, chỉ chiếm khoảng 40%. Cơ cấu đào tạo hiện còn bất 
hợp lý được thể hiện qua tỷ lệ: ĐH và trên ĐH là 1, THCN là 1,3 và công nhân 
kỹ thuật là 0,92; trong khi trên thế giới, tỷ lệ này là 1-4-10. Kỹ năng nghề nghiệp 
của học sinh còn thấp. Ở vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, mật độ phân bố trường 
TCCN còn mỏng, chưa đủ khả năng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tại 
chỗ. Xã hội chưa thực sự coi trọng vị trí của giáo dục nghề nghiệp. 

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đang rất thiếu lao động 
có trình độ tay nghề, công nhân kỹ thuật bậc cao và chất lượng nguồn nhân lực 
Việt Nam cũng thấp hơn so với nhiều nước khác. Năm 2010, chất lượng nhân 
lực của Việt Nam chỉ đạt 3,8/10 điểm (xếp thứ 11/12 nước Châu Á tham gia xếp 
hạng của WB) trong khi Hàn Quốc là 6,9; Ấn Độ là 5,8; Ma-lai-xi-a là 5,6; Thái 
Lan là 4,9.65 

Trong những năm qua, Bộ GDĐT đề ra chủ trương phân luồng cho bậc 
THCS và THPT với khoảng 30% học sinh sau THCS và 60-70% học sinh tốt 
nghiệp THPT vào các trường nghề, TCCN, học GDTX hoặc tham gia lao động. 
Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đi học TCCN hay dạy nghề thấp, chỉ 
chiếm khoảng 2-2,5%. Khoảng 30% số học sinh tốt nghiệp THPT vào học 
TCCN và dạy nghề, 30% còn lại không học nghề nào; cộng thêm số học sinh 
trượt tốt nghiệp và bỏ học thì hàng năm còn khoảng 400 nghìn em. Điều này gây 
lãng phí lớn. 

Mặc dù nhận thức của các cấp, các ngành về dạy nghề đã có bước chuyển 
biến tích cực, nhưng còn một số tỉnh/thành phố và bộ, ngành vẫn chưa nhận thức 
đúng mức về vai trò của dạy nghề trong việc đào tạo nhân lực kỹ thuật là một 

                                                

 

65 Nguồn: Theo báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu, 2010, WB. 
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trong những nhân tố quyết định thành công và phát triển KT-XH bền vững; Nhà 
nước chưa có chiến lược phát triển nguồn nhân lực quốc gia; chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương, của bộ, ngành hầu như chưa 
đề cập đến phát triển nhân lực. 

9.4.2. Chất lượng  

Cơ cấu ngành nghề đào tạo đã từng bước được điều chỉnh theo cơ cấu 
ngành nghề trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; đã mở thêm nhiều nghề đào tạo 
mới mà TTLĐ có nhu cầu và các nghề phục vụ cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn và giải quyết việc làm cho người lao động. Trong giai 
đoạn 2007-2011, dạy nghề đã phục hồi sau một thời gian dài suy giảm và có 
bước chuyển biến rõ rệt, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu về số lượng cho 
TTLĐ; chất lượng dạy nghề có chuyển biến tích cực, góp phần bước đầu đáp 
ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực cho việc HNKTQT. Năm 2008 đã ban 
hành danh mục 301 nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng, 385 nghề đào tạo ở trình 
độ trung cấp, tăng đáng kể so với Danh mục nghề đào tạo năm 1992 (226 nghề 
đào tạo dài hạn). 

Các điều kiện bảo đảm chất lượng dạy nghề đã được cải thiện. Đội ngũ 
giáo viên dạy nghề tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng. Nhiều chương 
trình dạy nghề đã được đổi mới về nội dung cho phù hợp với kỹ thuật, công nghệ 
sản xuất và đặc biệt chú trọng tới rèn luyện kỹ năng nghề cho người học. Đến hết 
năm 2008 đã xây dựng được 108 bộ chương trình khung trình độ trung cấp và 
cao đẳng nghề theo phương pháp tiên tiến của thế giới. Hầu hết các CSDN đã 
được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy nghề. Chất lượng và 
hiệu quả dạy nghề có bước chuyển biến tích cực.  

Chất lượng đào tạo của một số ngành nghề như y dược, nông nghiệp, cơ 
khí, xây dựng, giao thông vận tải, phần nào đã đáp ứng yêu cầu của thực tế sản 
xuất và đời sống hiện nay. Học sinh nghề của Việt Nam tham dự các cuộc thi tay 
nghề Đông Nam Á đều đoạt giải và xếp thứ hạng cao.  

Việt Nam cũng đã triển khai hoạt động kiểm định chất lượng doanh 
nghiệp và đánh giá kỹ năng nghề. Năm 2008 đã xây dựng được 10 bộ tiêu chuẩn 
kỹ năng nghề quốc gia và thí điểm đánh giá kỹ năng nghề cho lao động của 2 
nghề thuộc nhóm nghề thủ công mỹ nghệ. Bộ máy quản lý Nhà nước về dạy 
nghề từ trung ương đến địa phương đã được tăng cường, hầu hết các Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội đã có Phòng dạy nghề. 

Hình thức, phương thức đào tạo nghề đang dần được đa dạng hoá: dạy 
nghề chính quy, dạy nghề thường xuyên; dạy nghề tập trung, dạy nghề lưu động, 
dạy nghề tại doanh nghiệp, làng nghề. Đã thí điểm triển khai đặt hàng đào tạo 
nghề cho đối tượng chính sách, đối tượng bị thu hồi đất canh tác, người DTTS. 
Đã ban hành các chính sách hỗ trợ dạy nghề đối với người DTTS, bộ đội xuất 
ngũ, người nghèo, người khuyết tật, lao động nông thôn; chính sách tín dụng cho 
học sinh, sinh viên. 

Tuy nhiên, nhìn chung chất lượng đại trà của GDNN còn thấp, đặc biệt là 
về kỹ năng thực hành và tác phong công nghiệp trong lao động. Dạy nghề chủ 
yếu vẫn theo hướng cung. Chất lượng GDNN còn thấp, chưa đáp ứng được nhu 
cầu nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ cả về số 
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lượng, chất lượng, cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu vùng miền cho sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và HNKTQT. Quy mô dạy nghề dài hạn và 
THCN còn nhỏ so với yêu cầu của TTLĐ. Chính chất lượng nguồn nhân lực là 
nguyên nhân chủ yếu kìm hãm việc tận dụng cơ hội trong HNKTQT.  

Nguyên nhân chính là cơ chế, chính sách về dạy nghề chưa thay đổi kịp 
với việc chuyển nền kinh tế sang kinh tế thị trường định hướng XHCN. Chính 
sách tiền lương đối với giáo viên dạy nghề chưa thỏa đáng. Chưa có chính sách 
tiền lương cho người tốt nghiệp theo 3 cấp trình độ đào tạo nghề. Một số chính 
sách còn thiếu và chưa đồng bộ, đặc biệt là cơ chế, chính sách dạy nghề tại 
doanh nghiệp, làng nghề. Một số chính sách đã được ban hành nhưng việc triển 
khai chậm như: Chính sách tín dụng, chính sách giao, cho thuê đất, chính sách 
ưu đãi về thuế thu nhập đối với các CSDN. 

Mặt khác, trình độ của giáo viên dạy nghề chưa cao. Giáo viên dạy nghề 
đáp ứng đựợc yêu cầu về năng lực chuyên môn mới chiếm 71,6%. Vẫn chưa đạt 
được một số chỉ tiêu trong CLGD 2001-2010.  

9.4.3. Xã hội hóa  

Xã hội hoá dạy nghề đã đem lại kết quả bước đầu. Nhiều tổ chức, doanh 
nghiệp, cá nhân đã đầu tư thành lập các CSDN với cơ sở vật chất tốt, chương 
trình đào tạo tiên tiến nhằm cạnh tranh với nhau và với cả các CSDN có nước 
ngoài đầu tư. Các tổ chức chính trị - xã hội, các hội nghề nghiệp đã tích cực tham 
gia dạy nghề và tuyên truyền, vận động các đoàn viên, hội viên tham gia học 
nghề. Một điểm nổi bật trong giai đoạn 2007-2011 là sự phát triển CSDN NCL. 
Hiện nay cả nước có 135 trường cao đẳng nghề, trong đó có 33 trường NCL, 320 
trường trung cấp nghề, trong đó có 111 trường NCL; 840 trung tâm dạy nghề, 
trong đó có 296 trung tâm dạy nghề NCL và hơn 1.000 cơ sở khác (các cơ sở 
GDĐT, doanh nghiệp) tham gia dạy nghề. 

9.5. Giáo dục thường xuyên  

9.5.1. Quy mô  

Những năm gần đây, mạng lưới GDTX (bao gồm trung tâm học tập cộng 
đồng, trung tâm GDTX, trung tâm ngoại ngữ, tin học) phát triển khá mạnh, phủ 
kín hầu hết các xã, phường, đáp ứng một phần nhu cầu học tập của các tầng lớp 
nhân dân lao động.  

Giai đoạn 2007-2011, cả nước tiếp tục duy trì được kết quả của xoá mù 
chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục trung học và tiếp tục 
thực hiện phổ cập giáo dục THCS. Tỷ lệ biết chữ trong dân số trong độ tuổi trên 
10 tuổi tăng không đáng kể so với giai đoạn 2002-2006. Tỷ lệ biết chữ của người 
lớn trong độ tuổi 15-35 giảm nhẹ từ 96% vào năm 2006 xuống 93,5% (trong đó 
nữ là 91,4%, nam là 95,8%), nhưng lại tiếp tục tăng trong những năm 2010-2011. 
Nhiều xã, phường, vẫn duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ - phổ cập GDTH. Đến cuối 
năm 2010, tỷ lệ người trong độ tuổi 15-18 có bằng tốt nghiệp THCS hệ phổ 
thông và hệ bổ túc THCS là 87,3%. 

Đó là nhờ cùng với việc mở các lớp xoá mù chữ, các địa phương đã quan 
tâm đến việc mở các lớp học chuyên đề khoa học - đời sống nhằm bồi dưỡng 
kiến thức, kỹ năng sống, giúp người học vận dụng ngay kiến thức đã học vào 
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cuộc sống hàng ngày và trong lao động sản xuất. Giai đoạn 2002-2006 bình quân 
gần 4 triệu lượt người/năm, giai đoạn 2007-2011 đã có xấp xỉ 10 triệu lượt 
người/năm tham gia các lớp chuyên đề.  

Giai đoạn 2007-2011 công tác giáo dục bổ túc văn hóa đã được đẩy mạnh 
so với giai đoạn 2002-2006, tăng cơ hội học tập cho mọi người dân. Số học viên 
bổ túc tiểu học và bổ túc THPT tiếp tục tăng đều theo từng năm, trong khi số học 
viên bổ túc THCS giảm dần. Đến tháng 8/2008 đã có 42 tỉnh, thành phố đạt 
chuẩn quốc gia phổ cập giáo dục THCS.  

So với giai đoạn 2002-2006, giai đoạn 2007-2011 giáo dục đáp ứng yêu 
cầu người học vẫn tiếp tục được tăng cường. Cùng với sự phát triển của phương 
tiện truyền thông và công nghệ in ấn, giáo dục từ xa đã có những bước phát triển 
đáng kể, trong đó số tốt nghiệp sư phạm, ngoại ngữ chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều 
chương trình ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng kiến thức về văn hoá xã hội, nghiệp 
vụ quản lý kinh tế, đã được thực hiện trên Đài phát thanh và truyền hình. Hiện 
nay, tại 12 trường ĐH đã có chương trình đào tạo từ xa cho học viên theo các 
chương trình ở trình độ ĐH. Một số trường đã phối hợp với Đài truyền hình 
Trung ương và Đài phát thanh - Truyền hình địa phương để truyền tải các 
chương trình giáo dục từ xa hoặc thí điểm đào tạo qua mạng tin học - viễn thông.  

9.5.2. Chất lượng  

Chất lượng bổ túc THPT đã có chuyển biến đáng kể. Hệ thống Trung tâm 
học tập cộng đồng đã được hình thành tới nhiều xã ở mọi vùng miền và từng 
bước khẳng định hiệu quả đối với đời sống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Về cơ 
bản, các mục tiêu thập kỷ giáo dục cho mọi người theo giai đoạn đã đạt được. 
Đạt được những thành tựu trên là nhờ nội dung và hình thức hoạt động ngày 
càng đa dạng; nhiều địa phương đã lồng ghép việc dạy văn hoá với dạy nghề và 
tư vấn nghề nghiệp, phát triển các lớp học chuyên đề phổ biến kiến thức.  

Tuy nhiên, GDTX còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém: 

- Mạng lưới GDTX được mở rộng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn được nhu 
cầu học tập cho mọi đối tượng với mọi trình độ. Đến năm 2010, mới chỉ 87,3% 
quận huyện có trung tâm GDTX cấp huyện (mục tiêu 100%); 57/63 tỉnh/thành 
phố có trung tâm GDTX cấp tỉnh. Trong khi đó một số lĩnh vực như đào tạo tại 
chức, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học lại phát triển với quy mô vượt quá khả năng 
quản lý, cũng như các điều kiện đảm bảo chất lượng.  

- Chất lượng GDTX thấp, nhất là chất lượng đào tạo tại chức, từ xa có cấp 
bằng; công tác quản lý chất lượng lỏng lẻo. 

Nguyên nhân chính là công tác quản lý còn lỏng lẻo đối với các hệ liên 
kết đào tạo có cấp văn bằng TCCN, ĐHCĐ đã dẫn đến tình trạng “học giả, bằng 
thật”.  

9.5.3. Xã hội hóa  

Phần lớn mạng lưới GDTX là kết quả của công tác xã hội hóa. Nhiều 
trường ĐH triển khai các chương trình đào tạo từ xa. Ngoài ra, có nhiều cơ sở 
đào tạo ngoại ngữ, tin học và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ có yếu tố nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Xã hội hoá dạy nghề đã 
đem lại kết quả bước đầu, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư thành 
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lập các CSDN. Năm 2008, số CSDN NCL chiếm 32,4%. Các tổ chức chính trị - 
xã hội, các hội nghề nghiệp đã tích cực tham gia dạy nghề và tuyên truyền, vận 
động các đoàn viên, hội viên tham gia học nghề. 

Công tác xã hội hoá giáo dục là một trong những yếu tố quan trọng đóng 
góp vào sự phát triển giáo dục hiện nay. Tính đến tháng 7/2007, tổng giá trị các 
đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm là hơn 900 tỷ VNĐ, hơn 22 
triệu USD, 232 nghìn bảng Anh và 1,5 triệu m2 đất trường học; đến tháng 1/2010, 
các đơn vị và cá nhân đã đóng góp 1.293 tỷ VNĐ; 17,9 triệu USD; 276,8 EUR 
và 167 nghìn m2 đất cho giáo dục.  

Đối chiếu với mục tiêu nêu ra trong CLGD 2001-2010, Việt Nam đã hoàn 
thành chỉ tiêu xoá mù chữ và phổ cập giáo dục trung học ở tất cả các tỉnh trước 
khi bước sang thế kỷ 21. Đến cuối năm 2010, tỷ lệ người lớn trong độ tuổi từ 15 
trở lên biết chữ đạt trên 97,8% (mục tiêu 98%), trong đó số người có độ tuổi từ 
15-35 đạt 98,9% (mục tiêu 99%), nam: 98,1% và nữ: 97,5% (mục tiêu: tỷ lệ nam 
và nữ bằng nhau). Đến năm 2010, trên 82% các xã, phường, thị trấn trong cả 
nước xây dựng được các trung tâm học tập cộng đồng (mục tiêu 80%). 

Vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt như: Tỷ lệ học sinh học nghề (ngắn hạn 
và dài hạn) NCL vào năm 2010 chỉ đạt 31,2% (mục tiêu 70%); tỷ lệ học sinh 
TCCN NCL vào 2010 đạt 24,8% (mục tiêu khoảng 30%); tỷ lệ sinh viên NCL 
vào năm 2010 đạt 14,1% (mục tiêu 30%). 

9.6. Huy động nguồn lực cho giáo dục  

Tốc độ tăng trưởng vốn ĐTTXH cho ngành GDĐT năm 2006 đạt 27,4%, 
từ năm 2007 trở đi giảm dần chỉ còn 6,3% năm 2011. Như vậy, GDĐT là ngành 
có vốn đầu tư tăng thấp hơn so với trước khi gia nhập WTO do các hạn chế từ 
phía Việt Nam. Tỷ trọng vốn ĐTTXH cho ngành GDĐT so với tổng vốn 
ĐTTXH từ khi Việt Nam gia nhập WTO cũng giảm hơn so với trước.  

NSNN đã và vẫn sẽ là nguồn kinh phí chính của GDĐT. NSNN dành cho 
cho giáo dục đã tăng đáng kể ngay từ khi có Nghị quyết Trung ương 2 (Khoá 
VIII). Ưu tiên đầu tư cao cho GDĐT trong suốt 10 năm qua thể hiện sự quan tâm 
của Đảng, Chính phủ đến sự nghiệp phát triển giáo dục. Chi NSNN cho GDĐT 
tính cho một người đi học đã tăng lên đáng kể từ 76 USD/người (năm 2000) lên 
203 USD/người (2006). Tỷ trọng chi của NSNN cho GDĐT năm 2001 bằng 
15,5% tổng chi NSNN (tương ứng với 4,1% GDP), năm 2006 bằng 18,4% (5,6% 
GDP). Từ năm 2007-2008 Chính phủ đã dành 20% chi ngân sách cho GDĐT, 
đạt tỷ lệ như Quốc hội phê duyệt cho năm 2010. Nhiều chương trình, đề án lớn 
huy động đa dạng và tối đa nguồn lực cho phát triển giáo dục, đặc biệt là cho 
giáo dục phổ thông. NSNN bước đầu đã tập trung cho các cấp học phổ cập, vùng 
DTTS, vùng đặc biệt khó khăn và phát triển đội ngũ nhà giáo. Cơ cấu chi NSNN 
cho giáo dục đã được cải tiến theo hướng tập trung nhiều hơn cho các học phổ 
cập, các vùng khó khăn, các lĩnh vực ưu tiên trong đào tạo nhân lực. Chi đầu tư 
xây dựng cơ bản cho giáo dục so với tổng chi xây dựng cơ bản từ nguồn NSNN 
đã đạt 10,4% (năm 2004), tăng 4 lần so với giai đoạn 1990-1995 (2,7%) và 
chiếm tỷ trọng cao nhất trong lĩnh vực xã hội. 

Chi NSNN cho giáo dục liên tục tăng. Tỷ trọng chi cho giáo dục trong 
GDP tăng từ 4,1% năm 2001 lên 5,6% năm 2008. Việt Nam thuộc danh sách các 
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quốc gia có tỷ trọng chi cho giáo dục trong GDP cao nhất. Điều này thể hiện rõ 
sự quan tâm của nhà nước đối với giáo dục. Tuy nhiên, GDP của Việt Nam còn 
rất thấp nên tổng chi ngân sách tính trên đầu người chưa cao. Nguồn ngân sách 
đầu tư cho giáo dục tăng từ 19,7 nghìn tỷ VNĐ năm 2001 lên 81,4 nghìn tỷ VNĐ 
năm 2008 (bằng 15,5% tổng chi NSNN). Các nguồn vốn từ trái phiếu, vay vốn 
nước ngoài và vận động các dự án viện trợ không hoàn lại cũng được huy động 
nhằm thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục. Đây là cơ sở tài 
chính vững chắc cho việc phát triển và hiện đại hóa cho giáo dục ở tất cả các bậc 
học nói chung và thực hiện các nhóm mục tiêu chủ yếu của ngành nói riêng.  

Các địa phương đã đầu tư thêm từ ngân sách địa phương và huy động các 
nguồn kinh phí khác để tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật nhà trường, nhằm 
từng bước nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Ước tính hàng năm kinh 
phí từ ngân sách địa phương, huy động từ cộng đồng đạt từ 25-33% tổng kinh 
phí CTMTQG thực hiện tại địa phương giai đoạn 2001-2010. Nhà nước đã ban 
hành các chính sách tiền lương và phụ cấp theo lương đối với nhà giáo, tạo điều 
kiện để đảm bảo thu nhập cho giáo viên, nhất là đối với giáo viên công tác tại 
vùng đặc biệt khó khăn.  

Đầu tư cho dạy nghề ngày càng tăng, trong đó, NSNN vẫn giữ vai trò chủ 
đạo, năm 2008, đầu tư cho dạy nghề chiếm khoảng 7,5% trong tổng chi NSNN 
cho GDĐT. Dự án nâng cao năng lực dạy nghề thuộc chương trình mục tiêu 
quốc gia về GDĐT đến năm 2010 và các dự án ODA về dạy nghề trong những 
năm qua đã đầu tư tập trung vào nâng cấp trang thiết bị dạy nghề, phát triển 
chương trình theo phương pháp tiên tiến, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên hạt nhân 
và hình thành hệ thống kiểm định chất lượng dạy nghề và đánh giá kỹ năng nghề 
quốc gia và thí điểm một số mô hình trong dạy nghề tạo tiền đề phát dạy nghề.  

Đặc biệt chính sách xã hội hóa giáo dục gần đây đã khuyến khích đầu tư 
của xã hội cho GDĐT, nhất là việc phát triển các trường NCL ở GDMN, THPT, 
TCCN, dạy nghề và ĐHCĐ đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân. Đóng góp 
của cộng đồng cho giáo dục THCS đã tăng từ khoảng 150 nghìn VNĐ/học sinh 
vào năm 2002 lên 300 nghìn VNĐ/học sinh vào năm 2010. Tỷ trọng đóng góp 
của cộng đồng trong tổng chi tiêu cho giáo dục THCS đã giảm từ 11,5% năm 
2002-2003 xuống còn 9% vào năm 2010. 

Triển khai NQ 05/2005/NQ-CP về Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động 
giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao và thực hiện Nghị quyết 14/2005/NQ-
CP về Đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục ĐH Việt Nam giai đoạn 2006-2020, 
Bộ GDĐT đã trình Chính phủ đề án Chuyển đổi mô hình trường ĐHCĐ bán 
công sang NCL; Bộ đã chỉ đạo triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về tài chính trong các cơ sở GDĐT công lập và phát triển giáo dục NCL; 
xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích XHH giáo dục (chính sách thuế, chính 
sách đầu tư, thu nhập...); xây dựng cơ chế và lộ trình chuyển các trường bán 
công sang dân lập, tư thục. 

Một số quy định về kiểm tra, giám sát và công khai sử dụng tài chính ở 
các cơ sở giáo dục bước đầu đã có tác động tích cực đến nâng cao hiệu quả sử 
dụng nguồn lực tài chính đầu tư cho GDĐT. 

Các chính sách cấp học bổng, miễn giảm học phí và cho vay đi học đối 
với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách và người nghèo đã mang lại hiệu 
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quả thiết thực trong việc thực hiện công bằng xã hội. Từ năm học 2007-2008, 
học sinh học nghề, sinh viên ĐHCĐ có hoàn cảnh khó khăn được vay để chi trả 
cho việc học hành. 752 nghìn người đã được vay với mức tối đa 800 nghìn 
VNĐ/tháng. Sau gần 4 năm thực hiện, tổng số dư nợ của chương trình là 23,7 
nghìn tỷ VNĐ và có 1,9 triệu học sinh, sinh viên được vay vốn để đi học. 

Một số vấn đề tồn tại trong việc huy động nguồn lực cho giáo dục bao 
gồm: 

- Mức phân bổ ngân sách chi thường xuyên và chi đầu tư xây dựng cơ bản 
còn thấp so với nhu cầu rất lớn của ngành. Mức chi giáo dục bằng NSNN cho 1 
học sinh, sinh viên Việt Nam còn rất thấp so với với một số nước tiên tiến trong 
khu vực. Định mức phân bổ ngân sách cho GDĐT chưa gắn chặt với các tiêu chí 
đảm bảo chất lượng đào tạo, chưa làm rõ trách nhiệm chia sẻ chi phí đào tạo giữa 
nhà nước và người học ở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục ĐH, về cơ bản vẫn 
mang tính bình quân.  

- Việc phân bổ NSNN cho giáo dục hiện nay vẫn còn những bất hợp lý 
giữa các vùng, nhất là miền núi, vùng sâu, vùng xa, cũng như đối với các trường 
thuộc khối đào tạo. Việc cấp kinh phí đào tạo dựa vào các chuẩn và các định 
mức tổng hợp còn thô sơ, thiếu hiệu quả, chưa thật công bằng. Ở một số địa 
phương ngân sách dành cho giáo dục không được sử dụng đúng mục đích.  

- Chế độ học phí được thực hiện từ năm 1998 đến nay vẫn chưa thay đổi. 
Mức thu học phí quá thấp, không phù hợp với mặt bằng giá cả cùng với chính 
sách cải cách tiền lương trong những năm qua. Phương thức miễn, giảm học phí 
trong các cơ sở GDĐT không phù hợp. Chưa có cơ chế phù hợp trong việc hỗ trợ 
học sinh thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn đi học. 

- Thu nhập của đại bộ phận nhà giáo nói chung thấp hơn so với thu nhập 
của ngành nghề khác (lương bình quân của giáo viên toàn ngành khoảng 2 triệu 
VNĐ/người/tháng). Do vậy, đời sống của nhà giáo vẫn gặp nhiều khó khăn. 

- Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tài 
chính trong các cơ sở giáo dục công lập chưa phát huy được hiệu quả.  

- Mặc dù đã có chủ trương và chính sách khuyến khích xã hội hoá giáo 
dục, tuy nhiên vẫn chưa có cơ chế hữu hiệu nhằm huy động các nguồn lực của xã 
hội đầu tư cho giáo dục.  

9.7. Tác động của HNKTQT đối với giáo dục đào tạo 

HNKTQT đã có tác động cả tích cực và không mong muốn đến lĩnh vực 
GDĐT. Các tác động tích cực gồm: 

- Cơ hội học tập đối với người dân tăng lên. Hiện nay, quy mô đào tạo 
ĐH ở Việt Nam chỉ mới đáp ứng 15-25% nhu cầu được học tiếp của học sinh tốt 
nghiệp THPT. Việc các nước cung ứng dịch vụ giáo dục cho học sinh Việt Nam 
ngay tại Việt Nam hay tại các nước đã tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam mở 
rộng cơ hội cho học sinh được học ĐH và tiếp thu các trình độ khác.  

- Sau khi gia nhập WTO, các trường nước ngoài đã đầu tư vào Việt Nam 
và cạnh tranh với các trường trong nước trong việc thu hút người học. Đã xuất 
hiện động lực cạnh tranh về điều kiện học tập và chất lượng giáo dục mà kết quả 
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là chất lượng GDĐT đã được đẩy lên, tạo ra hiệu ứng lan tỏa nâng cao chất 
lượng GDĐT. 

- Các cơ sở GDĐT đã có điều kiện phát triển, mở rộng hợp tác liên doanh 
với các cơ sở của nước ngoài. Ngành GDĐT có điều kiện tiếp cận và theo kịp 
trình độ tiên tiến của các nước trên thế giới. 

- Chất lượng đào tạo được nâng cao theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, 
đa dạng hoá, dần đáp ứng yêu cầu CNH và HNKTQT. 

Tuy nhiên, ngành GDĐT Việt Nam cũng sẽ đối diện với những thách thức 
lớn. Trước tiên là sức ép cạnh tranh với các cơ sở đào tạo nước ngoài của các 
nhà cung ứng giáo dục xuyên quốc gia khi thị trường GDĐT mở cửa theo cam 
kết WTO.  

Một khó khăn chung của các cơ sở đào tạo trong nước hiện nay là chế độ 
đãi ngộ thù lao còn thấp hơn nhiều so với các cơ sở đào tạo nước ngoài. Do đó, 
có hiện tượng chảy “chất xám” từ khu vực nhà nước ra khu vực tư nhân và nhất 
là sang các đơn vị đào tạo của nước ngoài. Cơ chế trả lương cho giảng viên còn 
bất cập dẫn đến tình trạng số lượng được chú trọng nhiều hơn chất lượng công 
việc, ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.  

9.8. Đánh giá chung 

9.8.1. Thành tựu  

- Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục được phát triển, đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu học tập của xã hội; 

- Chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo đã có chuyển 
biến; 

- Tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước đã được công nhận chuẩn quốc 
gia về xoá mù chữ, phổ cập GDTH và phổ cập THCS; 

- Công tác xã hội hoá giáo dục và việc huy động nguồn lực cho giáo dục 
đã đạt được những kết quả bước đầu; 

- Công bằng xã hội trong giáo dục đã được cải thiện, đặc biệt tăng cơ hội 
học tập cho trẻ em gái, trẻ em người dân tộc, con em các gia đình nghèo và trẻ 
em khuyết tật; và 

- Công tác quản lý giáo dục đã có nhiều chuyển biến. 

Những thành tựu của giáo dục Việt Nam đã khẳng định vai trò quan trọng 
của giáo dục trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài 
cho đất nước, đã và đang góp phần quan trọng vào sự phát triển KT-XH, giữ 
vững an ninh chính trị của đất nước trong hơn 25 năm đổi mới.  

Nguyên nhân của những thành tựu: 

- Sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ và chính 
quyền các cấp, sự quan tâm, tham gia đóng góp của các tổ chức KT-XH và toàn 
dân đối với giáo dục đã góp phần quyết định cho sự thành công của sự nghiệp 
giáo dục. Chính sách phát triển hệ thống GDĐT đã được thay đổi để phù hợp với 
HNKTQT, được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của Quốc hội, của Thủ tướng 
Chính phủ.  
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- Sự ổn định chính trị, những thành quả phát triển kinh tế, cải thiện đời 
sống nhân dân của thời kỳ đổi mới đã tạo môi trường với các điều kiện thuận lợi 
cho phát triển giáo dục.  

- Lòng yêu nước, yêu người, yêu nghề, sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo và 
quyết tâm đổi mới của ngành GDĐT đã góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ 
giáo dục.  

- Truyền thống hiếu học của dân tộc được phát huy mạnh mẽ. Nhân dân 
đã không tiếc công sức, tiền của đầu tư và khuyến khích động viên con em vượt 
khó, chăm chỉ học tập, hỗ trợ và tạo điều kiện dạy tốt, học tốt cho các nhà trường. 

9.8.2. Những tồn tại 

Quá trình hội nhập quốc tế đã mang tới những cơ hội lớn nhưng cũng 
mang đến nhiều thách thức lớn đối với giáo dục. Trong xã hội, chủ nghĩa hình 
thức, hám danh hão còn nặng nề; tâm lý khoa cử, bằng cấp vẫn chi phối mạnh 
việc dạy, học và thi cử. Mặt trái của kinh tế thị trường đã có nhiều ảnh hưởng 
tiêu cực đến giáo dục. Nhu cầu học tập của nhân dân ngày càng cao trong khi 
khả năng đáp ứng của ngành giáo dục và trình độ phát triển kinh tế của đất nước 
còn hạn chế.  

Những tồn tại: 

- Chất lượng giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu chất lượng ngày càng 
cao của các doanh nghiệp, yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới và 
HNKTQT. Việc phân luồng học sinh THCS và giáo dục hướng nghiệp chưa hiệu 
quả.  

- Công tác quy hoạch, phát triển đội ngũ cán bộ cho GDĐT chưa được các 
cấp quản lý quan tâm đúng mức. Một bộ phận không nhỏ của đội ngũ nhà giáo 
và cán bộ quản lý giáo dục chưa đủ tầm để đáp ứng nhiệm vụ giáo dục trong thời 
kỳ mới.  

- Chương trình giáo dục thiếu tính liên thông giữa các cấp học và các trình 
độ đào tạo. Chưa triển khai đồng bộ đổi mới giáo dục phổ thông với đổi mới 
nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của các trường sư phạm.  

 - Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục từ mầm non đến ĐH 
vẫn chậm đổi mới, chương trình còn nặng về lý thuyết, chưa đáp ứng được mục 
tiêu giáo dục.  

- Ở nhiều nơi, nhất là các vùng KT-XH khó khăn, cơ sở vật chất kỹ thuật 
của các cơ sở giáo dục còn thiếu thốn, lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu đổi mới 
và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Ở các vùng này, số học sinh yếu kém 
còn chiếm tỷ lệ khá cao, việc huy động học sinh ra lớp và duy trì tỷ lệ đi học đều 
vẫn còn nhiều khó khăn. 

Nguyên nhân của những tồn tại, thách thức: 

- Quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu chưa thực sự được quán triệt 
đúng mức ở các cấp quản lý và chỉ đạo giáo dục.  

- Tư duy giáo dục chậm đổi mới, chưa thích ứng với nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình HNKTQT. 
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- Công tác quản lý giáo dục còn nhiều bất cập. Tổ chức bộ máy quản lý 
nhà nước về GDĐT ở cấp tỉnh và cấp huyện chưa tương xứng với chức năng, 
nhiệm vụ được giao, Năng lực của cán bộ làm công tác quản lý GDĐT còn hạn 
chế, chưa mang tính chuyên nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Hoạt động 
thanh tra, kiểm tra chưa được chú trọng. 

- Những tác động khách quan như KH&ST, ảnh hưởng của biến đổi khí 
hậu làm tăng thêm những yếu kém bất cập của giáo dục. 

10. Y TẾ 

HNKTQT ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và ngành y tế theo 2 chiều 
hướng tích cực và tiêu cực thông qua một số kênh sau đây: 

- Về nhu cầu khám chữa bệnh: HNKTQT tác động đến tăng trưởng kinh 
tế, từ đó làm thay đổi thu nhập, phúc lợi xã hội, điều kiện sống, chất lượng hàng 
hóa dịch vụ, từ đó làm thay đổi sức khỏe của người dân. Thu nhập cao và điều 
kiện di chuyển thuận lợi hơn là điều kiện để người dân sẵn sàng tiếp cận các dịch 
vụ y tế ở mức cao hơn.  

- Về mức độ cung cấp dịch vụ y tế: phát triển kinh tế ảnh hưởng trực tiếp 
đến NSNN, theo đó đến ngân sách cho ngành y tế. Điều này làm thay đổi các 
dịch vụ y tế và kỹ thuật y học. Đồng thời, chất lượng các dịch vụ y tế tăng lên và 
loại hình dịch vụ cũng đa dạng hơn nhờ tiếp cận tốt hơn với khoa học công nghệ 
thế giới và dược phẩm nhập khẩu. Từ đó làm thay đổi chất lượng dịch vụ y tế, 
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, đây cũng là những 
thách thức đối với các doanh nghiệp dược phẩm, các doanh nghiệp trang thiết bị 
y tế, sinh phẩm trong việc cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài.  

- Mở cửa và hội nhập cũng là cơ hội để Việt Nam thu hút các nguồn đầu 
tư từ nước ngoài trong việc phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe cho người 
dân như các nguồn vốn ODA, FDI, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.  

- Về mô hình dịch bệnh: thay đổi cơ cấu kinh tế cũng làm thay đổi cơ cấu 
ngành nghề, đa dạng hóa và thay đổi các chủng loại hàng hóa, dịch vụ, làm 
chuyển biến các loại hình bệnh nghề nghiệp. Một số hàng hóa nhập khẩu từ nước 
ngoài chứa các yếu tố độc hại, các mầm bệnh truyền nhiễm làm tăng yếu tố gây 
bệnh, từ đó làm thay đổi mô hình dịch bệnh. Tăng cường thông thương với bên 
ngoài, tăng lượng khách du lịch cũng phần nào làm tăng các bệnh, dịch lây 
truyền qua biên giới, làm tăng gánh nặng đối với ngành y tế.  

- Về kiểm dịch: HNKTQT cũng làm nảy sinh các vấn đề mang tính toàn 
cầu hóa như chất lượng hàng hóa, trong đó có việc kiểm dịch, kiểm nghiệm sản 
phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và môi trường thiên nhiên.  

10.1. Những đổi mới chủ yếu trong lĩnh vực y tế  

10.1.1. Sức khỏe người dân  

Tuổi thọ người dân Việt Nam trong giai đoạn 2007-2011 tăng từ 71,3 lên 
73,1, có tiến bộ so với giai đoạn 5TWTO. Các chỉ số thống kê y tế khác đều có 
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sự tiến bộ đáng kể qua các năm, nhưng một số chỉ số ở giai đoạn 2002-2006 có 
sự giảm mạnh hơn giai đoạn 2007-2010 (chỉ số chết trẻ dưới 1 tuổi, chết trẻ dưới 
5 tuổi, trẻ sơ sinh nhẹ cân, trẻ suy dinh dưỡng, tử vong mẹ).66 Tuy nhiên với tỷ lệ 
đạt được, Việt Nam được Tổ chức Y tế Thế giới đánh giá cao, là một trong một 
số ít nước có tỷ lệ chết trẻ em tốt hơn so với các nước có cùng mức thu nhập 
bình quân đầu người; là 1 trong 9 nước có khả năng đạt Mục tiêu thiên niên kỷ 
sớm hơn hạn định (trước 2015) và là 1 trong 3 nước có tốc độ giảm tỷ suất chết 
mẹ nhanh (trên 75%). 

Bảng 71: Một số chỉ số đánh giá sức khỏe người dân 

Chỉ số 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Số năm kỳ vọng sống 71,3 71,3 71,3 71,3 71,3 72,8 73 72,8 73,0   

Tỷ lệ ‰ chết trẻ dưới 1 tuổi 26,0 21,0 18,0 17,8 16,0 16,0 15,0 16,0 15,8   
Tỷ lệ ‰ chết trẻ em dưới 5 tuổi 35,0 32,8 28,5 27,5 26,0 25,9 25,5 25,0 23,8   

Tỷ lệ % trẻ sơ sinh <2500 g 7,0 5,8 5,8 5,1 5,3 5,1 5,3 5,3 -   

Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi 
(cân nặng/ tuổi) 

30,1 28,4 26,6 25,2 23,4 21,2 19,9 18,9 17,5 16,8 16,3 

Tỷ suất tử vong mẹ (trên 
100.000 trẻ sinh ra sống) 

91,0 85,0 85,0 80,0 75,1 75,0 75,0 69,0 68,0 66 64 

Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ 
dưới 1 tuổi (%) 

89,7 96,7 96,5 97,8 95,7 81,8 81,8 96,3 -   

Có rất nhiều yếu tố góp phần nâng cao sức khỏe và tăng tuổi thọ con 
người như dinh dưỡng, điều kiện sống, lối sống, tiếp cận dịch vụ y tế, tiếp xúc 
với các yếu tố nguy cơ gây bệnh, v.v. Các yếu tố này lại chịu ảnh hưởng của 
nhiều nguyên nhân khác nhau. Điều rõ ràng là trong giai đoạn 5SWTO, mức 
sống người dân tiếp tục được cải thiện, dinh dưỡng và tiếp cận dịch vụ y tế đều 
tốt lên. Tuy nhiên, tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ gây bệnh cũng tăng lên.  

10.1.2. Hệ thống y tế 

* Các cơ sở y tế nhà nước 

Số lượng cơ sở khám bệnh đều có sự ra tăng; giai đoạn 2002-2006 tăng 
181 cơ sở, giai đoạn 2007-2011 tăng 185 cơ sở. Các bệnh viện được nâng cấp và 
được xây mới, do vậy cả 2 giai đoạn đều tăng (tương ứng là 156 và 134). Số 
phòng khám đa khoa khu vực có xu hướng giảm nhanh hơn (202 phòng trong 
giai đoạn 2007-2011 so với 13 phòng trong giai đoạn 2002-2006), do nhiều 
phòng khám đã được nâng cấp chuyển thành các bệnh viện. Các bệnh viện đa 
khoa và phục hồi chức năng giai đoạn 2007-2011 tăng 13 cơ sở (giai đoạn 
5TWTO giảm 28 cơ sở), do thay đổi mô hình dịch bệnh giữa 2 giai đoạn. Các 
trạm y tế xã phường tăng lên giữa 2 giai đoạn do việc tăng số đơn vị hành chính 
tuyến xã.  

Mặc dù số lượng các cơ sở y tế không có sự gia tăng nhiều, nhưng số 
giường bệnh lại tăng lên một cách đáng kể. Tỷ lệ tăng số giường bệnh giai đoạn 

                                                

 

66 Khi ở mức thấp, một số chỉ số y tế sẽ có sự thay đổi nhanh khi có tác động can thiệp. Tuy 
nhiên, khi các chỉ số tăng đến một mức nhất định thì dù có tăng can thiệp vẫn thay đổi chậm lại 
và tiệm cận đến mức gần tối đa.  
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2007-2011 gấp gần 4 lần giai đoạn 2002-2006 (63,9 so với 12,6 nghìn giường). 
Đó là nhờ sự gia tăng đầu tư cho y tế qua các năm nhờ đổi mới cơ chế chính sách 
đóng góp các khoản phí, viện phí và các chính sách thu hút đầu tư cho y tế. 
Những chính sách này đảm bảo sự phù hợp với nhu cầu của người dân và giảm 
tải các gánh nặng ngân sách quốc gia. 

Bảng 72: Số cơ sở khám, chữa bệnh nhà nước  

Loại hình 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bệnh viện 747 842 842 856 878 903 956 974 1.002 1.030 1.090 

Phòng khám 
đa khoa khu 
vực 

860 912 930 881 880 847 829 781 682 622 627 

Bệnh ĐD& 
PHCN 

79 76 77 53 53 51 51 40 43 44 64 

Trạm y tế xã, 
phường 

9.903 10.396 10.448 10.516 10.613 10.672 10.851 10.917 10.979 11.028 11.730 

Trạm y tế 
của cơ quan, 
xí nghiệp  

810 810 810 789 769 710 710 710 710 710 710 

Cơ sở khác 74 59 55 54 50 49 41 38 34 33 74 

Tổng số 13.051 13.095 13.162 13.149 13.243 13.232 13.438 13.460 13.450 13.467 13.623 

Số cán bộ y tế không ngừng tăng nhờ vào chủ trương, chính sách giáo dục, 
cũng như nhu cầu về nhân lực của ngành y tế. Trong khi đó, số cán bộ dược sỹ 
trong khu vực nhà nước lại có xu hướng giảm rõ rệt từ 6000 tốt nghiệp ĐH năm 
2001 xuống còn 5.500 năm 2006 và 5600 năm 2010. Do HNKTQT và phát triển 
kinh tế, các công ty dược tư nhân và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam tăng 
mạnh đã thu hút được nhiều cán bộ có trình độ cao hơn do các sự hấp dẫn của 
mức thu nhập và các chế độ tốt hơn khu vực. 

* Mạng lưới y tế tư nhân 

Giai đoạn 2007-2011 cũng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của các phòng 
khám, bệnh viện tư nhân. Trước năm 2006, cả nước chỉ có 35 bệnh viện tư, đến 
năm 2007, có 44 bệnh viện tư nhân hạng II, và đến năm 2011, cả nước có 132 
bệnh viện tư nhân đang hoạt động tại 30 tỉnh thành, tập trung nhiều nhất ở tp 
HCM (30 bệnh viện), Hà Nội (12 bệnh viện). Ngoài ra, Cục Quản lý khám chữa 
bệnh đã cấp mới và gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân 
cho 48 bệnh viện và phòng khám có vốn FDI; cấp và gia hạn chứng chỉ hành 
nghề y tư nhân cho 338 bác sĩ là người đứng đầu bệnh viện; đồng ý về chủ 
trương 81 dự án thành lập bệnh viện với tổng số 20.028 giường bệnh.  

Các bệnh viện tư nhân đóng góp 6.210 giường bệnh, chiếm 3,7% so với 
tổng số giường bệnh viện công lập, đạt 0,7 giường bệnh trên 10.000 dân. Trung 
bình có 28 người hành nghề y tư nhân/100.000 dân. Gần 70% số bác sỹ hành 
nghề y tư nhân là cán bộ nhà nước, chủ yếu hành nghề theo hình thức phòng 
khám chuyên khoa ngoài giờ.  

Sự phát triển mạnh mẽ mạng lưới y tế tư nhân trong giai đoạn 2006-2007 
có được là nhờ các cơ sở pháp lý cho điều kiện hình thành và hoạt động của các 
cơ sở khám, chữa bệnh NCL. Bên cạnh đó, khi gia nhập WTO, khu vực tư nhân 
cũng có khả năng tiếp cận được với các trang thiết bị, các loại thuốc đảm bảo 
tính cạnh tranh về chủng loại, chất lượng và giá cả.  
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10.1.3. Việc tiếp cận dịch vụ y tế cho các nhóm đối tượng  

Từ năm 1994 đến nay, người dân phải chi trả một phần viện phí. Do một 
số người dân nghèo và cận nghèo không đủ khả năng chi trả các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe, từ năm 2002 Nhà nước có chính sách cấp miễn phí thẻ BHYT cho 
người nghèo. Trong thời kỳ 2002-2006, cùng với sự phát triển kinh tế, số lượng 
người tham gia bảo hiểm có xu hướng tăng, tuy nhiên chủ yếu là tầng lớp lao 
động tại các doanh nghiệp và cán bộ công nhân, viên chức nhà nước.  

Đến thời kỳ 2008-2010 có sự ra tăng mạnh số người tham gia bảo hiểm 
do thực hiện Luật bảo hiểm y tế, mở rộng các đối tượng tới học sinh, sinh viên, 
người cận nghèo, công an, quân đội. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2008 đã tạo điều 
kiện cho người dân tiếp cận BHYT tốt hơn, trong đó quy định thêm các đối 
tượng là học sinh, sinh viên, người cận nghèo, đồng bào DTTS, trẻ em dưới 6 
tuổi được trợ cấp BHYT. Đây là bước ngoặt để tạo điều kiện phát triển BHYT 
toàn dân. Tỷ lệ bao phủ BHYT đã tăng nhanh từ 20,0% năm 2003 lên 40,6% 
năm 2006, đạt 68% năm 2012. Chính phủ đang huy động các nguồn lực và đảm 
bảo các khung pháp lý nhằm đạt tới BHYT toàn dân.  

Hình 41: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế qua các năm 

(% số người tham gia BHYT so với dân số) 

Nguồn: báo cáo hàng năm của BHXH Việt Nam và Niên giám thống kê y tế các năm 2001-2012 
và báo cáo tổng kết công tác y tế các năm 2011-2012 của Bộ Y tế. 

Hình 42: Lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân  
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Trước đòi hỏi thực tế về nhu cầu khám chữa bệnh và HNKTQT, hệ thống 
y tế đã và đang được đổi mới và hoàn thiện theo hướng công bằng, hiệu quả, 
nhằm tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khoẻ với chất lượng ngày càng cao, phù hợp với sự phát triển KT-XH của 
đất nước. Hàng loạt chính sách được thực thi như đổi mới cơ chế hoạt động và 
cơ chế tài chính của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập; khuyến khích xã hội hoá 
nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao và đa dạng của nhân dân, 
tăng khả năng lựa chọn của người dân đối với các dịch vụ y tế. 

Trong giai đoạn 2007-2010, chi NSNN cho y tế được ưu tiên cho y tế dự 
phòng; phát triển mạng lưới y tế cơ sở; chú trọng vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn. Trong những năm qua dưới sự tài trợ của một số tổ chức quốc tế, 
nhiều dự án đã được triển khai tới các vùng sâu vùng xa như Tây Nguyên, Tây 
Bắc, Duyên hải Nam trung bộ, Bắc Trung bộ và ĐBSCL, MNPB. 

Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách tự chủ và xã hội hóa y tế 
nhằm đảm bảo nguồn tài chính trong công tác chăm sóc sức khỏe, trong đó có 
việc thu phí dịch vụ y tế. Một số cơ sở khám chữa bệnh đã chủ động nâng cao 
chất lượng một số dịch vụ với các gói dịch vụ đa dạng phù hợp với nhu cầu và 
khả năng tài chính của người dân. Do vậy, có sự chênh lệch trong việc tiếp cận 
và sử dụng các dịch vụ y tế giữa các nhóm thu nhập.  

Một bộ phận người dân còn nghèo, không đủ khả năng chi trả các dịch vụ 
y tế. Mặc dù, nhà nước đã có chính sách BHYT đảm bảo sự tiếp cận y tế mang 
tính toàn dân, song tỷ lệ bao phủ BHYT chỉ khoảng 60% dân số. Chính sách của 
Đảng và Nhà nước bước đầu đã thành công trong việc chăm sóc y tế với các đối 
tượng người nghèo, người DTTS, các đối tượng là phụ nữ, trẻ em và người già. 
nhưng kinh phí còn dàn trải, trong khi ngân sách dành cho y tế còn hạn hẹp là 
những rào cản trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ. 

Trong thực tế và trong quy hoạch phát triển y tế, có sự chênh lệch về mức 
độ đầu tư cũng như khả năng tiếp cận giữa các vùng. Các bệnh viện chuyên khoa 
sâu, các bệnh viện Trung ương tập trung tại các thành phố lớn, trong khi một số 
tỉnh vùng Tây Nguyên, Tây Bắc, Bắc Trung bộ và Tây Nam bộ là những nơi 
giao thông đi lại khó khăn, vùng sâu, vùng xa lại thiếu bệnh viện chất lượng cao 
đã hạn chế việc tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng của người dân tại các 
vùng đó.  

Công tác xây dựng chiến lược phát triển mạng lưới y tế cơ sở nhằm tăng 
cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu bước đầu đã đạt được những kết quả 
nhất định trong việc tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tới toàn dân. Tuy nhiên, 
việc nâng cao trình độ và chất lượng dịch vụ y tế Việt Nam thông qua phát triển 
y tế cơ sở với y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao để mọi người dân được hưởng dịch 
vụ y tế cơ bản có chất lượng trong bối cảnh chi tiêu công cho y tế còn thấp là 
một khó khăn lớn. 

10.1.4. Tác động mô hình bệnh tật 

Số ca mắc và số ca tử vong do bệnh tật trong giai đoạn 2007-2011 có xu 
hướng giảm. Riêng các dịch bệnh lây có xu hướng giảm về tỷ lệ mắc phải nhưng 
lại gia tăng số ca tử vong. Điều này có thể do điều kiện sống người dân được cải 
thiện đáng kể; bên cạnh đó công tác phòng chống dịch, bệnh cũng được đẩy 
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mạnh, do vậy số ca mắc bệnh truyền nhiễm giảm. Tuy nhiên, hội nhập cũng làm 
tăng nguy cơ một số bệnh lây truyền qua biên giới, đặc biệt một số bệnh truyền 
nhiễm nguy hiểm như: Cúm A H5N1, cúm A H1N1, tả; điển hình là bệnh cúm A 
H1N1 với tốc độ lây lan nhanh chóng. 

Bảng 73: Xu hướng thay đổi mô hình bệnh tật 

Loại dịch bệnh 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dịch lây 
Mắc 27,16 27,44 26,13 25,18 24,94 25,73 25,15 22,90 19,82 
Chết 18,20 17,42 17,00 16,53 13,23 15,41 17,23 14,08 30,08 

Bệnh không 
lây 

Mắc 63,65 60,61 60,81 62,16 62,40 60,65 63,14 66,32 71,56 
Chết 63,28 59,12 57,91 61,14 61,62 60,13 60,02 63,34 45,50 

Tai nạn, ngộ 
độc, chấn 
thương 

Mắc 9,18 11,95 13,06 12,65 12,66 13,62 11,72 10,78 8,63 

Chết 18,52 23,46 25,09 22,33 25,15 24,47 22,75 22,58 24,42 

Các bệnh không lây lại theo chiều hướng ngược lại, gia tăng về tỷ lệ mắc, 
nhưng giảm số lượng tử vong so với giai đoạn 2002-2006. Sau khi gia nhập 
WTO, việc mua các trang thiết bị, công nghệ, hiện đại từ các nước tiên tiến dễ 
dàng hơn; nhờ vậy có thể phát hiện được nhiều các ca mắc bệnh hơn. Tuy nhiên, 
HNKTQT cũng tạo ra không ít sức ép cho người lao động, làm gia tăng các bệnh 
không lây nhiễm (tiểu đường, tim mạch, ung thư, tâm thần). Phát hiện sớm và 
điều trị kịp thời cũng là nguyên nhân giảm số ca tử vong giai đoạn 2007-2011 
nhiều hơn giai đoạn 2002-2006.  

Tai nạn, ngộ độc, chấn thương có xu hướng gia tăng số ca mắc và tử vong 
trong giai đoạn 2002-2006 tuy nhiên lại giảm đi trong giai đoạn 2007-2010. Điều 
này do Chính phủ đã có những khung pháp lý tốt hơn trong việc phòng, chống 
tai nạn, ngộ độc, chấn thương. Bên cạnh đó khi gia nhập WTO, yêu cầu chuẩn 
hóa quy trình sản xuất, chuẩn hóa các sản phẩm (thực phẩm, máy móc, trang 
thiết bị) cũng làm giảm số ca mắc và tử vong về tai nạn, ngộ độc, chấn thương. 

10.2. Những thay đổi trong cung cấp dịch vụ y tế 

10.2.1. Công nghệ, kỹ thuật  

Các công nghệ, kỹ thuật hiện đại được ứng dụng rộng rãi. Giai đoạn 
2007-2011, chất lượng khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế các tuyến ngày càng 
được nâng cao. Một số kỹ thuật mới, tiên tiến đã được thực hiện thành công và 
trở thành thường quy trong nhiều bệnh viện như ghép thận, ghép gan, thụ tinh 
trong ống nghiệm, phẫu thuật tim hở, thông/nong mạch vành, mổ nội soi, ghép 
xương, ghép tuỷ, phẫu thuật mạch máu, thay ổ chỏm khớp, lọc máu, tán sỏi 
ngoài cơ thể. Nhiều kỹ thuật cao đã được thực hiện ngay tại tuyến tỉnh như chụp 
cộng hưởng từ, chụp cắt lớp vi tính, chụp mạch xoá nền, sinh hoá, huyết học, 
truyền máu, vi sinh vật; y học hạt nhân, laser. Những kỹ thuật này 5TWTO vẫn 
còn là một điều mới mẻ. Riêng năm 2011, một số kỹ thuật mới đã được các bệnh 
viện đưa vào ứng dụng, điển hình là thay khớp háng toàn phần, cố định gãy diện 
vuông trong gãy ổ cối bằng nẹp uốn gấp góc, đặt máy hỗ trợ tâm thất trái, đặt 
stent động mạch chủ bụng. 

Số lượng các dịch vụ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe, dịch vụ làm đẹp, 
chăm sóc y tế cũng tăng nhanh, giai đoạn 2002-2006 tăng 9.500, giai đoạn 2007-
2010 tăng 22.000. 
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Những thành tựu trên đạt được là do có sự đầu tư trang thiết bị và các kỹ 
thuật y học. Khi Việt Nam gia nhập WTO thì các hàng rào thuế quan được gỡ bỏ 
hoặc miễn giảm tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa nước ngoài thâm nhập thị 
trường Việt Nam. Các cơ sở y tế dễ dàng tiếp cận được với các trang thiết bị hiện 
đại mà trước đó không có. Bên cạnh đó, công tác chuyển giao công nghệ cũng 
được đẩy mạnh, nhờ đó chất lượng dịch vụ được nâng cao, đáp ứng tốt hơn nhu 
cầu khám chữa bệnh của người dân. Các cán bộ ngành y tế Việt Nam có cơ hội 
hợp tác, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trong y học.  

Công tác chỉ đạo tuyến, đào tạo tại chỗ, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến 
dưới, nhất là trong lĩnh vực ngoại khoa, cấp cứu theo Đề án 1816 đã giúp các 
bệnh viện tuyến tỉnh nâng cao được chất lượng chẩn đoán, điều trị. Các bệnh 
viện tuyến trên đã chuyển giao hơn 650 kỹ thuật thuộc 26 chuyên ngành và 500 
lớp tập huấn mỗi năm cho tuyến dưới. Trên 80% bệnh viện tuyến dưới đã tiếp 
nhận và thực hiện được kỹ thuật mới sau khi chuyển giao; 15% cần đào tạo thêm 
và khoảng 5% không đủ khả năng tiếp thu kỹ thuật chuyển giao.  

10.2.2. Quá tải bệnh viện  

Mặc dù số cơ sở y tế, cơ sở vật chất, nhân lực cho ngành y tế không 
ngừng tăng lên qua các năm, nhưng vấn đề quá tải bệnh viện vẫn đang ngày càng 
gia tăng. Tình trạng quá tải bệnh viện đã có từ trước đó, tuy nhiên còn thấp. 
Trong thời kỳ HNKTQT, chất lượng cuộc sống của nhân dân được nâng cao, 
người dân có nhu cầu cao hơn về chăm sóc sức khỏe. Với điều kiện giao thông, 
thông tin thuận tiện, người dân có xu hướng lựa chọn nơi cung cấp dịch vụ có 
chất lượng tốt nhất.  

75% người bệnh đến khám tại các bệnh viện tuyến trên là người bệnh 
vượt tuyến, trong khi 56% trong số này hoàn toàn có thể khám chữa bệnh tại 
tuyến dưới; 50% số người bệnh điều trị nội trú ở tuyến trên là người bệnh tự 
vượt tuyến. 

Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương đang có xu hướng gia 
tăng. Công suất sử dụng giường bệnh chung của các bệnh viện trung ương năm 
2009 là 116%, tăng lên 120% năm 2010 và 118% năm 2011. Trầm trọng hơn cả 
là các bệnh viện K (249%); bệnh viện Bạch Mai (168%); bệnh viện Chợ Rẫy 
(154%); bệnh viện Phụ sản Trung ương (124%). Trong những bệnh viện trên, 
tình trạng quá tải diễn ra không đồng đều giữa các chuyên khoa; các chuyên 
khoa có mức độ quá tải cao nhất là ung bướu, tim mạch, chấn thương chỉnh hình, 
sản, nhi. Tình trạng quá tải ở bệnh viện tuyến trung ương cũng xảy ra cả trong 
lĩnh vực khám bệnh. Tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến tỉnh cũng ở mức 
tương đối cao, công suất sử dụng giường bệnh chung của các bệnh viện đa khoa 
và chuyên khoa tuyến tỉnh năm 2011 là 114%.  

10.2.3. Thu hút đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực y tế 

Cùng với tiến trình hội nhập quốc tế, ngành y tế cũng đã có sự chuyển 
biến trong việc thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài. Thực hiện các cam kết về đầu 
tư, trong đó có đầu tư về y tế là điều kiện thuận lợi thu hút các NĐTNN vào Việt 
Nam. Cả nước có trên 70 dự án FDI trực tiếp vào lĩnh vực y tế. Mặc dù, vốn đầu 
tư FDI vào y tế còn khiêm tốn, song Bộ Y tế vẫn nhận định rằng trong những 
năm tới, số bệnh viện tư nhân và bệnh viện có vốn FDI sẽ tăng mạnh khi một 
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loạt chính sách ưu đãi đầu tư vào lĩnh vực khám chữa bệnh được triển khai, 
nhiều rào cản trong hoạt động y tế tư nhân được tháo gỡ khi áp dụng chính sách 
ưu đãi đặc biệt về thuế và đất đai. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng nhận được nhiều 
khoản vay, viện trợ từ nước ngoài.  

10.3. Thị trường dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, hóa chất và trang thiết 
bị bị y tế 

Nhằm đảm bảo thực hiện cam kết HNKTQT và giảm dần sự phụ thuộc 
vào nguồn thuốc nhập khẩu, Việt Nam tập trung xây dựng Quy hoạch phát triển 
Công nghiệp Dược Việt Nam giai đoạn đến 2015 và tầm nhìn đến 2020. các 
nguyên tắc, tiêu chuẩn GMP, GLP, GSP, GDP, GPP cũng được triển khai áp 
dụng theo đúng lộ trình hội nhập khu vực và quốc tế.  

Tổng giá trị tiền thuốc cũng như tiền thuốc bình quân đầu người không 
ngừng tăng lên qua các năm. Tuy giá trị thuốc nhập khẩu khá cao (chiếm gần 
60%), tỷ trọng giá trị thuốc nhập khẩu trong giai đoạn 2007-2010 thấp hơn giai 
đoạn trước do một số NĐTNN đã vào Việt Nam. Một nguyên nhân khác là giá 
một số mặt hàng thuốc, đặc biệt là các thuốc đặc trị cho các bệnh tiểu đường, tim 
mạch, huyết áp tăng. 

Việt Nam đã có nhiều cố gắng trong việc cung ứng đầy đủ các loại thuốc 
có chất lượng cho người dân. Hiện nay Việt Nam có 18 doanh nghiệp dược trung 
ương; 132 doanh nghiệp dược địa phương; 22 dự án liên doanh sản xuất thuốc. 
Các cơ sở cung ứng thuốc thiết yếu đã có mặt tại các xã, phường, kể cả vùng sâu, 
vùng xa, với khoảng 10.317 quầy đại lý thuốc và 9.087 tủ thuốc của trạm y tế. 
Đảm bảo những cam kết khi gia nhập WTO, một số công ty trực thuộc Bộ Y tế 
đã tiến hành cổ phần hóa và hoạt động theo cơ chế thị trường. 

Công tác y dược học cổ truyền là một hướng phát triển nhằm đáp ứng nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của người dân và phát triển kinh tế. Công tác nghiên cứu 
kế thừa và phát huy các bài thuốc, phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền 
tiếp tục được đẩy mạnh. Các nguồn dược liệu địa phương được sử dụng rộng rãi 
để chữa trị một số bệnh thông thường và bệnh mãn tính. Hiện nay có trên 450 cơ 
sở sản xuất thuốc y học cổ truyền với 2.000 chế phẩm đông nam dược. Hàng 
năm có khoảng 30% bệnh nhân được khám và điều trị bằng y học cổ truyền. 

Việc gia nhập WTO là cơ hội các hãng sản xuất hóa chất diệt khuẩn, diệt 
côn trùng sử dụng trong gia dụng và trong y tế có điều kiện nhập khẩu vào Việt 
Nam. Hiện nay ngày càng có nhiều mẫu mã, chủng loại với nhiều công dụng 
khác nhau. Nhằm đảm bảo sự an toàn cho người tiêu dùng, bên cạnh việc cấp 
giấy phép dựa trên các bằng chứng khoa học trong việc xác định tính hiệu quả và 
độ an toàn của mỗi loại hóa chất, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các viện nghiên cứu, 
các trường ĐH nghiên cứu các bằng chứng về tính hiệu quả và độ an toàn. Bên 
cạnh đó, Việt Nam cũng đã và đang nghiên cứu, sản xuất một số hóa chất nhằm 
hạn chế sự nhập khẩu từ bên ngoài. 

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đặt ra nhiều thách thức. Hàng hóa 
thực phẩm vào Việt Nam với nhiều chủng loại, nhiều mẫu mã. Việc thành lập 
các Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyến tỉnh bước đầu đã giải quyết được 
những khó khăn trong quản lý. Tuy nhiên, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện 
nay có nhiều bất cập do còn thiếu phương tiện, trang thiết bị xét nghiệm, kiểm 
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định. Hơn nữa, vấn đề quản lý nhập khẩu còn nhiều phức tạp, nhiều mặt hàng 
nhập khẩu lậu vào Việt Nam dưới nhiều hình thức như tạm nhập, tái xuất và 
bằng con đường tiểu ngạch qua biên giới tại Lạng Sơn, Quảng Ninh trong thời 
gian qua.  

10.4. Hệ thống kiểm dịch biên giới, kiểm định sản phẩm 

Hệ thống kiểm dịch y tế quốc tế còn chưa phát triển kịp thời với nhu cầu. 
Cả nước hiện có 13 Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế, trong khi số tỉnh thành có 
cửa khẩu đường bộ và cửa khẩu hàng không là 41 tỉnh. Trang thiết bị tại các đơn 
vị kiểm dịch còn hạn chế, không đáp ứng được so với nhu cầu, đặc biệt là các 
trang thiết bị sử dụng trong labo xét nghiệm.  

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay đã phát triển khá nhanh, 
Việt Nam đã có 63 Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tuyến tỉnh. Tuy nhiên, các 
trang thiết bị sử dụng cho công tác xét nghiệm kiểm tra thực phẩm còn hạn chế. 
Tuyến tỉnh chỉ thực hiện được một số các xét nghiệm vi sinh, hóa chất đơn giản. 
Phần lớn các xét nghiệm phức tạp vẫn phải gửi về các viện đầu ngành để xét 
nghiệm, đòi hỏi thời gian do đó gây ảnh hưởng lớn đến người kinh doanh thực 
phẩm và sức khỏe người tiêu dùng khi các thực phẩm không được kiểm tra đầy 
đủ các độc tố phức tạp. 

Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ người tiêu dùng. 
Nhiều sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài đang 
được lưu hành tại Việt Nam, các vụ thực phẩm được nhập thẩm thấu dưới dạng 
tạm nhập tái xuất đã phát hiện cho thấy nguy cơ tiềm ẩn mất vệ sinh thực phẩm 
từ các sản phẩm nước ngoài là rất lớn. Hơn nữa, Việt Nam với đường biên giới 
trên biển và trên đất liền là rất lớn. Lực lượng biên phòng, hải quan chưa đáp 
ứng được công tác phòng chống buôn lậu; các sản phẩm dược phẩm, hóa chất, 
mỹ phẩm và thực phẩm được nhập vào Việt Nam, không qua kiểm tra là những 
nguy cơ gây tác động đến sức khỏe người tiêu dùng. 

11. MÔI TRƯỜNG 

11.1. Đánh giá thực trạng sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên trong 
giai đoạn 2007-2011 

11.1.1. Rừng và đa dạng sinh học 

Trong giai đoạn 5SWTO, diện tích rừng Việt Nam vẫn tiếp tăng khoảng 
0,07%/năm, nhưng chậm hơn hẳn so với 5TWTO (0,55%/năm). Từ 2008 đến 
nay, trong khi diện tích rừng tự nhiên có xu hướng giảm, thì diện tích rừng trồng 
tăng mạnh. Mặc dù độ che phủ rừng có tăng, song chất lượng rừng tiếp tục giảm. 
Rừng tự nhiên vẫn đang bị suy thoái về chất lượng, với hơn 2/3 diện tích được 
coi là rừng nghèo và tái sinh. Rừng phòng hộ đầu nguồn trên lưu vực những con 
sông lớn vẫn đang bị chuyển đổi mục đích sử dụng và bị chặt phá. Việc phá rừng 
ngập mặn để nuôi trồng thủy sản vẫn còn tiếp diễn ở một số địa phương dẫn đến 
suy giảm hệ sinh thái rừng ngập mặn. 

Ngoài những nguyên nhân trực tiếp làm mất rừng do chuyển đổi đất rừng 
thành đất canh tác và phát triển kết cấu hạ tầng, khai thác gỗ trái phép và khai 
thác quá mức, cháy rừng do con người và thiên nhiên, các nguyên nhân gián tiếp 
và nguyên nhân gốc rễ dẫn đến mất rừng là do tốc độ và cách thức tăng trưởng 
kinh tế, những thay đổi của thị trường và những vấn đề có tính bao quát khác là 
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quản trị và chính sách. Kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO năm 2007, ngành chế 
biến gỗ đã tăng trưởng nhanh chóng, tuy khoảng 80% gỗ nguyên liệu phải nhập 
khẩu, nhưng vẫn tạo áp lực lớn cho việc bảo vệ rừng.  

Mối đe dọa đối với đa dạng sinh học ở Việt Nam (một trong 16 quốc gia 
có mức đa dạng sinh học cao nhất thế giới) ngày càng tăng. Hiện tại Việt Nam đã 
có 300 loài thực vật bị nguy cấp, với quần thể suy giảm chủ yếu do phá rừng và 
du canh, khoảng 400 loài động vật bị đe dọa, nguyên nhân chủ yếu do mất môi 
trường sống và hoạt động săn bắt của con người vì mục đích thương mại. Rừng 
có mức độ đa dạng sinh học cao chỉ còn lại khoảng 5% rừng tự nhiên nằm phân 
tán rải rác; một số khu rừng còn xen kẽ các vùng canh tác nông nghiệp và khu 
dân cư. Hiện hữu nguy cơ tuyệt chủng các loài động vật quý hiếm ở Việt Nam 
do bị săn bắt, buôn bán trái phép (như tê giác một sừng, voi rừng có ngà, hổ). 
Buôn bán động vật hoang dã có chiều hướng gia tăng, đã có 1.556 vụ liên quan 
đến động vật hoang dã bị bắt giữ. Tình trạng nhập khẩu các sinh vật ngoại lai 
xâm hại vẫn tiếp diễn. Việc quản lý các sinh vật biến đổi gen đang gặp nhiều bất 
cập. Chính sách mở cửa, lưu thông hàng hóa thuận lợi, kiểm soát thiếu chặt chẽ, 
gian lận thương mại ở mức độ nhất định dẫn tới tình trạng này, phần nào phản 
ánh tính chất phức tạp và mặt trái của cơ chế thị trường khi mở cửa ra thế giới 
bên ngoài nếu không được kiểm soát chặt chẽ. Mặt khác văn hóa tiêu dùng cũng 
cần phải có sự thay đổi. 

11.1.2. Tài nguyên đất 

Cùng với HNKTQT, nhất là việc gia nhập WTO, mở rộng quy mô đầu tư 
và gia tăng hoạt động thương mại gây áp lực ngày càng lớn đối với đất đai. Xu 
hướng mở rộng đất nông nghiệp, chuyển đổi đất nông nghiệp sang phát triển hạ 
tầng và đất phi nông nghiệp có giá trị cao hơn đang ngày càng mạnh, đặc biệt là 
xung quanh các vùng ven đô. Nếu ĐBSH và ĐBSCL đang chịu áp lực chuyển 
đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp, đất ngập nước sang đất đô thị và KCN; 
thì tại MNPB và Tây Nguyên, đất rừng đang bị chuyển đổi sang trồng cây công 
nghiệp do nhu cầu thị trường của các sản phẩm này gia tăng. Diện tích đất nông 
nghiệp ở các vị trí thuận lợi giảm mạnh. Thay đổi mục đích sử dụng đất là một 
trong các nguyên nhân làm suy giảm các nguồn tài nguyên đa dạng sinh học.  

Việt Nam đang đối mặt với 3 thách thức có tính dài hạn trong trong sử 
dụng tài nguyên đất: Thứ nhất, tiềm năng khai thác đất chưa sử dụng còn rất ít 
trong khi nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực tăng mạnh cùng với việc 
duy trì diện tích đất trồng lúa nước để bảo đảm an ninh lượng. Việt Nam không 
có sự lựa chọn nào khác ngoài nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Thứ hai, hệ thống 
quản lý đất đai còn nhiều bất cập, sử dụng đất ở đô thị, đất canh tác nông nghiệp 
thiếu quy hoạch bài bản, manh mún, hạn chế khả năng khai thác quy mô lớn, 
nhiều vấn đề nhạy cảm liên quan đến đất cần phải xử lý. Thứ ba, vấn đề biến đổi 
khí hậu đang ảnh hưởng mạnh đến diện tích và chế độ sử dụng đất, đòi hỏi phải 
có chiến lược thích ứng hiệu quả trong quy hoạch cũng như lựa chọn hệ thống 
canh tác phù hợp trong sản xuất nông nghiệp. 

So với trước khi gia nhập WTO, những thông tin về đất đai đối với người 
dân đã có những sự tiến bộ nhất định, tính công khai minh bạch tốt hơn. Tuy 
nhiên, vẫn cần phải thúc đẩy tính minh bạch và công khai trong quy hoạch sử 
dụng đất hơn nữa, nhất là các khu vực đô thị, KCN, đất dành cho giao thông. 
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Chính sách thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng và giá đất đền bù vẫn còn 
nhiều bất cập. 

Hình 43: Số lượng các loài động thực vật bị đe dọa toàn cầu của Việt Nam 

 

Bảng 74: Hiện trạng và kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất, 2001-2010 

Chỉ tiêu sử dụng đất Diện tích 
năm 2000 

Chỉ tiêu duyệt đến 
năm 2010 

Diện tích năm 
2010 

Kết quả thực 
hiện 2001-2010 

(%) 
1. Đất nông nghiệp 20.388 26.220 26.022 99,24 
Đất trồng lúa 4.468 3.996 4.098 102,55 
Đất rừng phòng hộ 5.398 6.563 6.158 93,83 
Ðất rừng đặc dụng 1.443 1.978 2.128 107,58 
Các loại đất nông 
nghiệp khác còn lại 

9.029 13.683 13.638 99,67 

Trong đó:     
Đất cây hàng năm khác 
(trừ đất trồng lúa) 

1.699 2.587 2.232 86,28 

Đất trồng cây lâu năm 2.258 2.657 3.560 133,99 
Đất rừng sản xuất 4.734 7.702 7.095 92,12 
Ðất nuôi trồng thủy sản 368 700 717 102,43 
2. Đất phi nông nghiệp 2.851 4.021 3.613 89,85 
Ðất quốc phònga  189 252 276 109,52 
Đất an ninhb 3 29 42 144,83 
Ðất khu công nghiệp 23 101 96 95,05 
Đất phát triển hạ tầng 819 1.136 1.139 100,26 
3. Đất đô thịc  990  1.257  
4. Đất khu bảo tồn 
thiên nhiênd  

  2.238  

Ghi chú: a Đất quốc phòng không bao gồm đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp ở các khu 
vực trường bắn, đất làm kinh tế. 
b Đất an ninh không bao gồm đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp ở các trại giam. 
c Đất đô thị không trình Quốc hội chỉ tiêu này mà chỉ trình chỉ tiêu đất ở tại đô thị. 
d Đất khu bảo tồn thiên nhiên là chỉ tiêu mới xuất hiện trong kỳ quy hoạch này. 

11.1.3. Tài nguyên nước 

Khoảng 60% nguồn nước mặt với 6 lưu vực sông của Việt Nam phụ thuộc 
vào nguồn nước quốc tế. Nông nghiệp là ngành sử dụng nước nhiều nhất 
(khoảng 81%). Sản lượng nông nghiệp không ngừng tăng qua các năm. Công 
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nghệ tưới tiết kiệm đã bắt đầu được áp dụng cho cây trồng cạn, nhưng vẫn chưa 
áp dụng cho cây lúa. 60% nước ngầm khai thác bị sử dụng không có kế hoạch, 
thiếu sự giám sát của người dân.  

Tuy nước cho công nghiệp chỉ chiếm 5% tổng lượng nước sử dụng, 
nhưng nước thải công nghiệp ngày càng tăng, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập 
WTO. Một số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thiên về lợi nhuận, không 
quan tâm tới vấn đề môi trường đã gây ô nhiễm môi trường từ chất thải. Gia tăng 
sản xuất hàng hóa ở các làng nghề thủ công sử dụng nhiều nước, nước thải 
không được xử lý là nguyên nhân cơ bản làm ô nhiễm và suy giảm chất lượng 
nước. Hầu hết các hộ kinh doanh nhỏ ở các làng nghề sản xuất ngay tại nhà; 
nước thải được xả thẳng ra môi trường không qua xử lý. Việc cải thiện môi 
trường tiến triển chậm, chỉ có số ít cơ sở công nghiệp có hệ thống xử lý nước 
thải hiệu quả. Ý thức tiết kiệm trong việc sử dụng nước còn chưa cao nên tình 
trạng thất thoát nước trong sinh hoạt và công nghiệp vẫn còn lớn.  

Về nước sinh hoạt, so với trước khi gia nhập WTO, cuộc sống người dân 
đã được cải thiện đáng kể, tỷ lệ dân cư được cấp nước sạch tăng nhanh trên tất cả 
các vùng từ 62% năm 2005 lên 83% năm 2010. Tuy nhiên, hiệu suất cấp nước đô 
thị vẫn còn thấp, mới chỉ đạt 60-70%.  

Hiện trạng nêu trên cho thấy những thách thức đặt ra trong bối cảnh 
HNKTQT và phát triển kinh tế trong thời gian tới liên quan đến nguồn nước 
gồm: An ninh nguồn nước; các dịch vụ cấp nước hiệu quả và vệ sinh bền vững; 
các dịch vụ nông nghiệp và thủy lợi bền vững; cung cấp tài chính và cơ sở vật 
chất đáp ứng yêu cầu quản lý và dịch vụ tài nguyên nước; ô nhiễm và suy thoái 
nguồn nước. Thiên tai bão lũ, biến đổi khí hậu cũng sẽ tác động đến tài nguyên 
nước. Việt Nam được dự báo là quốc gia có nguy cơ thiếu nước nếu không có sự 
quản lý tốt trong thời gian tới. 

11.1.4. Tài nguyên khoáng sản 

Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nguồn tài nguyên khoáng sản 
phong phú, với khoảng 60 loại; hiện nay đã khai thác, sản xuất, chế biến và xuất 
khẩu khá nhiều, trong đó than và dầu thô là khoáng sản quan trọng nhất, với sản 
lượng lớn được xuất khẩu. Hầu hết các loại khoáng sản khác được chế biến và 
tiêu thụ trong nước. 5SWTO, GTGT ngành khai khoáng giảm bình quân 
0,4%/năm, chủ yếu do Chính phủ áp dụng chính sách giảm xuất khẩu tài nguyên. 
Trước năm 2009, toàn bộ sản lượng dầu thô khai thác dùng để xuất khẩu. Khi 
nhà máy lọc dầu Dung Quất đi vào hoạt động, xuất khẩu dầu thô giảm dần xuống 
còn 46% sản lượng vào năm 2011. 

Nhu cầu năng lượng của Việt Nam đang tăng mạnh, đặc biệt sau khi gia 
nhập WTO. Đây cũng là nguồn gây phát thải khí nhà kính chủ yếu. 

Sau khi HNKTQT, công nghệ khai thác khoáng sản vẫn không có sự thay 
đổi đáng kể; thiết bị và các kỹ thuật khai thác lạc hậu, cũ kỹ; thất thoát khoáng 
sản lớn do công nghệ khai thác lạc hậu, lỗi thời. Thiếu chú trọng đầu tư phát 
triển mới, quy mô đầu tư nhỏ nên suất đầu tư lớn. Các cơ sở hạ tầng cần thiết, 
nhất là giao thông, chưa phù hợp. Hơn nữa, Việt Nam có thể thu được GTGT lớn 
hơn từ sản xuất khoáng sản nếu hạn chế và tiến tới chấm dứt xuất khẩu khoáng 
sản dạng thô. Nhưng để có GTGT lớn hơn thông qua tuyển quặng và chế biến 
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sâu không phải là việc làm dễ, đòi hỏi phải có đầu tư lớn, công nghệ cao và năng 
lực vận hành tốt. 

11.2. Đánh giá tình hình ô nhiễm môi trường  

11.2.1. Ô nhiễm nước 

Ô nhiễm nước mặt là vấn đề bức xúc nhất hiện nay, đặc biệt là tại các lưu 
vực sông như sông Cầu, sông Nhuệ - Đáy, sông Đồng Nai - Sài Gòn. Ô nhiễm và 
xả thải ra môi trường đã trở nên đáng báo động, nhất là sau khi gia nhập WTO, 
đầu tư công nghiệp gia tăng. Năm 2008, nước thải KCN tăng trên 160% so với 
năm 2006, cao hơn nhiều so với sự gia tăng tổng lượng nước thải từ mọi lĩnh vực 
trong toàn quốc. Lượng nước thải từ các KCN phát sinh lớn nhất ở khu vực 
Đông Nam Bộ, chiếm 49% tổng lượng nước thải các KCN.  

Hình 44: Tỷ lệ gia tăng lượng nước thải từ các khu công nghiệp và tỷ lệ gia 
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Nguồn: Báo cáo Môi trường quốc gia 2009. 

Hình 45: Diễn biến hàm lượng BOD5 trên một số sông nội thành thuộc 

Lưu vực sông Nhuệ - Đáy giai đoạn 2007-2011 

 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2011. Báo cáo Môi trường quốc gia 2010. 

Mức độ ô nhiễm nước ngày càng trầm trọng, nhất là nguồn nước mặt 
trong các ao, hồ, sông suối và ven biển. Lưu lượng nước thải sinh hoạt đô thị 
tăng từ 1,8 triệu năm 2006 lên 2,0 triệu m3/ngày năm 2009. Chỉ tiêu hàm lượng 
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BOD5 tại sông Tô Lịch, sông Lừ và sông Sét (Hà Nội) đều vượt tiêu chuẩn cho 
phép so với quy chuẩn Việt Nam và mức độ ô nhiễm trầm trọng hơn so với giai 
đoạn 2002-2006 (Hình 45). Ở khu vực phía nam, hệ thống sông Đồng Nai, sông 
Thị Vải trước đây bị ô nhiễm rất nặng, song chất lượng nước gần đây bắt đầu 
được cải thiện so với 5TWTO nhờ nỗ lực của các cơ quan quản lý. 

HNKTQT cũng gây áp lực đối với môi trường biển khi hoạt động hàng 
hải sôi động kèm theo rác thải, dầu thải cũng như các sự cố tràn dầu. Số vụ tai 
nạn đường thủy cũng có xu hướng tăng mạnh. Các sự cố hàng hải thường mang 
lại hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến môi trường biển và hệ sinh thái do dầu 
tràn từ các tàu bị tại nạn.  

Hàm lượng dầu tại các khu vực có hoạt động khai thác dầu khí và hoạt 
động tàu thuyền đang có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là vùng ven bờ. Một số 
vùng biển ven bờ đã có dấu hiệu bị ô nhiễm dầu và xyanua. Đối với nước biển ở 
ngoài khơi, hàm lượng ôxy hòa tan và hàm lượng dầu mặc dù thấp hơn vùng ven 
biển song cũng đều vượt tiêu chuẩn ASEAN cho vùng nước bảo tồn thủy sinh. 
Nước biển ven bờ có dấu hiệu bắt đầu bị ô nhiễm ở dải ven biển miền Nam từ 
Nha Trang trở vào. Tuy nhiên, hàm lượng COD 5SWTO có xu hướng giảm so 
với trước, có thể công tác quản lý môi trường ven biển tốt hơn. Ở các vùng biển 
từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa, Nghệ An, hàm lượng chất dinh dưỡng (N-NH4) 
đã vượt hoặc xấp xỉ quy chuẩn cho phép và có xu hướng tăng.  

Phần lớn nước dưới đất ở Việt Nam vẫn có chất lượng tốt, song cũng 
đang bị cạn kiệt do khai thác thiếu bền vững và bị ô nhiễm cục bộ ở một số nơi. 
Ô nhiễm nguồn nước ở Việt Nam chủ yếu có nguồn gốc từ sản xuất nông nghiệp. 
Cùng với gia tăng sản lượng nông nghiệp, lượng phân bón hóa học và thuốc bảo 
vệ thực vật được sử dụng ngày càng tăng. Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật 
đã gây ra ô nhiễm nguồn nước và đất. Việc chấp hành quy định pháp luật về sản 
xuất, kinh doanh, sử dụng và nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật còn nhiều yếu.  

Hình 46: Diễn biến hàm lượng dầu bình quân trong nước biển giai đoạn 

2006-2009 

 

Trong nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước bắt nguồn từ dư thừa 
thức ăn hải sản và các loại hóa chất xử lý ao hồ như vôi, các loại khoáng chất 
Diatomit, Dolomit, lưu huỳnh. Việc chuyển đổi trồng lúa sang nuôi trồng thủy 
sản, nhất là các vùng ven biển diễn ra với quy mô lớn là nguyên nhân dẫn đến 
mặn hóa, xâm nhập mặn nghiêm trọng, nhất là vùng ĐBSCL. Diện tích mặt nước 
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cho nuôi trồng thủy sản giai đoạn 5SWTO vẫn có xu hướng tăng, tuy tốc độ 
không nhanh như giai đoạn trước.  

11.2.2. Ô nhiễm không khí 

5SWTO, chất lượng môi trường không khí ở Việt Nam đang bị suy giảm 
nhanh hơn, đặc biệt tại các thành phố lớn. Môi trường không khí ở các đô thị đều 
đã bị ô nhiễm bụi, có nơi bị ô nhiễm nặng, đặc biệt là ở các đô thị lớn như Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại các khu vực có mật độ giao thông cao, các 
khu vực tập trung hoạt động sản xuất công nghiệp, nồng độ bụi tổng số (TSP) và 
bụi mịn đều đã vượt quy chuẩn cho phép, đặc biệt ở một số khu vực xây dựng cơ 
sở hạ tầng có nồng độ bụi lơ lửng cao hơn mức cho phép nhiều lần. Nồng độ 
TSP tại các KCN giai đoạn 2005-2009 đều vượt quy chuẩn cho phép ở tất cả các 
KCN và có xu hướng tăng mạnh. Hàm lượng bụi lơ lửng trong không khí xung 
quanh các KCN cũng đều vượt tiêu chuẩn quy định cho phép nhiều lần. 

Ở các đô thị ít chịu ảnh hưởng của hoạt động sản xuất công nghiệp, xây 
dựng, giao thông, các khu dân cư, nồng độ bụi cũng đã xấp xỉ và vượt mức cho 
phép. Nồng độ NO2 trong không khí trên cả nước giai đoạn 2005-2009 đều vượt 
chỉ tiêu cho phép và có xu hướng tăng so với trước. Nhìn chung, môi trường 
không khí ở các đô thị phía Nam đã có dấu hiệu bị ô nhiễm bởi NO2, CO; trong 
khi ở các đô thị miền Bắc, nồng độ các khí này vẫn nằm ở ngưỡng xấp xỉ hoặc 
thấp hơn quy chuẩn cho phép.  

Ở khu vực nông thôn, nhìn chung môi trường không khí còn khá tốt, song 
cục bộ ở một số khu vực như làng nghề, các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng, 
điểm khai thác khoáng sản, môi trường không khí đã bị ô nhiễm với mức độ có 
xu hướng gia tăng từ năm 2007 đến nay. Gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng 
hàng đầu phải kể đến các làng nghề tái chế. Không chỉ phát sinh khí ô nhiễm do 
đốt nhiên liệu như CO, bụi, quá trình tái chế và gia công kim loại còn làm phát 
sinh hơi axit, kiềm và ô nhiễm nhiệt. Gần đây, số lượng các làng nghề tái chế 
phát triển mạnh, làm cho vấn đề ô nhiễm ngày càng trở nên nghiêm trọng gây ra 
áp lực lớn ở khu vực nông thôn có làng nghề. 

Hình 47: Diễn biến nồng độ TSP tại một số tuyến đường đô thị 2005-2009 

 

Nguồn: các trạm Quan trắc và Phân tích môi trường vùng đất liền, 2010. 

11.2.3. Nhập khẩu rác thải nguy hại và sinh vật ngoại lại 

So với trước khi gia nhập WTO, tình trạng nhập khẩu trái phép phế thải 
nguy hại vẫn diễn ra rất nghiêm trọng. Năm 2008-2009, đã có 340 container rác 
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phế liệu và hàng chục container ắc quy chì phế thải, vi mạch điện tử được nhập 
cảng. Năm 2010, tại các cảng ở Hải Phòng tồn đọng trên 300 container chứa hơn 
3.000 tấn rác thải bị cấm nhập về Việt Nam. Trong giai đoạn từ tháng 5/2009 
đến tháng 5/2011, lực lượng cảnh sát môi trường toàn quốc đã phát hiện 37 vụ vi 
phạm, trong đó có 3.278 container chứa 56.618 tấn ắc quy chì phế thải và hàng 
hóa thuộc diện chất thải nguy hại đã nhập khẩu qua cảng biển, cửa khẩu. Việc xử 
lý các đối tượng vi phạm chỉ ở mức xử phạt hành chính, buộc tái xuất hoặc tiêu 
hủy, ít có vụ việc bị xử lý hình sự. 

Nguyên nhân của tình trạng này do các doanh nghiệp thiếu nhận thức về 
bảo vệ môi trường, trong khi đó lợi nhuận từ việc nhập khẩu phế liệu cao. Mặt 
khác, quản lý nhập khẩu phế liệu chưa chặt chẽ, thẩm định kiểm tra chưa nghiêm 
túc, còn nhiều kẽ hở để các doanh nghiệp lợi dụng. Các thủ tục hải quan, quy 
trình kiểm soát nhằm phát hiện vi phạm còn phức tạp, mất nhiều thời gian, thậm 
chí không rõ ràng. Việc xử lý chưa đủ mức răn đe. Các văn bản quy định nhập 
khẩu còn nhiều kẽ hở, danh mục hàng phế liệu cấm nhập và được phép nhập 
khẩu ở Việt Nam chưa được quy định chặt chẽ và còn nhiều bất cập.  

Nhập khẩu sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen, giống cây trồng lạ vào 
Việt Nam có xu hướng ngày càng tăng, nhất là từ khi gia nhập WTO. Sinh vật 
ngoại lai khi được nhập khẩu vào Việt Nam gây ra các nguy cơ như: Cạnh tranh 
với các loài bản địa về thức ăn, môi trường sống; ăn thịt các loài sinh vật bản địa 
làm ảnh hưởng tới sự cân bằng của hệ sinh thái; lai tạo làm rối loạn hệ thống gen 
bản địa; truyền bệnh ảnh hưởng tới sức khỏe con người.  

Theo thống kê hiện nay trên thế giới có khoảng 100 loài sinh vật ngoại lai 
gây hậu quả nghiêm trọng, trong đó có nhiều loài đang hiện diện tại Việt Nam 
nhưng chưa có biện pháp nào để loại trừ như ốc bươu vàng, cây mai dương, bèo 
Nhật Bản, chuột hamster, bọ cánh cứng hại dừa, bọ phấn thuốc là, cá hoàng đề, 
rùa tai đỏ. 

12. THỂ CHẾ 

Việc gia nhập WTO đã có tác động giúp hoàn thiện đáng kể thể chế kinh 
tế ở Việt Nam, thể hiện ở việc (i) khung pháp lý được tiếp tục xây dựng và hoàn 
thiện, (ii) bộ máy tổ chức tham gia vào thực hiện và điều hành các hoạt động 
kinh tế được củng cố; và (iii) cơ chế thực thi, bao gồm các chính sách, cơ chế hỗ 
trợ, v.v... được tiếp tục xây dựng và hoàn thiện để đảm bảo có được môi trường 
kinh doanh thực sự cạnh tranh bình đẳng và Chính phủ chỉ can thiệp khi cần thiết 
để khắc phục những thất bại của thị trường. 

12.1. Hoàn thiện khung pháp lý  

HNKTQT đã có nhiều tác động tích cực đối với việc hoàn thiện khung 
pháp lý. Các nỗ lực mạnh mẽ nhất đã và đang được tiến hành để nội luật hóa 
cam kết HNKTQT, hình thành môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, 
minh bạch; để phát triển các thị trường; để giảm sự can thiệp của Chính phủ vào 
thị trường thông qua các biện pháp kiểm soát giá cả, phân bổ nguồn lực, sở hữu, 
các biện pháp bảo hộ, trợ cấp, độc quyền, tạo ra môi trường KT-XH đáp ứng các 
tiêu chí để Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường. 



 

 209

12.1.1. Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh và cạnh tranh 

Để nội luật hóa các cam kết WTO và tạo dựng thể chế kinh tế thị trường, 
ngay trước khi gia nhập WTO và 5SWTO, hàng loạt các văn bản pháp quy (như 
Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành luật) đã 
được ban hành góp phần làm môi trường kinh doanh minh bạch hơn, giảm thời 
gian, công sức và chi phí giao dịch của doanh nghiệp để thực hiện các thủ tục 
hành chính. Việc thành lập doanh nghiệp mới cũng như rút lui khỏi thị trường trở 
nên dễ dàng hơn. Môi trường cạnh tranh được cải thiện theo hướng lành mạnh và 
bình đẳng hơn giữa các DNNN và tư nhân, trong nước và nước ngoài.  

Chính phủ đã ban hành mới hoặc sửa đổi một số văn bản pháp quy như 
Nghị định về hình thức đầu tư Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao, Nghị định 
về Quản lý xây dựng và Đầu tư, nhằm thu hút đầu tư tư nhân trong nước và nước 
ngoài vào phát triển kết cấu hạ tầng, đầu tư kinh doanh, làm đối trọng với các tập 
đoàn kinh tế lớn, giảm bớt tình trạng độc quyền trong sản xuất và kinh doanh.  

Việc ban hành Luật Đấu thầu năm 2005 và các Nghị định hướng dẫn thực 
hiện, theo đó các hàng hóa và dịch vụ công phải được mua sắm trên cơ sở cạnh 
tranh rộng rãi (trừ một số trường hợp đặc biệt mới được chỉ định thầu), thể hiện 
những nỗ lực của Việt Nam nhằm thực hiện nguyên tắc bình đẳng, minh bạch 
trong hoạt động này.  

12.1.2. Phát triển các loại thị trường  

Khung pháp lý để phát triển các loại thị trường tiếp tục được hoàn thiện. 
Đối với thị trường hàng hóa, một số rào cản từng bước được gỡ bỏ. Để bảo vệ 
quyền lợi cho người tiêu dùng, kiểm soát tình trạng hàng nhái, hàng giả, tăng giá 
bất hợp lý, một loạt văn bản về việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được 
ban hành năm 2007 và năm 2008. Đến cuối năm 2010, Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng được thông qua tạo hành lang pháp lý vững chắc bảo vệ quyền 
lợi cho người tiêu dùng tại Việt Nam. Việc ban hành Luật Quảng cáo cũng là 
một sự kiện quan trọng, có tác dụng thúc đẩy sự phát triển thị trường hàng hóa, 
dịch vụ.  

Khung pháp lý đối với một số thị trường dịch vụ (Luật Du lịch năm 2005, 
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006, Luật 
Bảo hiểm Y tế năm 2008, Luật Viễn thông năm 2009, Luật Giáo dục năm 2005 
và Luật Sửa đổi, bổ sung năm 2009, Luật Dạy nghề năm 2006, Luật Giáo dục đại 
học năm 2012, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm 
năm 2010, Luật Bưu chính năm 2010, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010, các 
văn bản pháp quy khác) tiếp tục được hoàn thiện theo hướng mở cửa thị trường, 
xóa bỏ độc quyền, tạo sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, 
khuyến khích sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước vào cung cấp dịch vụ 
công. Theo đó, các thị trường này có điều kiện phát triển mạnh, chuyển từ độc 
quyền sang cạnh tranh, thu hút sự tham gia của khu vực ngoài nhà nước vào 
cung cấp dịch vụ (kể cả dịch vụ công), tạo điều kiện áp dụng nhiều công nghệ 
mới, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm. 

Khung pháp lý điều tiết TTCK (Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn 
bản liên quan), liên tục được hoàn thiện, góp phần đưa TTCK mặc dù mới ra đời 
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song bước đầu trở thành một kênh ngày càng quan trọng trong việc thu hút vốn 
đầu tư  dài hạn ở Việt Nam.  

Thị trường bất động sản trở nên sôi động hơn một phần nhờ khung pháp 
lý về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản trở nên rõ ràng hơn.67 Dự thảo 
Luật Đất đai mới để thay thế Luật Đất đai năm 2003 đang được hoàn thiện để 
thông qua trong thời gian sớm nhất đã thừa nhận quyền sử dụng, chuyển nhượng 
đất đai của tư nhân và vai trò của quyền sử dụng đất trong nền kinh tế. Nghị định 
quy định về các chính sách bồi thường đất đai bị thu hồi, hỗ trợ và tái định cư 
liên tục được sửa đổi, bổ sung làm cho các chính sách của Việt Nam phù hợp 
hơn với các chính sách của quốc tế trong lĩnh vực này.  

Với Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012 và Luật Bảo 
hiểm xã hội năm 2006, các điều kiện, quyền lợi, chế độ đối với người lao động 
được đảm bảo ở mức tốt hơn; TTLĐ dần chuyển sang hoạt động theo cơ chế linh 
hoạt hơn, phù hợp với thông lệ quốc tế để có thể đáp ứng yêu cầu của Cộng đồng 
kinh tế ASEAN.  

12.1.3. Sở hữu và kiểm soát của Chính phủ đối với các yếu tố sản xuất 

Các nỗ lực để Việt Nam được công nhận là nền kinh tế thị trường đã giúp 
cho hệ thống luật pháp bảo đảm và bảo vệ quyền sở hữu đất tư nhân, quyền sử 
dụng đất và quyền sở hữu tài sản trong nền kinh tế từng bước hoàn thiện.  

Từ khi gia nhập WTO đến nay, để thực hiện các tiêu chí về một nền kinh 
tế thị trường, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để giảm sự kiểm soát của Chính phủ 
đối với việc phân bổ nguồn lực và giá cả. Quản lý nhà nước được phân quyền và 
phân cấp mạnh mẽ xuống đến cơ sở, theo đó người dân được tham gia vào quá 
trình phân bổ nguồn lực công tại địa phương. Về giá cả, Nhà nước và doanh 
nghiệp đã và đang thực hiện lộ trình chuyển sang giá thị trường đối với một số 
hàng hóa dịch vụ thiết yếu.  

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 đã 
bổ sung hình thức phạt hành chính đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ gây thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu. Để đạt được tiêu chuẩn về sự đầy đủ 
như quy định và quan niệm của Hiệp định về Các khía cạnh liên quan tới thương 
mại của quyền sở hữu trí tuệ, khung pháp lý về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đang 
tiếp tục được hoàn thiện. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới và tổ chức tài 
chính quốc tế, chỉ số đo mức độ nhà đầu tư được bảo vệ trong các năm 2007 đến 
2009 (2,7) đã tăng đáng kể so với năm 2006 (2,0). Thời gian đăng ký bảo vệ 
quyền sở hữu cũng giảm từ 67 ngày năm 2006, 2007 xuống còn 57 ngày năm 
2008, 2009. 

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đang trong quá trình hoàn thiện sẽ theo định 
hướng làm rõ hơn quyền sở hữu và sử dụng đất nhằm bảo vệ quyền lợi cho 
người dân và toàn xã hội.  

                                                

 

67 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai năm 2009, và 
Luật Kinh doanh bất động sản năm 2006. 
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Mặt khác, nhằm tăng cường vai trò của chính sách tiền tệ trong quản lý 
nhà nước, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã được ban hành ngày 
19/6/2010. Nội dung sửa đổi, điều chỉnh bao gồm các quy định thả nổi lãi suất cơ 
bản và điều hành lãi suất theo cơ chế thị trường. NHNN xác định, công bố lãi 
suất tái cấp vốn và các loại lãi suất điều hành khác nhằm thực hiện chính sách 
tiền tệ quốc gia. Luật NHNN xác định rõ hơn nhiệm vụ, trách nhiệm của Quốc 
hội, Chính phủ và Ngân hàng NHNN trong việc thực hiện chính sách tiền tệ 
quốc gia. Quốc hội quyết định mức lạm phát định hướng từng thời kỳ. Chính phủ 
quyết định chỉ tiêu lạm phát và định hướng điều hành chính sách tiền tệ quốc gia 
hàng năm. NHNN xây dựng mức lạm phát định hướng từng thời kỳ để Chính 
phủ trình Quốc hội quyết định mục tiêu và biện pháp điều hành chính sách tiền tệ 
quốc gia hàng năm. 

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng. Chất lượng một số luật và văn 
bản còn chưa ổn định và chưa cao. Nội dung của nhiều văn bản vẫn còn chưa 
hoàn chỉnh, chưa nhất quán với các văn bản liên quan khác, thiếu rõ ràng, chưa 
thực sự có tác dụng khắc phục những bất cập; một số văn bản pháp quy đã phải 
sửa đổi, điều chỉnh nhiều lần, gây khó khăn cho việc thực thi.  

Một trong các nguyên nhân chính của tình trạng này là do năng lực soạn 
thảo văn bản pháp quy, phân tích và hoạch định chính sách của nhiều cán bộ nhà 
nước còn hạn chế. Một lý do nữa là thiếu sự tham vấn rộng rãi về nội dung văn 
bản ngay từ khi hình thành ý tưởng. 

Tiến trình cổ phần hóa DNNN diễn ra chậm so với yêu cầu. Việc chuyển 
đổi mô hình hoạt động của các DNNN thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc 
công ty cổ phần trước ngày 1/7/2010 theo Luật Doanh nghiệp là một nhiệm vụ 
khá khó khăn. Riêng đối với các tập đoàn kinh tế nhà nước, vẫn còn ý kiến tranh 
luận về cách thức quản lý nhà nước đối với loại hình doanh nghiệp này.  

12.2. Bộ máy thực thi chính sách và pháp luật 

Để đảm bảo các chính sách phát triển kinh tế xã hội, thể hiện qua các văn 
bản pháp lý, đi vào cuộc sống, bộ máy thực thi chính sách cũng liên tục được 
hoàn thiện. Ngay sau khi gia nhập WTO, Chính phủ đã yêu cầu các bộ/cơ quan 
chính phủ ở cả cấp trung ương và địa phương rà soát lại vai trò, chức năng quản 
lý vĩ mô của Chính phủ và các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phù hợp với quá trình cải cách kinh tế, 
HNKTQT. Trong vòng 2 năm 2007-2008, vai trò, chức năng quản lý vĩ mô của 
tất cả các Bộ và cơ quan chính phủ ở cả cấp trung ương và địa phương đã được 
bổ sung, sửa đổi theo hướng được phân định với chức năng giải trình rõ ràng hơn, 
phân cấp nhiều hơn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý phù hợp với quá trình cải 
cách kinh tế, HNKTQT. Chức năng của Chính phủ và cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp đã có bước chuyển đổi cơ bản từ quản lý hành chính trực tiếp sang 
quản lý gián tiếp thông qua pháp luật và các công cụ kinh tế vĩ mô. Nhiều Bộ và 
cơ quan ngang bộ đã được sáp nhập, làm giảm số cơ quan trực thuộc Chính phủ 
từ 38 xuống còn 30.  

Việc cải tổ bộ máy quản lý nhà nước trong những năm 2007, 2008 được 
thực hiện theo hướng tách quản lý hành chính của các cơ quan quản lý nhà nước 
ra khỏi các hoạt động quản lý kinh doanh của các doanh nghiệp, để từ đó giảm 
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bớt sự can thiệp hành chính không cần thiết, không đúng chức năng vào quá 
trình sản xuất, kinh doanh, làm nảy sinh tiêu cực xã hội. Sau khi tách các cơ 
quan thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ thiết yếu ra khỏi các bộ và cơ quan 
quản lý nhà nước, một số tổ chức mới được thành lập để đảm nhiệm trách nhiệm 
điều tiết giá cả, quản lý chất lượng, v.v… đối với các lĩnh vực này.  

Do chức năng quản lý kinh doanh được tách khỏi chức năng quản lý nhà 
nước, các Bộ, cơ quan Chính phủ không còn có chức năng quản lý tài sản và 
hoạt động kinh doanh của các DNNN trực thuộc nữa. Thay vào đó, Tổng công ty 
Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước đã được thành lập với chức năng giám sát 
các doanh nghiệp và tổng công ty nhà nước sử dụng vốn và đầu tư nhà nước.  

Cải cách hệ thống cơ quan tư pháp đóng vai trò tối quan trọng trong việc 
nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân 
và cho nhà nước. Trong thời gian qua, tổ chức, bộ máy của Tòa án, Viện Kiểm 
sát, các cơ quan điều tra, thi hành án, bổ trợ tư pháp đã có những điều chỉnh nhất 
định theo hướng tích cực. Một số tòa kinh tế, lao động, hành chính tại Tòa án 
nhân dân tối cao và các Tòa án cấp tỉnh được thành lập thêm, bảo đảm việc xét 
xử được chuyên môn, nghiêm minh và công bằng hơn. Theo Chiến lược Cải 
cách tư pháp đến năm 2020 các chức năng của tòa án sẽ được phân cấp mạnh và 
sẽ thành lập hệ thống tòa án theo thẩm quyền độc lập với các cấp hành chính của 
chính phủ nhằm mục đích tăng cường trách nhiệm giải trình của hệ thống tòa án. 

Tuy Việt Nam đã có những bước tiến trong cải cách khung pháp luật và 
bộ máy thực thi, song hiệu lực thực thi pháp luật của Việt Nam chưa được cải 
thiện nhiều. Có một số nguyên nhân dẫn đến tình hình này. Trước hết, công tác 
tuyên truyền, quảng bá, phổ biến thông tin về luật còn chưa rộng khắp. Đặc biệt, 
chế tài xử phạt chưa có hoặc có hiệu lực quá thấp, chưa đủ sức răn đe đối với các 
hành vi vi phạm pháp luật, khiến những người thực thi pháp luật thiếu động lực 
thực thi và trách nhiệm giải trình thấp. Các quy định còn chung chung trong một 
số văn bản pháp luật cũng làm ảnh hưởng đến tính minh bạch và công bằng trong 
quản lý nhà nước. Các văn bản hướng dẫn thi hành thường được ban hành chậm, 
đôi khi có những điều mâu thuẫn hoặc chồng chéo với một số luật hoặc văn bản 
pháp quy khác.  

Thông tin pháp luật thường không kịp thời, chính xác, cập nhật. Hiện nay, 
ở Việt Nam vẫn chưa có cơ chế trách nhiệm vật chất, pháp lý đối với thông tin 
sai, thông tin không đầy đủ, chưa tạo ra cơ chế hữu hiệu thu hút các thành phần 
kinh tế đầu tư vào công tác thông tin pháp luật. Việc tuyên truyền, phổ biến pháp 
luật còn nặng về phong trào, hình thức, chưa chú trọng xây dựng một hệ thống tư 
vấn và trợ giúp pháp lý hữu hiệu giúp công dân, tổ chức và doanh nghiệp bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của mình. 

Do công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa hiệu quả nên 
nhiều người dân chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về tính tối thượng của pháp 
luật, về vai trò, vị trí và ý nghĩa của pháp luật trong việc điều chỉnh các quan hệ 
kinh tế, xã hội. Ngay đội ngũ cán bộ công chức cũng chưa ý thức được đầy đủ 
vai trò và chức năng của pháp luật nên chưa thực sự quan tâm nghiên cứu, tìm 
hiểu pháp luật, sử dụng cố vấn, tư vấn pháp luật trong công tác quản lý điều hành. 
Hệ thống tòa án của Việt Nam yếu kém là một trong những nguyên nhân chính 
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dẫn đến thực thi pháp luật kém. Đến nay, Việt Nam vẫn còn thiếu các luật sư, 
thẩm phán được đào tạo cơ bản.  

12.3. Cơ chế thực thi pháp luật  

Việc gia nhập WTO đã có những tác động to lớn đối với việc hoàn thiện 
khung pháp lý phù hợp với việc điều hành một nền kinh tế thị trường và hội nhập 
kinh tế quốc tế. Việc thực thi pháp luật cũng được cải thiện ở chừng mực nhất 
định.  

Cải thiện rõ nhất trong cơ chế thực thi pháp luật đã được tạo ra nhờ thực 
hiện Đề án 30 về đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2007-2012. Trong 
một khuôn khổ pháp lý từng bước được hoàn thiện, những nỗ lực đơn giản hóa 
thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước giúp cho hoạt động của 
bộ máy chính phủ có hiệu quả hơn, giảm chi phí và thời gian cho các doanh 
nghiệp và công dân để được tiếp nhận dịch vụ hành chính công, phòng tránh 
được tệ quan liêu, nhũng nhiễu, tham nhũng của các cán bộ nhà nước. Mục tiêu 
của Đề án 30 đặt ra là giảm 30% thủ tục trong đầu tư, kinh doanh. Trong giai 
đoạn 1 của Đề án, hơn 1.000 thủ tục hành chính đã được cắt bỏ. Giai đoạn 2 của 
Đề án sẽ được thực hiện chủ yếu trên các lĩnh vực thuế, hải quan, lao động và 
đăng ký kinh doanh. Khoảng 54% trong tổng số doanh nghiệp được hỏi trong 
cuộc điều tra doanh nghiệp năm 2009 do Ban Thư ký Diễn đàn doanh nghiệp tổ 
chức cho biết có cải thiện trong lĩnh vực thủ tục hành chính. 

Tuy có nhiều nỗ lực trong đơn giản hóa thủ tục hành chính trong giai 
đoạn 2007-2009, số lượng thủ tục và thời gian để các doanh nhân có thể khởi 
nghiệp kinh doanh gần như vẫn chưa thay đổi, duy trì ở mức 11 thủ tục và 50 
ngày trong suốt 3 năm 2007, 2008, 2009. Trong cuộc điều tra doanh nghiệp 2009 
do Ban Thư ký Diễn đàn doanh nghiệp tổ chức, hiệu quả dịch vụ hành chính 
cũng bị coi là một trong năm lĩnh vực bị đánh giá thấp nhất (2,09 điểm). 

12.4. Thể chế hội nhập kinh tế quốc tế  

Thể chế HNKTQT đã từng bước được hoàn thiện trong 5SWTO. Ủy ban 
Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế là cơ quan liên bộ có chức năng tư vấn và 
giúp Thủ tướng chỉ đạo điều phối các hoạt động HNKTQT trong toàn quốc. 
Trong 5SWTO, Ủy ban thường xuyên được kiện toàn, củng cố. Ở các bộ và cơ 
quan ngang bộ đều có Ban Chỉ đạo về HNKTQT và các đơn vị đầu mối chịu 
trách nhiệm chính trong việc thực hiện và phối hợp các hoạt động HNKTQT 
giữa các cơ quan khác nhau trong bộ cũng như phối hợp với các cơ quan khác 
ngoài bộ trong triển khai các công tác HNKTQT. Ở cấp địa phương, mỗi 
tỉnh/thành đều có Ban Chỉ đạo và một bộ phận đầu mối để thực hiện và phối hợp 
các hoạt động HNKTQT của tỉnh/thành. Tuy nhiên, vai trò đầu mối, chủ trì đối 
với từng lĩnh vực cụ thể lại được giao cho các bộ/ngành tùy theo chức năng 
nhiệm vụ của các cơ quan này.  

Đảng và Chính phủ đã có nhiều quyết sách quan trọng với tầm nhìn và nội 
dung khá toàn diện về HNKTQT như Nghị quyết 07-NQ/TW, Nghị quyết 
08/NQ-TW và Chương trình hành động của Chính phủ Ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 16/2007/NQ-CP. Các chính sách này đã được triển khai và đã mang lại 
một số kết quả nhất định. 
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Tuy nhiên cho đến nay, thể chế HNKTQT vẫn là khâu còn nhiều bất cập, 
chưa tạo điều kiện cho Việt Nam tận dụng hết các cơ hội, giảm thiểu tác động 
tiêu cực do HNKTQT gây ra. Đó là do một số nguyên nhân như: Cải cách thể 
chế về HNKTQT còn chậm, đã hạn chế khả năng ứng phó với những tác động 
phức tạp, khó lường từ bên ngoài; thiếu chiến lược tổng thể về HNKTQT; công 
tác chỉ đạo, phối hợp toàn bộ hoạt động HNKTQT chưa được chuẩn bị thấu đáo; 
các hoạt động HNKTQT chưa gắn kết và xuyên suốt giữa các khâu từ lựa chọn 
đối tác, đàm phán và tham vấn trong nước, thực thi cam kết, cải cách trong nước 
để hỗ trợ HNKTQT, đến theo dõi đánh giá, điều chỉnh chính sách; việc tiến hành 
đàm phán hoặc nội dung các cam kết tham gia khu vực mậu dịch tự do với một 
số đối tác chưa hợp lý và chưa hiệu quả, thiếu tham vấn doanh nghiệp, thậm chí 
cả các bộ, ngành.  

Điều chỉnh chính sách trong nhiều trường hợp còn mang tính đối phó, 
chưa đồng bộ; đánh giá thực hiện định kỳ chưa được quan tâm nên kết quả rất 
hạn chế. Việc hoàn thiện khung pháp lý mới chú trọng vào điều chỉnh cho phù 
hợp với các cam kết HNKTQT, chưa chủ động đi trước một bước để hướng dẫn, 
tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tận dụng các cơ hội mới cũng như 
có các giải pháp hỗ trợ cụ thể toàn diện, tận dụng các điều khoản WTO để tăng 
khả năng cạnh tranh, giảm thiểu rủi ro và tác động tiêu cực. Các chủ trương, 
chính sách HNKTQT chưa được lồng ghép, nhìn nhận đầy đủ trong chiến lược 
và kế hoạch phát triển KT-XH, không gắn kết với công tác quản lý điều hành 
phát triển KT-XH, và thiếu nguồn lực để thực hiện nên trong nhiều trường hợp 
chỉ mang tính hình thức, không được thực hiện nghiêm túc. Nhiều nhiệm vụ 
quan trọng đã được đặt ra trong Nghị quyết 07-NQ/TW, Nghị quyết 08/NQ-TW 
và Chương trình hành động của Chính phủ đến nay vẫn chưa hoàn thành.  
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PHẦN THỨ BA: MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 

 

1. CÁC NHÓM CHÍNH SÁCH CHUNG 

1.1. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và sự tham gia của toàn xã 

hội vào HNKTQT  

Nỗ lực hơn trong việc nâng cao hiểu biết về các cam kết HNKTQT, các 
cơ hội và thách thức khi thực hiện các cam kết này, đặc biệt là đối với các 
DNNVV ở nông thôn. Bảo đảm việc chia sẻ thông tin giữa các bộ, ngành, địa 
phương và doanh nghiệp. Huy động sự tham gia rộng khắp và khai thác vai trò 
của khu vực tư nhân, các tổ chức hiệp hội ngành nghề, các tổ chức chính trị - xã 
hội và người dân trong việc triển khai các chủ trương HNKTQT.  

1.2. Đẩy nhanh việc cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực 

cạnh tranh 

Tiếp tục cải cách hành chính theo chiều sâu để tạo môi trường kinh doanh 
thuận lợi. Tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, chính 
sách, các quy hoạch, chiến lược phát triển của từng ngành, lĩnh vực, sản phẩm và 
địa bàn.  

Giải quyết vấn đề nhập siêu một cách cơ bản để đến năm 2020 đạt được 
cân bằng cán cân thương mại một cách bền vững trên cơ sở xử lý đồng bộ quan 
hệ tiết kiệm, tiêu dùng và đầu tư cùng áp dụng một chính sách tỷ giá cạnh tranh, 
linh hoạt, kết hợp với việc nâng cao năng lực sản xuất và xuất khẩu của doanh 
nghiệp trong nước, đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ; nâng cao 
chất lượng sản phẩm.  

Chú trọng việc nâng cao năng lực cạnh tranh cả ở 3 cấp độ: quốc gia, 
doanh nghiệp và mặt hàng. Nghiên cứu, triển khai chương trình nâng cao năng 
lực cạnh tranh cho các ngành có tiềm năng và chương trình chuyển đổi các 
ngành không có khả năng cạnh tranh. Thúc đẩy tăng hàm lượng GTGT trong tất 
cả các ngành của nền kinh tế thông qua nâng cấp nhân lực, công nghệ, tiếp cận 
công nghệ nguồn tốt hơn, hợp tác dài hạn với các đối tác mạnh trong lĩnh vực 
tương ứng. Khuyến khích các doanh nghiệp tham gia phát triển và ứng dụng 
khoa học - công nghệ vào quá trình sản xuất. Triển khai các nhóm chính sách hỗ 
trợ việc nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó đặc biệt chú trọng: 

+ Tái cơ cấu khu vực tài chính, ngân hàng, giảm thiểu rủi ro bất ổn tài 
chính; đề xuất các biện pháp thu hút dòng vốn FDI, đồng thời ứng phó với sự 
thay đổi đột ngột các dòng vốn, đặc biệt là các dòng vốn ngắn hạn.  

+ Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng để giảm chi phí sản xuất kinh doanh, 
thu hút đầu tư, thu hẹp khoảng cách phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Gắn phát triển kết cấu hạ tầng trong nước với mạng lưới hạ tầng trong các liên 
kết khu vực. 

+ Thực hiện các giải pháp thúc đẩy, thu hút đầu tư vào các ngành dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh như tài chính, tín dụng, khoa học, công nghệ, chế biến nông 
sản phù hợp với các cam kết HNKTQT. Mở cửa các thị trường nhạy cảm (như 
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dịch vụ) với các bước đi hợp lý kèm theo các biện pháp hỗ trợ cần thiết, đặc biệt 
là các biện pháp ASXH toàn diện. 

+ Giảm các rào cản sau biên giới và đẩy nhanh việc thuận lợi hóa thương 
mại và đầu tư để tăng khả năng kết nối trong và ngoài nước. 

1.3. Đẩy nhanh và tạo chuyển biến căn bản trong việc tái cơ cấu nền kinh tế, 

chuyển đổi mô hình tăng trưởng 

Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai “Đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn 
với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả 
và năng lực cạnh tranh 2013-2020”; gắn chặt việc thực hiện tái cơ cấu DNNN, 
tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại và tái cơ cấu đầu tư công với cải cách 
thể chế và các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội.  

2. NHÓM CHÍNH SÁCH NGÀNH  

2.1. Các nhóm chính sách chung 

Tận dụng các ưu đãi hiện hành và các hạn chế được bảo lưu trong cam kết 
HNKTQT đối với các ngành; có chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
nước và định hướng đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam cần. Giám sát, đánh giá 
việc sử dụng các ưu đãi này nhằm xác định các vướng mắc và tìm các giải pháp 
tháo gỡ phù hợp. 

Khuyến khích tận dụng các cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến, nâng cao 
hàm lượng GTGT và chất lượng hàng hóa. Tối đa hóa liên kết với các doanh 
nghiệp có vốn ĐTNN, tham gia sâu vào các liên kết trong khu vực. Khuyến 
khích cắt giảm chi phí dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh như chuyên chở, kho 
bãi, cảng, bưu chính, viễn thông, tài chính, ngân hàng. Đa dạng hóa sang các sản 
phẩm mới với GTGT cao hơn, cải thiện an toàn vệ sinh thực phẩm.  

Ưu tiên tập trung vào xây dựng và thực hiện các chiến lược phát triển thị 
trường vào các thị trường trọng điểm, gắn với việc xây dựng và quảng bá thương 
hiệu quốc gia. Từng bước tiến hành xây dựng mạng lưới phân phối các sản phẩm 
xuất khẩu chủ lực tại nước ngoài để chủ động điều phối hàng hoá tại các thị 
trường lớn. Xây dựng mối quan hệ hợp tác kinh doanh và liên kết với nhà phân 
phối lớn, các hệ thống siêu thị để phát triển sản phẩm phù hợp thị hiếu thị trường 
nhằm tăng nhanh khả năng tiêu thụ.  

Đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức tiếp thị theo hướng chuyên 
nghiệp hoá. Đa dạng hóa và mở rộng các hình thức xúc tiến thương mại. Đẩy 
mạnh công tác tiếp thị một cách thường xuyên thông việc tham gia các kỳ hội 
chợ, triển lãm tại nước đối tác, tiếp thị qua mạng internet, đặt văn phòng đại diện. 
Tập trung nguồn lực xúc tiến thương mại vào các thị trường lớn, và các thị 
trường mang tính đột phá. 

Tăng cường thông tin thị trường, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong tiếp 
cận thị trường; Xây dựng và phát triển năng lực dự báo nhu cầu và diễn biến thị 
trường để kịp thời cung cấp thông tin cập nhật cho doanh nghiệp và người sản 
xuất về thị trường thế giới trên các mặt: Giá cả, cân đối cung cầu, xu hướng tiêu 
thụ, biến động thị trường và những yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu. Nắm 
vững luật pháp nước sở tại có liên quan đến hoạt động nhập khẩu và kinh doanh.  
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Hoàn thiện khung pháp lý cho các hoạt động của các tổ chức hội nghề 
nghiệp thông qua việc tạo cơ chế, hỗ trợ việc hình thành và phát triển trong 
khuôn khổ pháp luật. Phát huy tốt vai trò của các hiệp hội hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, nghiên cứu 
chiến lược sản phẩm, chính sách phát triển, tìm kiếm nguồn vốn đầu tư và liên 
kết hợp tác trong sản xuất kinh doanh và làm cầu nối giữa doanh nghiệp với 
Chính phủ và các tổ chức liên quan. Thành lập các hiệp hội doanh nghiệp xuất 
khẩu hàng tới từng thị trường để điều phối hoạt động xuất khẩu, tránh cạnh tranh 
tự phát giảm giá bán gây thua thiệt cho doanh nghiệp.  

Khuyến khích doanh nghiệp tận dụng tốt hơn các cơ hội từ các hiệp định 
thương mại tự do để thâm nhập, khai thác thị trường ngoài nước; chuyển dần từ 
gia công sang tự xuất khẩu trực tiếp.   

Tích cực thương thuyết với các quốc gia đối tác nhằm thúc đẩy việc giảm 
thuế và hạ thấp các rào cản phi thuế, nhất là các quy định về SPS nhằm mục đích 
bảo hộ sản xuất nội địa hơn là vì mục đích vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động 
thực vật. 

2.2. Các nhóm chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn 

2.2.1. Các kiến nghị chung 

Nâng cao chất lượng sản phẩm để đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Các biện 
pháp cần chú trọng bao gồm: Đẩy mạnh đầu tư để phát triển giống cây trồng vật 
nuôi có chất lượng tốt, đi đôi với việc nhập khẩu giống tốt từ các nước đi trước 
có nền công nghệ sinh học phát triển; triển khai và phổ biến quy trình công nghệ 
hiện đại từ khâu chăm sóc, thu hoạch, bảo quản, chế biến nhằm bảo đảm chất 
lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy trình GAP (thông lệ nông nghiệp 
tốt); hỗ trợ khuyến khích xây dựng các tiêu chuẩn GMP (thông lệ chế biến tốt), 
ISO trong sản xuất và chế biến nông sản; khuyến khích đầu tư vào việc sản xuất 
và xuất khẩu những sản phẩm nông sản Việt Nam đang có lợi thế; xây dựng cơ 
sở hạ tầng (hệ thống kho, hệ thống xử lý trước bảo quản) cho việc kinh doanh 
hàng nông sản. Thực hiện hạ giá thành nông sản bằng giống, kỹ thuật canh tác, 
giảm hao hụt trong thu hoạch, bảo quản và chế biến.  

Đầu tư nhiều hơn cho việc kiểm dịch an toàn vệ sinh thực phẩm. Xây 
dựng các chế tài xử phạt nghiêm đối với các đối tượng vi phạm để hạn chế việc 
lạm dụng hóa chất bị cấm trong sản xuất nhằm đảm bảo uy tín thương hiệu thủy 
sản Việt Nam và giảm rủi ro trong xuất khẩu.  

Xã hội hóa các dịch vụ nông nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến 
ngư. 

2.2.2. Các kiến nghị trong nông nghiệp 

Cần xây dựng các giải pháp hỗ trợ phát triển cho từng mặt hàng cụ thể: 

- Đối với gạo: chuyển đổi cơ cấu giống với việc thâm canh các giống lúa 
cho năng suất và chất lượng, GTGT cao hơn, tận dụng tốt hơn lợi thế theo qui 
mô để tăng kim ngạch và hiệu quả xuất khẩu. 

- Đối với cà phê: thực hiện nghiêm chỉnh quy trình sản xuất theo các 
chứng chỉ truy xuất nguồn gốc UTZ, bộ quy tắc 4C sản xuất, chế biến và kinh 
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doanh cà phê nhân bền vững, thực hành nông nghiệp tốt, Việt GAP; tập trung 
nâng cao GTGT thông qua việc nâng cao hàm lượng chế biến sản phẩm; đẩy 
mạnh đầu tư cho ngành chế biến cà phê thành phẩm; đa dạng hóa sản phẩm và 
kênh phân phối. 

- Đối với cao su: đa dạng hoá cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, giảm tỷ trọng 
cao su xuất khẩu dạng thô, từng bước nâng cao hàm lượng chế biến. 

- Đối với hạt tiêu: thay đổi cơ cấu giống để tăng tỷ trọng hạt tiêu trắng 
xuất khẩu; sớm xây dựng quy hoạch phát triển vùng trồng tiêu hướng tới sự phát 
triển bền vững, ổn định nguồn hàng xuất khẩu; phát triển hệ thống phân phối ở 
các thị trường trọng điểm; xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu có uy tín cho hồ tiêu 
xuất khẩu Việt Nam. 

- Đối với nhân điều: tập trung qui hoạch và cải tạo lại các vườn điều, tăng 
đầu tư thâm canh, sử dụng những giống điều cao sản mới với chất lượng cao; tập 
trung phát triển thương hiệu, mạng lưới phân phối tại các thị trường trọng điểm, 
đặc biệt là thị trường Trung Quốc. 

2.2.3. Các kiến nghị trong lâm nghiệp 

Ưu tiên hàng đầu việc định hình các sản phẩm mũi nhọn, có lợi thế trên 
thị trường thế giới, đi đôi với khảo sát hiện trạng, đánh giá tiềm năng của từng 
vùng rừng, vùng sản xuất, chế biến các sản phẩm gỗ, từ đó đưa ra những định 
hướng phát triển thống nhất trong liên kết giữa vùng nguyên liệu và vùng sản 
xuất, chuyên môn hóa các công đoạn chế biến sản phẩm gỗ giữa các doanh 
nghiệp.  

Tổ chức sắp xếp lại các cơ sở chế biến gỗ theo hướng chuyên môn hoá, 
hợp tác hoá, đa dạng hoá sản phẩm bằng các công cụ chính sách điều tiết của nhà 
nước để thúc đẩy các cơ sở sản xuất nhỏ liên kết chặt chẽ với nhau và với các 
doanh nghiệp lớn để đáp ứng các đơn hàng với khối lượng lớn. 

Triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách đã được ban hành và xây 
dựng, bổ sung hệ thống chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến 
lâm sản phù hợp với các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, với các nội 
dung chủ yếu sau:  

- Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam triển khai các 
biện pháp kiểm soát chặt chẽ và xác nhận nguồn gốc gỗ nhập khẩu vào Việt Nam 
và gỗ khai thác trong nước được khai thác hợp pháp và được cấp chứng chỉ FSC; 
đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện đúng yêu cầu về đăng ký 
xuất xứ nguồn gốc sản phẩm gỗ.  

- Rà soát toàn bộ hệ thống văn bản pháp quy và các chính sách hiện có 
liên quan đến chế biến lâm sản; phân tích, đánh giá tác động của hệ thống chính 
sách này; đề xuất các khung chính sách cần sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới phù 
hợp với thực tế của Việt Nam và các cam kết hội nhập. 

- Tiếp tục áp dụng các chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi về thuế cho 
phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến gỗ. Khuyến khích đầu tư 
xây dựng vùng nguyên liệu tập trung quy mô lớn, đầu tư phát triển công nghiệp 
chế biến gỗ. 
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Đối với ngành thủy sản 

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng thủy sản Việt Nam theo 2 hướng: 
giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm thông 
qua:  

- Thắt chặt quy hoạch sử dụng đất cho nuôi trồng thuỷ sản; cần có chế tài 
mạnh để định hướng vùng sản xuất ổn định lâu dài. 

- Đầu tư hạ tầng chung cho hệ thống thuỷ lợi, hệ thống điện, hệ thống kho 
lạnh bảo quản. Tập trung đầu tư cho một số đối tượng nuôi thế mạnh như tôm, cá 
tra, nhóm nhuyễn thể; đối tượng khai thác thế mạnh như cá ngừ đại dương, mực. 

2.3. Các nhóm chính sách liên quan đến dịch vụ  

Chú trọng yếu tố chất lượng dịch vụ, đặc biệt là đối với các loại hình dịch 
vụ cao cấp. Nâng cao năng suất trong ngành dịch vụ thông qua: khuyến khích 
đổi mới và sáng tạo, thúc đẩy cạnh tranh, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
cho ngành dịch vụ; tạo sự gắn kết giữa các ngành dịch vụ với nhau và giữa các 
ngành dịch vụ với công nghiệp; tập trung xây dựng các vùng kinh tế động lực 
phát triển các ngành dịch vụ then chốt tạo đà phát triển cho cả nền kinh tế.  

Thúc đẩy cạnh tranh hơn nữa bằng 2 giải pháp cơ bản: (i) cổ phần hóa 
hoặc tái cấu trúc lại các DNNN trong ngành dịch vụ không mang tính chất độc 
quyền tự nhiên hoặc không hoạt động trong các ngành dịch vụ của chính phủ; (ii) 
thực hiện công khai, minh bạch thông qua đấu thầu cạnh tranh đối với việc mua 
sắm dịch vụ của Chính phủ và các DNNN để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
dịch vụ tư nhân vừa và nhỏ phát triển.  

Tập trung phát triển một số ngành dịch vụ ưu tiên có sức lan tỏa lớn đối 
với cả nền kinh tế: Viễn thông, tài chính, vận tải, du lịch, giáo dục và dịch vụ 
kinh doanh.    

3. CÁC NHÓM CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ 

3.1. Hoàn thiện thể chế, chính sách gắn với việc thực hiện các cam kết hội 

nhập nhằm nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng vốn đầu tư 

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách để thực 
hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về đầu tư theo lộ trình đã đề ra. Ban hành các 
văn bản để xử lý các vướng mắc phát sinh từ sự thiếu đồng bộ giữa các cam kết 
quốc tế và các quy định tương ứng của pháp luật hiện hành. Rà soát, xóa bỏ các 
điều kiện đầu tư, kinh doanh không phù hợp với các cam kết quốc tế nhằm thực 
hiện đầy đủ các nghĩa vụ về mở cửa thị trường trong các điều ước quốc tế song 
phương, khu vực và đa phương mà Việt Nam là thành viên, đồng thời xem xét 
nới lỏng các điều kiện đầu tư, kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực tuy 
không cam kết mở cửa, hoặc cam kết chặt chẽ hơn quy định pháp luật hiện hành 
nhưng phù hợp với nhu cầu phát triển và định hướng thu hút đầu tư của Việt 
Nam trong thời gian tới. Giám sát chặt chẽ việc ban hành và áp dụng các giấy 
phép, điều kiện kinh doanh.  

- Ban hành các văn bản hướng dẫn đầy đủ và thống nhất về các yêu cầu, 
điều kiện đặt ra trong các cam kết quốc tế gắn với đầu tư, cả cam kết đa phương 
và song phương, để Ủy ban Nhân dân và Ban quản lý các KKT cấp tỉnh áp dụng 
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khi xem xét cấp GCNĐT, Chứng nhận đăng ký kinh doanh. Xây dựng cơ chế 
hướng dẫn, giám sát nhằm bảo đảm các cơ quan này tuân thủ việc áp dụng các 
điều kiện đầu tư, kinh doanh trong các ngành dịch vụ phù hợp với cam kết theo 
Hiệp định TRIM của WTO; không tùy tiện áp đặt điều kiện bắt buộc về thị 
trường tiêu thụ (xuất khẩu hoặc tiêu thụ trong nước), về thực hiện chương trình 
nội địa hóa, phát triển nguồn nguyên liệu trong nước và những hạn chế khác liên 
quan đến chuyển giao công nghệ, tuyển dụng lao động... 

- Sớm sửa đổi Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư và các thông tư hướng dẫn thực hiện 
Nghị định này đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài nhằm xử lý kịp thời 
các vướng mắc, khai thông hoạt động đầu tư và giải ngân. Xây dựng chính sách 
vận động, thu hút đầu tư đối với các tập đoàn đa quốc gia cũng như có chính 
sách riêng đối với từng tập đoàn và các đối tác trọng điểm như các quốc gia 
thành viên EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản,.... Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn 
đối với các lĩnh vực đầu tư có điều kiện để bảo đảm căn cứ pháp lý đối với việc 
cấp và điều chỉnh GCNĐT. Ban hành các tiêu chí, tiêu chuẩn kĩ thuật làm cơ sở 
cho việc cấp GCNĐT và theo dõi, kiểm tra, giám sát (suất đầu tư tối thiểu đối 
với các dự án sử dụng nhiều đất, tiêu chuẩn về khoa học, công nghệ, môi trường, 
tiêu chuẩn, điều kiện khai thác tài nguyên, khoáng sản).  

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, doanh 
nghiệp,đấu thầu, xây dựng, đất đai không còn phù hợp, gây ra vướng mắc trong 
quá trình thực hiện đầu tư. Sớm hoàn thiện khung pháp lý phát triển lành mạnh 
thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng khoán.  

- Đối với nguồn vốn của Nhà nước, cần sớm hoàn chỉnh dự thảo và ban 
hành Luật Đầu tư công, Mua sắm công. Nghiên cứu, sửa đổi Luật Ngân sách 
Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển của đất nước và thông lệ 
quốc tế. Sớm ban hành Nghị định về kế hoạch đầu tư trung hạn và triển khai xây 
dựng các kế hoạch đầu tư trung hạn.  

- Rà soát, đánh giá và nghiên cứu sửa đổi lại các quy định về phân cấp 
giữa Trung ương và địa phương theo hướng phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm 
của từng cấp, đảm bảo việc quản lý thống nhất và có hiệu quả các nguồn lực trên 
cả nước. Sửa đổi quy chế phân cấp quản lý đầu tư công, trước hết là đầu tư từ 
nguồn NSNN và trái phiếu Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc ngân sách cấp nào do 
cấp đó quyết định đầu tư; phải xác định được nguồn vốn, khả năng bảo đảm vốn 
mới quyết định đầu tư dự án cụ thể. Sửa đổi, bổ sung hợp lý quy định về phân 
cấp quản lý FDI theo hướng phân cấp nhưng bảo đảm quản lý chặt chẽ, hiệu quả, 
tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, điều chỉnh của các Bộ, cơ quan Trung 
ương trong các trường hợp cần thiết như đầu tư vào lĩnh vực khai thác tài nguyên, 
khoáng sản, sử dụng đất, casino, trò chơi điện tử có thưởng, thương mại, GDĐT, 
y tế, các dự án sử dụng nhiều điện, nước, ảnh hưởng lớn đến môi trường...  

- Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và có biện pháp phù hợp để tăng 
cường thu hút các nguồn lực xã hội cho đầu tư kết cấu hạ tầng, chú trọng và 
khuyến khích đầu tư tư nhân, nhất là hình thức đầu tư PPP. Cần triển khai tích 
cực hình thức PPP theo hướng triển khai thí điểm một số dự án, đồng thời sớm 
hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan, tiến tới nhân rộng có hiệu quả 
mô hình này. Bên cạnh đó, cần đa dạng hoá các biện pháp khuyến khích, tạo 
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điều kiện cho các khu vực kinh tế tham gia phát triển kết cấu hạ tầng; tiếp tục 
hoàn thiện các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh các hình thức đầu tư theo phương 
thức xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT), (xây dựng - chuyển giao) BT, 
xây dựng - vận hành) BO. Mở rộng việc áp dụng hình thức bán hoặc nhượng 
quyền quản lý, khai thác có thời hạn một số công trình kết cấu hạ tầng để tạo 
nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng. Ban hành quy hoạch và chính sách phù hợp 
để khai thác tốt hơn nguồn vốn từ quỹ đất, nhất là đất để xây dựng các khu đô thị 
mới, KCN, trung tâm thương mại, khu căn hộ,... thông qua các hình thức đấu giá 
quyền sử dụng, đổi đất lấy kết cấu hạ tầng, đây là nguồn thu rất lớn và rất cần 
thiết, nhất là trong điều kiện nợ công đã ở mức tương đối cao và thu hút ODA 
ngày càng khó khăn. 

- Xây dựng đồng bộ các chính sách, quy định về tài chính (thuế, phí...), 
tiền tệ, tín dụng, đất đai, quản lý ngoại hối để khuyến khích, huy động tối đa vốn 
đầu tư của mọi khu vực kinh tế vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn cần được ưu 
tiên, hạn chế đầu tư vào những ngành, lĩnh vực, địa bàn không được khuyến 
khích như đầu tư vào khu vực phi sản xuất, làm gia tăng nhập siêu, tiêu tốn năng 
lượng, khai thác không gắn với chế biến lĩnh vực, địa bàn đã có cung vượt cầu... 
Điều chỉnh các loại giá và dịch vụ công, tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn 
đầu tư của các thành phần kinh tế. Xây dựng chế tài yêu cầu các nhà đầu tư phải 
thực hiện các cam kết theo đúng tiến độ, đặc biệt đối với các dự án có quy mô 
lớn, sử dụng nhiều đất đai bao gồm cả việc rút giấy phép, nếu cần thiết. Xây 
dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm hạn chế và ngắn chặn tình trạng 
chuyển giá của doanh nghiệp có vốn ĐTNN. 

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính về đầu tư, kinh doanh. Công bố 
công khai mọi quy trình, thủ tục có liên quan. Loại bỏ các thủ tục hành chính 
không cần thiết và các loại phí không chính thức. Xử lý dứt điểm, kịp thời các 
vướng mắc trong quá trình cấp phép, điều chỉnh GCNĐT. 

- Sớm bổ sung, hoàn chỉnh các văn bản pháp luật để tạo điều kiện thuận 
lợi cho hoạt động ĐTRNN đồng thời có sự quản lý và nâng cao hiệu quả của các 
hoạt động đầu tư này. 

3.2. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, thông tin, dự báo 

- Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch từ khâu lập, thẩm định, phê 
duyệt đến quản lý quy hoạch. Ban hành đồng bộ hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH, trước mắt là Luật Quy 
hoạch và Nghị định của Chính phủ về lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế 
hoạch phát triển KT-XH. Nâng cao tính pháp lý và hiệu lực thực thi của các quy 
hoạch được phê duyệt. Tổ chức quản lý thực hiện tốt công tác quy hoạch; chấp 
hành nghiêm quản lý đầu tư theo quy hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, giám 
sát cộng đồng và thanh tra của Nhà nước đối với việc thực hiện quy hoạch.  

- Xác định, công bố danh mục khuyến khích đầu tư, danh mục hạn chế 
đầu tư và danh mục cấm đầu tư. Xây dựng và sớm ban hành danh mục đầu tư 
quốc gia và kêu gọi vốn ĐTNN cho giai đoạn 2011-2015 và những năm tiếp theo, 
kèm theo xây dựng mạng thông tin chi tiết về dự án. 

- Tăng cường công tác dự báo, cảnh báo phục vụ xây dựng các quy hoạch, 
điều hành kinh tế vĩ mô và thông tin đến các cơ quan hữu quan, các doanh 
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nghiệp và nhà đầu tư, định hướng và giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp và nhà 
đầu tư ra các quyết định đầu tư đúng đắn, chuẩn bị và thực hiện tốt các dự án đầu 
tư. Trên cơ sở các thông tin, phân tích và dự báo, có sự điều chỉnh thích hợp về 
chính sách, cơ cấu đầu tư, cơ cấu kinh tế, cơ cấu trong từng ngành, từng vùng 
theo hướng phát huy lợi thế so sánh, gắn với thị trường trong nước và thế giới.  

3.3. Tăng cường phối hợp, tổ chức thực hiện và giám sát đầu tư 

- Ban hành các quy định cụ thể và xây dựng cơ chế nhằm tăng cường phối 
hợp giữa các bộ, ngành, địa phương đi đôi với nâng cao năng lực trong quản lý 
đầu tư, nhất trong quá trình quyết định đầu tư, cấp GCNĐT, quản lý dự án và 
kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư. Tăng cường trao đổi thông tin giữa các Bộ, 
ngành, hướng dẫn đầy đủ cho cấp địa phương nhằm bảo đảm tính thống nhất 
trong việc thực hiện cam kết về đầu tư. 

- Nâng cao chất lượng thẩm định dự án, nghiên cứu, khảo sát đầy đủ trước 
khi quyết định hoặc chứng nhận đầu tư; xem xét đầy đủ các chỉ tiêu kinh tế, tài 
chính, nguồn nguyên liệu, thị trường, sử dụng đất, các yếu tố ảnh hưởng, hiệu 
quả, tác động về kinh tế - xã hội - môi trường khi thẩm định, phê duyệt dự án 
đầu tư. Thẩm tra kỹ các dự án sử dụng nhiều đất, giao đất có điều kiện theo tiến 
độ dự án; cân nhắc về tỷ suất đầu tư/diện tích đất, kể cả đất KCN. Đối với từng 
ngành, lĩnh vực, vùng, địa phương, chỉ quyết định đầu tư và huy động vốn trên 
cơ sở phân tích, đánh giá về hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường; nếu xét thấy 
hiệu quả thấp thì không quyết định đầu tư và không huy động vốn. Quy định rõ 
trách nhiệm của những người đứng đầu trong việc ra quyết định đầu tư hoặc cấp 
GCNĐT. 

- Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, nhất là FDI. Thực hiện các biện 
pháp thúc đẩy giải ngân. Tiến hành rà soát các dự án đã cấp GCNĐT trên địa bàn 
cả nước để có hướng xử lý đối với từng loại dự án. 

- Tăng cường tính công khai, minh bạch của hệ thống pháp luật, chính 
sách về đầu tư, kinh doanh, các quy hoạch, chiến lược phát triển của từng ngành, 
lĩnh vực, sản phẩm và địa bàn. Đảm bảo công khai, minh bạch trong việc phân 
bổ và sử dụng vốn đầu tư của Nhà nước. Quy định rõ trách nhiệm cung cấp 
thông tin, trách nhiệm giải trình của các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp. 
Thực hiện tốt các quy định về đấu thầu cạnh tranh, lựa chọn nhà thầu có đủ năng 
lực. Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, các doanh nghiệp để 
tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn đầu tư của 
Nhà nước và việc chấp hành các quy định pháp luật của NĐTNN, cũng như nhà 
đầu tư thuộc các khu vực kinh tế khác, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, 
phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thất thoát, lãng phí và các hạn chế khác 
trong hoạt động đầu tư như gây ô nhiễm môi trường sinh thái, làm ảnh hưởng 
đến ổn định kinh tế, xã hội. Tạo điều kiện để người dân và các cấp chính quyền 
cơ sở tham gia tích cực vào quá trình giám sát thực hiện các dự án của Nhà nước, 
tư nhân và nước ngoài trên địa bàn. Có biện pháp xử lý nghiêm và kịp thời đối 
với trường hợp vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm về sử dụng đất đai, tài nguyên, 
chuyển giá, gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường theo dõi, quản lý đối với hoạt 
động đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài.  
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3.4. Phát triển các yếu tố thúc đẩy và nâng cao hiệu quả đầu tư 

Trong thời gian tới, việc thu hút vốn đầu tư vẫn tiếp tục gặp nhiều khó 
khăn do các lợi thế mà Việt Nam có được trong những năm đầu thực hiện các 
cam kết WTO đang giảm dần; các lợi thế cạnh tranh đã có như lao động giá rẻ 
trong ngắn hạn, các điều kiện gia nhập thị trường thuận lợi cũng đang mất dần 
vai trò là yếu tố quyết định trong thu hút FDI. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế 
giới còn chưa khả quan, cạnh tranh trong thu hút vốn FDI trong khu vực ngày 
càng tăng. 

Trước tình hình đó, bênh cạnh các giải pháp, chính sách nêu trên, Việt 
Nam cần chú trọng phát triển các yếu tố góp phần thu hút và nâng cao hiệu quả 
đầu tư như bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, có các chính sách thuế và chính sách 
hỗ trợ phù hợp, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư, 
tập trung cải thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường hợp tác quốc tế. 

4. CÁC NHÓM CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI68 

4.1. Nhóm chính sách xuất, nhập khẩu 

Quá trình hội nhập ngành càng sâu rộng và việc thực hiện cam kết theo 
các tuyến hội nhập không đồng nghĩa với việc Việt Nam mất đi “dư địa chính 
sách” để theo đuổi các mục tiêu của mình. Theo đuổi các mục tiêu hội nhập và 
phát triển bền vững trong thời đại ngày nay phải được thực hiện bằng các công 
cụ chính sách tinh vi hơn, khoa học hơn và có tính liên ngành, đa ngành hơn. 
Một khung khổ tư duy mới cho chính sách thương mại quốc gia giai đoạn 2011-
2020 cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bản sau: 

Thứ nhất, một khung khổ chính sách thương mại mới, đồng bộ và toàn 
diện sẽ là sự kết hợp và giao thoa giữa các chính sách ngoại thương, chính sách 
đầu tư, chính sách cạnh tranh và chính sách điều tiết thị trường và các chính sách 
liên quan khác.  

 Thứ hai, đổi mới phạm vi và nội hàm của chính sách thương mại. Các 
chính sách thương mại nên hướng cả vào nhiệm vụ chiếm lĩnh những ngành 
hàng, xâm nhập vào các chuỗi giá trị, chứ không chỉ hướng tới thâm nhập thị 
trường nước ngoài. Như vậy, chính sách nhập khẩu cũng hết sức quan trọng vì 
chính sách nhập khẩu là động lực cho quá trình đổi mới công nghệ và du nhập 
những thực tiễn tốt nhất về phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng quản lý và thể chế 
phát triển hiện đại.  

Thứ ba, xây dựng năng lực thể chế để có thể thiết kế và thực hiện các biện 
pháp bảo hộ hợp pháp, tinh tế, và khoa học trong phạm vi của các cam kết. 

Thứ tư, tư duy chính sách thương mại mới cần lấy người tiêu dùng làm 
trung tâm bởi lẽ bảo về người tiêu dùng chính là phương cách bảo hộ mang tính 
“nội sinh” và có tính bền vững hơn trong bối cảnh các hàng rào bảo hộ truyền 
thống dần được dỡ bỏ.  

                                                

 

68 Nhóm chính sách này dựa trên nghiên cứu của Trương Đình Tuyển và cộng sự (2011). 
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Thứ năm, trong một số lĩnh vực, mặt hàng chiến lược, chính sách thương 
mại cần một cách tiếp cận “đảo lô-gích”, Việt Nam có thể cắt giảm thuế nhập 
khẩu đối với các mặt hàng là đầu vào chiến lược cho các hoạt động sản xuất và 
chế xuất trong nước, đồng thời đánh thuế xuất khẩu một số mặt hàng đầu vào 
chiến lược của các đối thủ thương mại. 

Thứ sáu, chính sách thương mại mới cần ưu tiên hình thành một số liên 
minh ngành hàng chiến lược để chủ động điều tiết và thích ứng với sự biến động 
bất thường của giá cả thế giới.  

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu của những lĩnh vực và ngành hàng cụ 
thể, chính sách thương mại quốc gia trong giai đoạn 2011-2020 cần đảm bảo các 
nguyên tắc sau: 

Thứ nhất, ưu tiên phát triển và thúc đẩy xuất khẩu đối với những ngành 
hàng Việt Nam có lợi thế so sánh và lợi thế cạnh tranh nổi trội (ví dụ như NLT, 
may mặc và giày dép). 

Thứ hai, hình thành những liên minh ngành hàng (nông sản) chiến lược 
đối với một số mặt hàng xuất khẩu Việt Nam đứng đầu thế giới (ví dụ như gạo, 
cà phê, hồ tiêu, cao su, điều) nhằm chủ động và thu lợi tối ưu trên thị trường 
(nông sản) thế giới. 

Thứ ba, việc đẩy mạnh xuất khẩu hay ưu tiên nhập khẩu các ngành hàng 
cần đặt trong mục tiêu tăng cường kết nối các ngành sản xuất, dịch vụ tương ứng 
của Việt Nam vào mạng sản xuất và cung ứng toàn cầu, chuyển dịch lên nấc 
thang công nghệ và GTGT cao hơn, góp phần đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu nền 
kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Thứ tư, thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu các ngành hàng cần đặt trong bối 
cảnh hàng rào bảo hộ trên thế giới ngày càng tinh vi và mang tính phi thương 
mại. Do đó, chính sách phát triển các ngành hàng xuất khẩu chủ lực cần tiên 
lượng được các vấn đề thương mại mới như môi trường, lao động và hàng loạt 
các biện pháp “sau biên giới” khác. 

Thứ năm, lợi ích cũng như chi phí của quá trình hội nhập được phân bố 
không đồng đều. Trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng và thực thi cam 
kết quốc tế ngày càng thực chất, Nhà nước mà cụ thể là Bộ Công Thương có thể 
chủ động xây dựng các Chương trình hỗ trợ điều chỉnh thương mại để giảm 
thiểu các “cú sốc” hội nhập đối với các ngành hàng, nhóm đối tượng bị tác động 
mạnh nhất từ quá trình này. 

Trên cơ sở các nguyên tắc ấy, Việt Nam cần chú ý tới các giải pháp sau: 

1. Hoàn thiện cơ chế quản lý xuất nhập khẩu trên cơ sở: (i) xây dựng, ban 
hành tiêu chuẩn hàng hóa xuất khẩu nhằm tăng giá trị sản phẩm xuất khẩu; xây 
dựng lộ trình hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô; (ii) quy định tiêu chuẩn doanh 
nghiệp được xuất khẩu một số mặt hàng, gắn với việc thúc đẩy hình thành mối 
liên kết giữa người sản xuất nguyên liệu với doanh nghiệp xuất khẩu, phát triển 
cơ sở bảo quản chế biến; (iii) từng bước hoàn chỉnh các cơ chế đảm bảo sản xuất 
và tiêu thụ ổn định các mặt hàng nông sản, thủy sản chính như gạo, cá tra, tôm 
và cà phê; (iv) quản lý lại việc xuất khẩu theo phương thức buôn bán biên giới, 
nhất là các mặt hàng có giá trị cao, có khối lượng lớn; (v) hoàn thiện tổ chức và 
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nâng cao năng lực dự báo cung cầu và giá cả trên thị trường thế giới, tập trung 
vào những mặt hàng cung cầu thường biến động và Việt Nam có khối lượng xuất 
khẩu lớn; (vi) tăng cường hợp tác với các đối tác xuất khẩu lớn để nắm bắt thông 
tin, trao đổi kinh nghiệm, tạo sức mạnh điều tiết thị trường. Nghiên cứu tham gia 
nhóm các nước xuất khẩu cao su, mở rộng nội dung hợp tác giữa các nước xuất 
khẩu gạo; (vii) xây dựng chiến lược phát triển các loại hình dịch vụ logistics, thu 
hút đầu tư vào kinh doanh dịch vụ logistics, giảm chi phí logistics để góp phần 
nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu. 

2. Thực hiện chính sách đầu tư hiệu quả, hợp lý nhằm phát triển xuất khẩu, 
kiềm chế nhập khẩu. Cụ thể, chính sách đầu tư phải hướng tới phát triển công 
nghiệp hỗ trợ để giảm nhập khẩu, tăng hàm lượng nội địa và GTGT cho hàng 
xuất khẩu, giảm dần nhập khẩu đầu vào trung gian. Bên cạnh đó, cơ cấu FDI cần 
được điều chỉnh theo hướng tăng tỷ trọng dòng vốn vào các ngành sản xuất, 
đồng thời đầu tư phải đi kèm với tăng năng lực sản xuất, tạo lợi thế xuất khẩu. 

3. Thực hiện chính sách tỷ giá một cách linh hoạt, chặt chẽ để thực hiện 
đồng thời 2 mục tiêu: (i) giúp duy trì khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt 
Nam trên thị trường quốc tế; và (ii) tạo đủ dư địa dao động tỷ giá qua đó tăng 
tính linh hoạt cho chính sách tiền tệ và vai trò đưa ra tín hiệu trên cơ sở thị 
trường của tỷ giá. Quan trọng hơn, một mình chính sách tỷ giá theo hướng neo tỷ 
giá điều chỉnh dần là không đủ. Thay vào đó, Việt Nam cần đặt định hướng 
chính sách tỷ giá trong một khung khổ chính sách kinh tế vĩ mô chung nhằm bảo 
đảm ổn định kinh tế vĩ mô. 

4. Định hướng nhập khẩu phải ưu tiên nhập khẩu nguyên liệu vật tư, thiết 
bị trong nước chưa sản xuất hoặc sản xuất chưa đáp ứng nhu cầu; chú trọng nhập 
khẩu công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng qua đó, nâng cao khả năng cạnh 
tranh của hàng hoá sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, quản lý nhập khẩu phải đi 
kèm với thu hẹp chênh lệch giữa tiết kiệm và đầu tư, thông qua tiết kiệm nguyên 
liệu trong đầu tư, nâng cao hiệu quả đầu tư. Đẩy mạnh cuộc vận động người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Nghiên cứu các biện pháp bảo hộ có đủ tinh 
vi để không bị phát hiện hoặc có phù hợp với các điều khoản cam kết của các 
hiệp định thương mại. 

4.2. Nhóm chính sách phát triển thương mại trong nước 

Thứ nhất, tập trung củng cố niềm tin tiêu dùng của hộ gia đình và cá nhân. 
Muốn vậy, ở tầm vĩ mô, Chính phủ cần nhanh chóng củng cố ổn định kinh tế vĩ 
mô nhằm giảm rủi ro bất ổn cho người dân và hộ gia đình, qua đó tạo thêm niềm 
tin cho các quyết định tiêu dùng. Chính phủ và doanh nghiệp cần có trách nhiệm 
hơn và thực hiện các biện pháp hiệu quả nhằm tăng chất lượng hàng hóa được 
sản xuất và được phân phối trong nước, và tạo thêm niềm tin của người tiêu dùng 
đối với các hàng hóa này. 

Thứ hai, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ 
thống phân phối (hệ thống chuyên doanh theo ngành hàng, kinh doanh tổng hợp; 
phát triển theo địa bàn thành thị, nông thôn; kết hợp các phương thức kinh 
doanh: trung tâm thương mại hiện đại có quy mô lớn, các siêu thị, cửa hàng tiện 
lợi, các loại chợ đầu mối, chợ bán buôn, bán lẻ...). Trong đó, cần đặc biệt chú 
trọng hệ thống kinh doanh thực phẩm nhằm giảm bớt các chi phí trung gian từ 
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nơi sản xuất đến tận tay người tiêu dùng - qua đó góp phần làm giảm áp lực lạm 
phát ở thị trường trong nước.  

Thứ ba, cần tạo điều kiện, hỗ trợ các thành phần kinh tế trong nước phát 
triển hệ thống phân phối, thúc đẩy hình thành những doanh nghiệp phân phối lớn 
của Việt Nam với các cơ sở kinh doanh hiện đại, giữ được vai trò dẫn dắt thị 
trường, vươn lên trong cạnh tranh. Cần tập trung hơn đến phát triển nhân lực, 
đặc biệt là nhân lực quản lý, trong lĩnh vực phân phối. 

Thứ tư, có cơ chế khuyến khích hình thành những doanh nghiệp là đồng 
sở hữu giữa người nông dân sản xuất nguyên liệu, cơ sở chế biến, và nhà phân 
phối. Đây là giải pháp quan trọng để hình thành chuỗi cung ứng trong nước một 
cách bền vững.   

Thứ năm, xây dựng tiêu chí để kiểm tra nhu cầu kinh tế khi mở cửa điểm 
bán lẻ thứ 2 cho các NĐTNN (theo cam kết). Các tiêu chuẩn chính là: (i) Theo 
quy hoạch; (ii) bảo vệ việc làm và sự ổn định của hệ thống bán lẻ đã hình thành; 
(iii) mật độ dân cư; (iv) tình trạng giao thông; và (v) sự phát triển của nhu cầu. 
Trên cơ sở đó, mở cửa thị trường phân phối theo đúng cam kết, khuyến khích 
cạnh tranh lành mạnh, đồng thời bảo vệ các hộ kinh doanh nhỏ, hỗ trợ họ đổi 
mới phương thức và mô hình kinh doanh. Khuyền khích những nhà phân phối 
nước ngoài thiết lập mối liên kết với các nhà sản xuất trong nước, nhất là nông 
dân, hướng các nhà phân phối nước ngoài ưu tiên tiêu thụ hàng hoá sản xuất 
trong nước.  

Thứ sáu, cần quan tâm phát triển thị trường nông thôn, đặc biệt coi trọng 
phát triển các mô hình hợp tác xã thương mại ở nông thôn để tiêu thụ nông sản 
và cung ứng vật tư cho sản xuất nông nghiệp, làm đầu mối để ký hợp đồng giữa 
nông dân và các doanh nghiệp.. 

Thứ bảy, phát triển dịch vụ logistic gắn với phát triển hệ thống phân phối 
để giảm chi phí lưu thông. 

Thứ tám, phát triển thương mại điện tử. 

Thứ chín, cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam. 

Cuối cùng, tăng cường quản lý nhà nước về thương mại và hệ thống phân 
phối nhằm thiết lập thị trường văn minh, hiện đại trong trật tự, kỷ cương. Chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích nhà 
nước và doanh nghiệp.  

5. CHÍNH SÁCH ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

Tiếp tục củng cố ổn định kinh tế vĩ mô thông qua việc thực hiện một số 
biện pháp chính sách sau: 

Thứ nhất, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô. Thực hiện các chính sách kinh 
tế vĩ mô một cách đồng bộ, nhất quán, kịp thời, linh hoạt, với mục tiêu hợp lư và 
công cụ chính sách phù hợp trong từng thời kỳ dựa trên thông tin phân tích và dự 
báo chính xác, có căn cứ khoa học. Phối hợp chặt chẽ giữa các bộ ngành trong 
việc đề xuất, giải trình và thực thi chính sách. 
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Thứ hai, phát triển hệ thống thông tin và dữ liệu thống kê nhằm tạo điều 
kiện cho các phân tích và dự báo có tính chính xác, có căn cứ khoa học để xác 
định ưu tiên giữa tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô trong từng thời kỳ. Từ 
đó, Việt Nam có thể xác định công cụ chính sách phù hợp. 

Thứ ba, có nỗ lực bình ổn cán cân thương mại và cán cân vãng lai theo 
hướng cân bằng hơn. Điều này chỉ có được khi kết hợp các biện pháp nhằm cải 
thiện khả năng cạnh tranh xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam, đồng thời khuyến 
khích nhập khẩu máy móc hướng tới tăng năng lực sản xuất xuất khẩu. Đây 
chính là giải pháp cốt lõi, quan trọng nhất. Về dài hạn hơn, Việt Nam cũng cần 
xét lại chính sách tăng trưởng dựa trên xuất khẩu của mình. Rõ ràng, thực hiện 
mọi biện pháp để dành quá nhiều hỗ trợ cho xuất khẩu, kể cả việc neo tỷ giá điều 
chỉnh dần, sẽ thu hẹp dư địa chính sách cho Việt Nam. 

Thứ tư, tiếp tục củng cố ổn định hệ thống và thị trường tài chính làm nền 
tảng để chính sách tiền tệ được thực thi với hiệu lực tốt hơn. Quá trình HNKTQT 
cũng đặt ra yêu cầu mở cửa tài khoản vốn. Tuy nhiên, với trình độ phát triển tài 
chính hiện tại, Việt Nam chỉ nên coi đây là một yêu cầu trong dài hạn. Bản thân 
quá trình mở cửa tài khoản vốn, khi thực hiện, cũng cần diễn ra một cách từ từ, 
theo từng bước và có sự thận trọng tối đa, nhằm tránh những tác động bất lợi đối 
với ổn định tài chính và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Thứ năm, cùng với việc thực thi các biện pháp chính sách, Việt Nam cũng 
cần làm tốt công tác thông tin đối với thị trường. Điều này là hết sức cần thiết 
nhằm tránh những hành vi bầy đàn không đáng có do thông tin sai lệch. Quan 
trọng hơn, Việt Nam cần tiếp tục củng cố độ tin cậy của chính sách, thông qua 
cơ chế rà soát và giải trình. Cụ thể hơn, Việt Nam cần cân nhắc đánh đổi giữa lợi 
ích ngắn hạn từ việc thay đổi chính sách nhằm ứng phó với kỳ vọng của thị 
trường, và tổn thất dài hạn từ niềm tin đối với chính sách. Những điều chỉnh 
chính sách, nếu thật sự cần thiết, cần được giải trình đầy đủ và hợp lý. 

Thứ sáu, liên quan đến chính sách tỷ giá, Việt Nam chưa thể theo đuổi 
chế độ tỷ giá thả nổi. Trong thời gian tới, chính sách tỷ giá vẫn cần hướng tới: (i) 
giúp duy trì khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế; 
và (ii) tạo đủ dư địa dao động tỷ giá qua đó tăng tính linh hoạt cho chính sách 
tiền tệ và vai trò đưa ra tín hiệu trên cơ sở thị trường của tỷ giá. Năng lực của 
NHNN là nhân tố quyết định trong việc lựa chọn giải pháp phù hợp. Việt Nam 
cũng cần sử dụng có hiệu quả công cụ lãi suất để tác động đến tỷ giá và, để làm 
được điều này, cần tiếp tục thúc đẩy tự do hóa lãi suất. 

Thứ bảy, Việt Nam cần chủ động và tích cực hợp tác với các nước trong 
khu vực nhằm ứng phó với những rủi ro chung đối với an ninh tài chính và tiền 
tệ ở cấp độ khu vực. Trong quá trình hợp tác ấy, Việt Nam cần học hỏi kinh 
nghiệm từ các nước trong khu vực, nhằm chủ động hơn trong quá trình phòng 
ngừa rủi ro tài chính - tiền tệ. 

6. CÁC NHÓM CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG  

6.1. Tiếp tục cải cách thể chế, chính sách thị trường lao động  

Trong thời gian tới cần phải tiếp tục củng cổ các khôn khổ pháp luật để 
tiếp tục chuyển dịch lao động từ khu vực việc làm bấp bênh, năng suất thấp, điều 
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kiện lao động kém sang khu vực tốt hơn.  

Hoàn thiện các bộ luật lao động, việc làm, tiền lương tối thiểu, tiếp tục 
hoàn thiện các thể chế, chính sách tăng khả năng linh hoạt của TTLĐ. 

 6.2. Phát triển việc làm 

Tiếp tục tập trung giải phát tạo nhiều việc làm, đặc biệt là khu vực nông 
thôn. Tiếp tục thu hẹp tỷ lệ việc làm trong khu vực kinh tế phi chính thức; 
khuyến khích khả năng tạo việc làm và việc làm tốt trong khu vực có vốn ĐTNN, 
khu vực ngoài nhà nước.  

Phát triển chương trình việc làm công để hỗ trợ lao động nông nghiệp 
thiếu việc làm, lao động bị mất đất do CNH, đô thị hóa, lao động bị mất việc làm 
do KH&ST, hoặc mất việc làm hàng loạt.  

Tăng tỷ trọng việc làm FDI, khu vực tư nhân trong tổng việc làm. Tăng 
cường sự tham gia của khu vực tư nhân, xã hội vào quá trình hoạch định và giám 
sát quá trình và chính sách phát triển TTLĐ và việc làm.  

Các chính sách hỗ trợ/khuyến khích các ngành sử dụng nhiều lao động, 
đặc biệt lao động kỹ năng thấp. Hỗ trợ kịp thời cho các ngành sử dụng nhiều lao 
động nữ, lao động di cư đến các KCN, khu chế xuất.  

Tham gia sâu hơn vào TTLĐ quốc tế thông qua XKLĐ và di chuyển thể 
nhân tìm việc làm.  

6.3. Tiếp tục nâng cao tính cạnh tranh của lao động Việt Nam 

Cần có các giải pháp chuyển từ lợi thế rẻ sang lao động có năng suất cao, 
điều kiện làm việc tốt. Tập trung đầu tư vào việc làm tốt trên cơ sở tăng NSLĐ. 

Tiếp tục phê chuẩn các công ước quốc tế về tiêu chuẩn lao động. Thực 
hiện việc làm đàng hoàng. Làm tốt mối quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, 
đặc biệt là khu vực có vốn ĐTNN và doanh nghiệp tư nhân. 

6.4. Tăng cường hiệu quả đào tạo  

Cần gia tăng nhanh tỷ lệ lao động có CMKT, đặc biệt là lao động kỹ thuật. 
Chính sách đào tạo và đào tạo nghề cần phát triển bảo đảm đáp ứng nhu cầu 
nguồn nhân lực, đặc biệt nhân lực yêu cầu kỹ năng cao trong ngành xuất, nhập 
khẩu, sản xuất, dịch vụ mũi nhọn.  

Nâng cao hiệu quả các chương trình đào tạo nghề, đặc biệt đối với lao 
động nông thôn, cho thanh niên, lao động di cư, lao động làm việc trong nông 
nghiệp, nông thôn bị mất đất, lao động nghèo, cỏc chớnh sỏch đào tạo và đào tạo 
lại cho lao động bị dôi dư, lao động bị mất đất, mất việc làm để tái hòa nhập vào 
TTLĐ. 

6.5. Cải cách chính sách tiền lương, tăng thu nhập của người lao động 

Chính sách tiền lương tối thiểu phải được điều chỉnh kịp thời theo mức 
lạm phát. Bảo đảm mức tiền lương tối thiểu đủ sống cho mọi lao động, đặc biệt 
là khu vực nhà nước; cải thiện cơ bản quan hệ phân phối, đặc biệt là chính sách 
tiền lương trong khu vực nhà nước và lao động có kỹ thuật cao.  



 

 229

Giảm một phần bất bình đẳng tiền lương thông qua việc tiếp tục chuyển 
dịch hiệu quả lao động ở nông thôn. Bảo đảm tăng tiền lương thực tế cho người 
lao động và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Đẩy nhanh các biện pháp 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 

7. NHÓM CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI  

Cần phải xây dựng hệ thống ASXH toàn dân, nhiều tầng, linh hoạt và 
hiệu quả. Đa dạng hóa và phát triển có hiệu quả các chương trình ASXH đối với 
các đối tượng thu nhập thấp, bị tác động.  

7.1. Tăng cường hiệu quả công tác giảm nghèo 

Các chính sách giảm nghèo cần hoàn thiện theo hướng tách đối tượng 
nghèo đói kinh niên và tạm thời bằng cách chuyển đối tượng nghèo đói kinh niên 
sang diện hưởng chính sách trợ cấp xã hội; xây dựng các chính sách tín dụng, 
chương trình đào tạo nâng cao năng lực, tiếp cận thị trường, việc làm công, v.v. 
cho đối tượng nghèo tạm thời để vươn lên thoát nghèo.  

Tập trung vào các biện pháp nhằm giảm bớt sự gia tăng bất bình đẳng 
trong khu vực giữa các nhóm dân cư, tăng mức hưởng lợi của người nghèo 
DTTS, người nghèo ở vùng sâu, vùng xa.  

7.2. Hỗ trợ người lao động tiếp cận đến hệ thống an sinh xã hội  

Gia tăng tính tuân thủ tham gia BHXH bắt buộc và mở rộng diện tham gia 
BHXH bắt buộc trong bối cảnh kinh tế biến động nhanh và già hóa dân số sẽ 
tăng cường tính an ninh việc làm cho người lao động.  

Gia tăng tham gia BHXH tự nguyện: các chính sách BHXH tự nguyện 
cần được điều chỉnh theo hướng mức đóng phù hợp với khả năng tài chính của 
nông dân và lao động trong khu vực phi chính thức; khuyến khích người lao 
động thuộc nhóm hộ nghèo, cận nghèo tham gia BHXH tự nguyện hoặc thông 
qua biện pháp Nhà nước hỗ trợ một phần phí tham gia BHXH 

Tăng cường mở rộng diện tham gia BHTN để hỗ trợ người lao động bị 
mất việc làm nhanh chóng tái hòa nhập vào TTLĐ. Rà soát, tiến tới thống nhất 
đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.  

Nghiên cứu chính sách lương hưu đối với người cao tuổi. 

8. NHÓM CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC 

Thứ nhất, cần tăng cường đổi mới quản lý giáo dục. Thống nhất đầu mối 
quản lý nhà nước về giáo dục. Từng bước bỏ cơ chế Bộ chủ quản đối với các cơ 
sở giáo dục ĐH. Hoàn thiện môi trường pháp lý và chính sách giáo dục; xây 
dựng, chỉ đạo và giám sát thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển 
giáo dục, điều tiết cơ cấu và quy mô giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của người 
học và nhân lực của đất nước trong từng giai đoạn. Tăng cường phân cấp quản lý 
đối với các địa phương và các cơ sở giáo dục, nhất là đối với các cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp và ĐH. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong toàn bộ hệ thống quản 
lý giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, truyền thông nhằm “tin học hóa” quản 
lý giáo dục ở các cấp. Xây dựng và triển khai đề án đổi mới cơ chế tài chính cho 
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giáo dục nhằm huy động ngày càng tăng và sử dụng có hiệu quả nguồn lực của nhà 
nước và xã hội để nâng cao chất lượng và tăng quy mô giáo dục.  

Thứ hai, cần tiếp tục xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo 
dục. Thực hiện chế độ hợp đồng thay cho biên chế trong quá trình tuyển dụng và 
sử dụng các giáo viên, giảng viên và các viên chức khác. Có chính sách miễn 
giảm học phí, cung cấp học bổng đặc biệt để thu hút các học sinh giỏi vào học tại 
các trường sư phạm. Đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo sư phạm, từ mô hình 
đào tạo tới nội dung và phương pháp đào tạo. Phát triển các khoa sư phạm nghề 
tại các trường ĐH kỹ thuật để đào tạo và bồi dưỡng sư phạm nghề cho sinh viên. 
Tổ chức các chương trình đào tạo đa dạng nhằm nâng cao chuẩn trình độ đào tạo 
cho đội ngũ nhà giáo. Tiếp tục xây dựng, ban hành và tổ chức đánh giá giáo viên 
theo chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non và phổ thông, đánh giá theo 
chuẩn nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên giáo dục nghề nghiệp và giảng viên 
ĐH. Có chính sách khuyến khích thực sự đối với đội ngũ nhà giáo thông qua chế độ 
đãi ngộ xứng đáng. Thu hút các nhà khoa học nước ngoài có uy tín và kinh 
nghiệm, các trí thức Việt kiều tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại 
Việt Nam.   

Thứ ba, cần nhanh chóng tái cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân và mở 
rộng mạng lưới cơ sở giáo dục. Tái cấu trúc cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân 
theo hướng đa dạng hóa, chuẩn hóa, bảo đảm tính phân luồng rõ rệt và liên thông 
sau THCS. Phát triển mạng lưới các cơ sở GDMN và trường phổ thông ở khắp 
toàn quốc, nhất là ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng DTTS. Mở rộng mạng 
lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quy hoạch lại mạng lưới các trường ĐHCĐ 
trên phạm vi toàn quốc và từng vùng kinh tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực về quy 
mô và cơ cấu ngành nghề đào tạo. Mở rộng mạng lưới các cơ sở GDTX. 

Thứ tư, cần đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Thể chế hóa vai trò, trách 
nhiệm và quyền lợi của các tổ chức, cá nhân và gia đình trong việc giám sát và 
đánh giá giáo dục, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục, xây 
dựng môi trường giáo dục lành mạnh và an toàn. Xây dựng cơ chế học phí mới 
nhằm đảm bảo sự chia sẻ hợp lý giữa nhà nước, người học và các thành phần xã 
hội. Khuyến khích và bảo hộ các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 
trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài 
đầu tư cho giáo dục. Phát triển các cơ sở giáo dục ngoài công lập với các chính 
sách hỗ trợ cụ thể; nâng tỷ lệ học sinh học nghề (ngắn hạn và dài hạn) NCL. Xác 
định rõ ràng, cụ thể các tiêu chí thành lập cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng, 
tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và các tổ chức kinh tế - xã hội tham gia 
vào công tác thành lập trường theo quy hoạch phát triển của Nhà nước. Khuyến 
khích và tạo điều kiện cho việc mở các trường ĐH 100% vốn nước ngoài ở Việt 
Nam. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng và 
thực hiện chương trình đào tạo, quy định trách nhiệm và cơ chế phù hợp để mở 
rộng các hình thức hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo, sử 
dụng nhân lực và nghiên cứu chuyển giao công nghệ 

Thứ năm, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho giáo dục. Hoàn 
thành việc xây dựng chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật cho tất cả các loại 
hình trường. Quy hoạch lại quỹ đất để xây dựng mới trường học hoặc mở rộng 
diện tích đất cho các trường phổ thông, dạy nghề và các trường ĐH đạt tiêu 
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chuẩn nhằm thực hiện nhiệm vụ giáo dục, trong đó ưu tiên đầu tư quỹ đất để xây 
dựng một số khu ĐH tập trung. Đẩy mạnh chương trình kiên cố hoá trường học, 
ưu tiên cho giáo dục vùng sâu, vùng cao, vùng khó khăn. Xây dựng hệ thống thư 
viện điện tử dùng chung và kết nối giữa các trường ĐH trong phạm vi quốc gia, 
khu vực và quốc tế. Xây dựng một số phòng thí nghiệm hiện đại ở các trường 
ĐH trọng điểm. Xây dựng các khu ký túc xá cho sinh viên và nhà nội trú cho các 
trường phổ thông có nội trú ở vùng DTTS và nhà công vụ cho giáo viên và cán 
bộ quản lý giáo dục. 

Thứ sáu, hỗ trợ giáo dục đối với các vùng miền và người học được ưu tiên. 
Xây dựng và thực hiện cơ chế học bổng, học phí, tín dụng cho học sinh, sinh 
viên. Cấp học bổng và miễn giảm học phí cho những học sinh, sinh viên thuộc 
diện chính sách xã hội; cấp học bổng cho các học sinh, sinh viên đạt thành tích 
xuất sắc trong học tập, nghiên cứu. Có chính sách hỗ trợ đặc biệt cho người 
khuyết tật học tập. Cung cấp sách giáo khoa và học phẩm miễn phí, hoặc giảm 
giá bán sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc sinh 
hoạt và học tập tại các vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Triển khai mạnh các chương 
trình đào tạo nghề cho nông dân để tham gia hội nhập kinh tế. Thực hiện chính 
sách ưu tiên trong tuyển sinh, đào tạo đối với học sinh, sinh viên người DTTS. 

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ trong các cơ 
sở đào tạo và nghiên cứu. Tăng cường gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với nhu 
cầu xã hội thông qua việc hình thành các liên kết giữa các viện nghiên cứu, các 
trường ĐH với các doanh nghiệp. Nguồn thu của các trường ĐH từ các hoạt 
động khoa học - công nghệ sẽ chiếm giữ một tỷ lệ quan trọng trong tổng nguồn 
thu của một cơ sở giáo dục ĐH.  

Thứ tám, xây dựng các cơ sở giáo dục tiên tiến. Ở bậc phổ thông, thực 
hiện cuộc vận động xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tạo 
môi trường giáo dục lành mạnh. Xây dựng một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 
chất lượng cao để đào tạo nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho một số lĩnh vực kinh tế 
mũi nhọn của đất nước. Tập trung đầu tư nhà nước và sử dụng vốn vay ODA để 
xây dựng một số trường ĐH Việt Nam đạt đẳng cấp quốc tế.  

9. NHÓM CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN Y TẾ 

9.1. Phát triển hệ thống y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu người dân 

Hoàn thiện các cơ chế chính sách pháp luật trong lĩnh vực y tế đặc biệt là 
các văn bản dưới luật, cần tăng cường đầu tư cho y tế hơn nữa đặc biệt là tăng 
cường đầu tư cho y tế dự phòng trong đó đảm bảo công tác kiểm dịch y tế, công 
tác kiểm định, kiểm nghiệm, kiểm tra thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm, tăng cường 
đầu tư cho tuyến y tế cơ sở. Giảm tải bệnh viện trên cơ sở thực hiện khám chữa 
bệnh theo tuyến và đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, nhân lực và kỹ thuật y 
học cho mạng lưới khám, chữa bệnh tuyến cơ sở đảm bảo sự tiếp cận y tế của 
mọi đối tượng người dân. Bên cạnh đó, cần đảm bảo các điều kiện về xử lý chất 
thải y tế tại các bệnh viện. Đối với các các bệnh viện tư nhân cần phải tăng 
cường công tác kiểm tra, thanh tra, cần đảm bảo hoàn thiện các văn bản pháp lý 
quy định việc hành nghề y dược tư nhân, các đơn vị y tế có vốn FDI. 
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9.2. Cải thiện chính sách đầu tư và chính sách tài chính y tế phù hợp 

Ngành y tế cần đảm bảo môi trường đầu tư thuận lợi nhằm thu hút vốn 
ODA, nguồn vốn FDI, tăng ngân sách chi cho y tế, đầu tư ưu tiên vùng sâu, vùng 
xa, ưu tiên lĩnh vực y tế dự phòng. Đối với các đơn vị y tế do thực hiện cơ chế tự 
chủ, cần đảm bảo mục tiêu là chăm sóc sức khỏe cho người dân chứ không phải 
là tăng doanh thu và lãi tại các bệnh viện. Bên cạnh đó, cần đảm bảo sự tiếp cận 
các dịch vụ y tế có chất lượng cao mang tính công bằng và bình đẳng giữa các 
nhóm đối tượng. Nhà nước cần tăng cường nguồn kinh phí trợ cấp BHYT, tạo 
điều kiện cho tất cả các nhóm đối tượng được tham gia BHYT hướng tới độ bao 
phủ BHYT là toàn dân.  

9.3. Phát triển ngành công nghiệp dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa 

chất, trang thiết bị y tế 

Phát triển ngành công nghiệp về dược phẩm, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa 
chất, trang thiết bị nhằm bảo đảm chủ động trong công tác chăm sóc sức khỏe 
người dân. Để làm được điều đó cần tăng cường nghiên cứu khoa học, đầu tư các 
công nghệ, kỹ thuật tiên tiến. Bên cạnh đó, xây dựng tiêu chuẩn các sản phẩm 
trong nước đạt các tiêu chuẩn quốc tế, hoặc những tiêu chuẩn tại các nước tiên 
tiến. Cần có chính sách khuyến khích, kích thích và tạo điều kiện ngành công 
nghiệp dược phẩm, vắc xin, hóa chất và trang thiết bị y tế trong nước phát triển.  

9.4. Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế 

Cần tăng cường hợp tác song phương và đa phương với các nước trên thế 
giới nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác kỹ thuật và cùng nhau 
giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu hóa như công tác phòng, chống dịch 
bệnh, công tác phòng chống thảm họa tự nhiên, các thảm họa do con người gây 
ra. Xây dựng kế hoạch tổng thể về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế, trong đó 
có định hướng chiến lược kêu gọi đầu tư, phân vùng, lĩnh vực đầu tư ưu tiên để 
bảo đảm đầu tư ODA đạt hiệu quả cao. 

10. NHÓM CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

10.1. Bổ sung, sửa đổi khung luật pháp chính sách 

Phối hợp giữa các bộ, ngành nghiên cứu và ban hành các quy định về cấm 
nhập khẩu các sản phẩm đã bị cấm ở thị trường nước ngoài phù hợp với điều 
kiện Việt Nam, đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ môi trường, người tiêu dùng, 
tăng khung hình phạt đối với các tội phạm về môi trường. Xem xét lại chính sách 
về “tạm nhập - tái xuất” hiện nay đang còn nhiều kẽ hở gây nguy cơ ô nhiễm môi 
trường. 

Thắt chặt các thủ tục hải quan đối với các mặt hàng nhập khẩu có điều 
kiện, đặc biệt là nhập khẩu phế liệu và sinh vật ngoại lai vào Việt Nam để giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, hạn chế rác thải, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Mở rộng đối tượng dán nhãn năng lượng cho các sản phẩm theo Quyết 
định số 51/2011/QĐ-TTG ngày 12/09/2011. Nghiên cứu và ban hành quy định 
về dán nhãn sinh thái cho các sản phẩm thân thiện với môi trường. 
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10.2. Tích cực, chủ động chuẩn bị và tham gia vào vòng đàm phán Doha 

Phát triển tốt dịch vụ môi trường trong những điều khoản Việt Nam đã 
cam kết với WTO với lộ trình thực hiện cụ thể phù hợp với vòng đàm phán Doha. 
Thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế, các cam kết quốc tế, chương trình, dự án 
song phương và đa phương về bảo vệ môi trường phù hợp với lợi ích quốc gia. 

Chuẩn bị năng lực đàm pháp, nhất là năng lực về con người thông thạo 
quy trình, chuyên môn nghiệp vụ về môi trường, cam kết môi trường và dịch vụ 
môi trường. 

 Vận dụng cơ chế giải quyết tranh chấp của các Công ước quốc tế, các 
hiệp định môi trường đa phương mà Việt Nam đã tham gia. 

Hợp tác chặt chẽ với các nước láng giềng và các nước trong khu vực để 
giải quyết các vấn đề môi trường trong khu vực và liên quốc gia, đặc biệt là các 
nước trong khối ASEAN.  

10.3. Chuẩn bị tốt nguồn lực về rào cản kỹ thuật về bảo vệ môi trường 

Chuẩn bị tốt nguồn lực để vượt qua các hàng rào kỹ thuật về bảo vệ môi 
trường. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chiến lược kinh doanh dài hạn có 
tính đến các quy định về môi trường của quy trình sản xuất và tiêu dùng sản 
phẩm, coi việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường là một bộ phận cấu thành 
trong hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng 
cao đạo đức kinh doanh của các doanh nghiệp. Làm rõ trách nhiệm xã hội của 
doanh nghiệp. 

Xây dựng một đội ngũ chuyên gia giỏi, đào tạo bài bản, chuyên môn 
nghiệp vụ tốt để nắm bắt được những lĩnh vực liên quan đến “thương mại và môi 
trường” từ những người thiết kế chính sách, ra văn bản đến những người làm 
nhiệm vụ Hải quan, cảnh sát môi trường có đủ trình độ để phát hiện và giải quyết 
các tội phạm về môi trường trong thương mại. 

Tổ chức các khoá đào tạo, tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến các quy định 
và tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng hàng hoá cho các doanh nghiệp để các doanh 
nghiệp thấy được tầm quan trọng của các quy định và tiêu chuẩn này khi tiến 
hành xuất khẩu hàng hoá. Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, 
nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về những sản phẩm thân thiện với môi 
trường. Đồng thời tạo thành dư luận xã hội lên án nghiêm khắc đối với các hành 
vi gây mất vệ sinh và ô nhiễm môi trường. 

Tăng cường công tác thông tin cho các doanh nghiệp, mở rộng, tuyên 
truyền về Văn phòng thông báo và hỏi đáp quốc gia về tiêu chuẩn do lường chất 
lượng và Cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về Vệ sinh Dịch tễ và 
kiểm dịch động thực vật Việt Nam để các doanh nghiệp và người tiêu dùng tiếp 
cận được nguồn thông tin, các quy định nghiêm ngặt của WTO đối với vệ sinh 
an toàn thực phẩm và các rào cản kỹ thuật về môi trường phù hợp với những 
điều khoản cam kết của WTO nhằm tránh những thiệt hại cho doanh nghiệp, 
nhất là các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản. 

Tăng cường thu hút nguồn tài chính từ doanh nghiệp, cá nhân, các tổ chức 
quốc tế đầu tư cho lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đầu tư, đổi mới khoa học công 
nghệ phát triển mạnh ngành công nghiệp môi trường. 
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10.4. Sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên thiên nhiên 

Trước hết, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên như luật đất đai, luật tài nguyên nước, luật khoáng sản, luật 
bảo vệ rừng, luật đa dạng sinh học và luật bảo vệ môi trường phù hợp với thể chế 
kinh tế thị trường định hướng XHCN trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phù 
hợp với các cam kết HNKTQT, đồng thời hướng tới sử dụng hiệu quả và tiết 
kiệm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

Thứ hai, xây dựng một số các luật mới đáp ứng yêu cầu sử dụng hiệu quả 
tài nguyên thiên nhiên và các mảng còn trống như luật tiết kiệm và sử dụng hiệu 
quả tài nguyên, luật biển phù hợp với xu thế phát triển mới trong bối cảnh hội 
nhập ngày càng sâu rộng vào kinh tế thế giới và áp lực sử dụng tài nguyên ngày 
càng tăng. Không khuyến khích đầu tư khai thác tài nguyên thiên nhiên vào 
những vùng nhạy cảm, đầu nguồn các con sông, vùng rừng biên giới, vùng an 
ninh quốc phòng. Hạn chế tối đa cấp phép khai thác các nguồn tài nguyên thiên 
nhiên có giá trị và có nguy cơ cạn kiệt cao. Chỉnh đốn lại FDI liên quan đến tài 
nguyên và môi trường phù hợp với cam kết HNKTQT nhưng giảm thiểu và tiến 
tới loại bỏ những lĩnh vực đầu tư sử dụng lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi 
trường. 

Thứ ba, tạo lập thị trường cạnh tranh bình đẳng, tích cực có sự quản lý 
của Nhà nước và xóa bỏ cơ chế xin-cho đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên 
quan trọng như đất đai, khoáng sản và tài nguyên nước. Mọi nguồn tài nguyên 
phải được định giá theo giá thị trường để đưa ra cơ chế đấu giá trước khi cấp 
phép khai thác, tôn trọng khách quan quy luật vận hành của cơ chế thị trường có 
sự quản lý của Nhà nước. Tạo ra nguồn thu ngày càng tăng cho NSNN từ thuế, 
phí tài nguyên. 

Thứ tư, xem xét đánh giá lại và hoàn thiện các công cụ kinh tế sử dụng 
cho quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường như thuế, phí, 
đặt cọc hoàn trả, trợ cấp, ký quỹ….nhằm đạt mục tiêu tăng thu ngân sách, sử 
dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, tôn trọng quy luật 
khách quan của thị trường, quán triệt nguyên tắc “Ai được hưởng lợi tự nhiên 
phải trả tiền”; “Ai gây ra thiệt hại cho tự nhiên phải bồi hoàn”. 

Thứ năm, tăng đầu tư cho khôi phục hệ sinh thái tự nhiên và bảo vệ môi 
trường dựa trên cơ sở những nguồn lực của quốc tế và ngân sách quốc gia, huy 
động vốn từ cộng đồng và doanh nghiệp, tiến tới áp dụng hình thức PPP trong 
đầu tư công cho lĩnh vực hạ tầng khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường. 

Thứ sáu, hoàn thiện thể chế chính sách nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm 
dứt xuất khẩu các nguồn tài nguyên thiên nhiên thô chưa chế biến hay sơ chế.  

Thứ bảy, tạo lập cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư các công nghệ 
hiện đại, công nghệ mới như “Công nghệ xanh” trong khai thác, chế biến và sản 
xuất hàng hóa sử dụng tiết kiệm tài nguyên, hạn chế phát thải ra môi trường; sớm 
xây dựng lộ trình thực hiện trong thời gian tới. 

Thứ tám, xem xét đánh giá lại và hoàn thiện tổ chức thực thi nhiệm vụ 
quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường đủ về số lượng, đảm bảo về 
yêu cầu chất lượng, tăng cường năng lực trong thực thi pháp luật và thanh tra 
giám sát quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường, nhất là đội ngũ 
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cán bộ trong ngành tài nguyên và môi trường, lực lượng hải quan, cảnh sát môi 
trường, kiểm lâm, lực lượng quân đội, đặc biệt là bộ đội biên phòng cửa khẩu, 
những đơn vị vũ trang làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa nơi tập trung nhiều 
nguồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

Thứ chín, đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp khai thác, 
chế biến, xuất khẩu và sử dụng nhiều tài nguyên thiên nhiên cho sản xuất hàng 
hóa. Cần tăng cường phổ biến pháp luật và nâng cao năng lực thực thi pháp luật 
liên quan đến sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. 
Kiểm tra giám sát thường xuyên, ngăn chặn hiện tượng chuyển giá và không bồi 
hoàn sau khai thác và khắc phục ô nhiễm môi trường. 

Thứ mười, đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, nâng cao nhận thức 
về sử dụng hiệu quả và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trước hết là lãnh đạo các 
cấp thuộc hệ thống quản lý Nhà nước thuộc các bộ ngành và địa phương, tiếp 
đến là các tổ chức dân sự xã hội và người dân. Tổng kết rút kinh nghiệm phân 
cấp quản lý, nhất là cấp phép khai thác khoáng sản trong thời gian vừa qua, ngăn 
chặn hiện tượng cấp phép tràn lan đã gây ra hậu quả nghiêm trọng lãng phí tài 
nguyên và gây ô nhiễm suy thoái môi trường, chấn chỉnh lại lĩnh vực này. Những 
dự án đã cấp phép trước đây, nhất là những dự án đầu tư chiếm dụng đất lớn 
không triển khai đúng quy định, kiên quyết thu hồi, buộc chủ đầu tư phải hoàn 
trả lại mặt bằng cho nhà nước. 

11. NHÓM CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN THỂ CHẾ KINH TẾ 

11.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa phù hợp với lộ trình HNKTQT 

- Hình thành đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, tạo cơ sở pháp lý để phát triển các thị trường vốn, lao động, đất đai, bất 
động sản. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, rà soát, sửa đổi, điều chỉnh hệ thống 
pháp luật, chính sách cho phù hợp với các lộ trình và cam kết HNKTQT. Xây 
dựng và áp dụng các tiêu chuẩn về lao động, việc làm được thế giới công nhận, 
phù hợp với những điều ước quốc tế mà Việt Nam đang và sẽ đàm phán thực 
hiện. Tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, ổn định, đảm bảo tính đồng 
bộ, hiệu quả. 

- Đẩy nhanh cải cách hành chính. Tăng cường tính công khai, minh bạch 
của hệ thống pháp luật, chính sách, quy hoạch, chiến lược phát triển. Tăng cường 
sự phối hợp giữa các bộ ngành trong quản lý nhà nước. Nâng cao năng lực và 
tính chuyên nghiệp của bộ máy nhà nước. Nâng cao trách nhiệm giải trình của 
người đứng đầu cơ quan và cán bộ, công chức nhà nước.  

- Hoàn thiện tổ chức, cơ chế hoạt động và nâng cao năng lực của cơ quan 
quản lý cạnh tranh, chống trợ cấp, chống bán phá giá, giải quyết tranh chấp 
thương mại, các lực lượng quản lý thị trường. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp về pháp luật HNKTQT, về giải quyết tranh chấp 
trong quan hệ thương mại quốc tế. Cải cách tư pháp theo hướng tiếp cận dần với 
thông lệ quốc tế và đảm bảo đủ năng lực để giải quyết các tranh chấp, bảo vệ tốt 
nhất quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức.  
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- Tiếp tục hoàn thiện quy trình ban hành pháp luật. Cải thiện chất lượng 
tham gia của người dân vào quá trình làm luật và các văn bản pháp quy.  

- Nâng cao chất lượng và hiệu lực thực thi các văn bản pháp quy. Cải tiến 
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong người dân và trong các cơ quan 
quản lý nhà nước. Tăng cường chế tài và áp dụng xử phạt hành chính đối với các 
trường hợp vi phạm. Chú trọng hơn đến việc kiểm tra giám sát quá trình thực 
hiện chính sách.  

11.2. Tạo đột phá trong việc tăng cường năng lực thể chế về HNKTQT 

- Sớm xây dựng Chiến lược HNKTQT và Chiến lược đàm phán các hiệp 
định FTA làm định hướng cho việc đàm phán và thực thi các cam kết HNKTQT 
và các hiệp định FTA. Tiêu chí hàng đầu trong việc lựa chọn đối tác dự kiến đàm 
phán phải dựa trên lợi ích chính trị - chiến lược tổng thể và lợi ích kinh tế quốc 
gia. Phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành trong quá trình đàm phán; nghiên cứu 
đánh giá tác động có thể xảy ra của các phương án đàm phán; tham vấn ý kiến 
của đại diện doanh nghiệp và các bên liên quan.  

- Rà soát, loại bỏ mọi chồng chéo, trùng lắp; củng cố, tăng cường vai trò 
và hoàn thiện một cách căn bản thể chế chỉ đạo, tổ chức, quản lý, điều phối, thực 
thi và giám sát thực hiện các hoạt động HNKTQT từ Trung ương đến địa 
phương. Nhanh chóng kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, tính đại diện và hiệu 
quả hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế nhằm giúp Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương trong các hoạt 
động HNKTQT một cách nhất quán và hiệu quả. Xác định rõ cơ chế hoạt động 
và phối hợp giữa các Bộ, ngành và địa phương và công cụ thực hiện, thể chế 
thực thi, giám sát, rà soát lại các chủ trương lớn. Quy định rõ ràng các điều kiện 
đảm bảo thực thi các chủ trương, chính sách về HNKTQT, đặc biệt là nguồn lực 
tài chính để nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động. 

- Lồng ghép chương trình hành động HNKTQT vào kế hoạch phát triển 
KT-XH với những điều chỉnh cần thiết để thực hiện hiệu quả các hiệp định FTA 
và hiệp định tự do hóa thương mại đa phương đã ký kết. Định kỳ rà soát, đánh 
giá kết quả thực hiện chương trình hành động để phát hiện và xử lý kịp thời các 
vấn đề cấp bách nảy sinh trong quá trình HNKTQT. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu 
quả giám sát việc tuân thủ các cam kết của các đối tác thương mại của Việt Nam. 

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về HNKTQT đối với các cấp 
các ngành, địa phương và trong toàn dân về việc chuẩn bị tốt các điều kiện trong 
nước để hội nhập có hiệu quả vào nền kinh tế thế giới; nâng cao hiểu biết về các 
cam kết HNKTQT, các cơ hội và thách thức khi thực hiện các cam kết này. Bảo 
đảm việc chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Huy 
động sự tham gia rộng khắp và khai thác vai trò của khu vực tư nhân, các tổ chức 
hiệp hội ngành nghề, các tổ chức chính trị - xã hội và người dân trong việc triển 
khai các chủ trương HNKTQT.  
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