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SCD
Đánh giá quốc gia có hệ thống
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Doanh nghiệp nhà nước
SSF
Quỹ Bảo hiểm Xã hội
SBV
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Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình
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Ngân (ACS), Jung Eun Oh (Giao thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông), Pip O'Keefe
(An sinh xã hội và Lao động), Yuling Zhou (Quản trị Nhà nước), Madhu Raghunath (Đô thị,
Nông thôn, và Khả năng Chống chọi), Daniel Street (IFC), Mauro Testaverde (An sinh Xã
hội), Trần Thị Ngọc Hà (Giảm nghèo & Công bằng), Trần Thị Lan Hương (Quản trị Nhà
nước), Michel Welmond (Phát triển Con người).
Nhóm xin cám ơn các ý kiến đóng góp cho các bản dự thảo trước đó từ phía các đồng nghiệp
của Nhóm Ngân hàng Thế giới, bao gồm (theo thứ tự bảng chữ cái): Ahmad Ahsan, Arturo
Ardila, Morgan Bazilian, Carter Brandon, Helle Buchhave, Christophe Crepin, Ousmane
Dione, Julia Fraser, Olivier P. Fremond, Keith E. Hansen, Ed Keturakis, Irina I. Klytchnikova,
Aphichoke (Andy) Kotikula, Jana Malinska, Ambar Narayan, Tenzin Dolma Norbhu, Phạm
Liên Anh, Massimiliano Santini, Sudhir Shetty, Stuart James Stephens, Gallina Andronova
Vincelette, Vũ Lan Anh, and Justin Yap.
Báo cáo cũng được hoàn thiện hơn qua tham vấn với Chính phủ, các chuyên gia tham mưu
chính sách, các đối tác phát triển, các tổ chức xã hội dân sự. Chúng tôi bày tỏ lòng cám ơn
đến ông Nguyễn Văn Nam, Phó Ban Quan hệ Quốc tế (Đại học Tây Nguyên), bà Phạm Thị
Thu Hằng, Giám đốc (Quỹ Phát triển Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam), bà Nguyễn Thanh Phương, Phó vụ trưởng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ông Nguyễn Văn
Vịnh, Phó viện trưởng (Viện Chiến lược Phát triển) đồng chủ trì các sự kiện tham vấn trên.
Nhóm thực hiện công việc dưới sự chỉ đạo của bà Victoria Kwakwa (Phó chủ tịch, phụ trách
khu vực Đông Á Thái Bình Dương), ông Achim Fock (Quyền Giám đốc Quốc gia, Việt Nam),
ông Vivek Pathak (Giám đốc, IFC) và ông Kyle Kelhofer (Quản lý Quốc gia, IFC).

LỜI NÓI ĐẦU

Báo Cáo Đánh Giá Quốc Gia Việt Nam 2016

ix

Những thành tựu Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển suốt chặng đường 30 năm qua
thực sự rất ấn tượng. Từ chỗ là một trong những nước nghèo nhất cách đây mới chỉ một thế hệ,
Việt Nam nổi lên thành quốc gia thu nhập trung bình với một nền kinh tế năng động. Từ chỗ đứng
ngoài vòng quay thương mại thế giới khi bắt đầu công cuộc chuyển đổi, Việt Nam ngày nay là
quốc gia xuất khẩu đáng gờm và điểm đến lớn của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Quan
trọng hơn, nền kinh tế phát triển nhanh góp phần cải thiện mạnh mẽ cuộc sống của người dân.
Thu nhập quốc dân tăng ngoạn mục và được chia sẻ đồng đều cho toàn bộ người dân với tỷ lệ bất
bình đẳng chỉ tăng khiêm tốn trong suốt thời kỳ. Tỷ lệ nghèo khổ bần cùng giảm nhanh chóng từ
50% năm 1993 xuống dưới 3% hiện nay. Những chỉ số về phát triển con người và tiếp cận hạ tầng
cơ bản được cải thiện đáng kể.
Trong thời gian tới, Việt Nam có viễn cảnh phát triển tươi sáng và sở hữu nhiều tiềm năng để duy
trì và phát triển bền vững những thành công thần kỳ đã đạt được. Tăng trưởng tiếp tục ở mức cao
cho dù sự hồi phục kinh tế toàn cầu còn chậm. Thu nhập thực tế giữ được tốc độ tăng trong khi tỷ
lệ nghèo ngày càng giảm. Cùng với với nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và nguồn nhân
lực dồi dào, cộng với nền tảng kinh tế vững mạnh tận dụng đòn bẩy hội nhập khu vực và toàn cầu,
Việt Nam hiện đang ở vị thế lý tưởng để mang lại thời kỳ tăng trưởng cao mới, tạo nhiều việc làm
có chất lượng và hướng đến thịnh vượng chung cho toàn bộ người dân.
Mặc dù vậy, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những lựa chọn mới và phức tạp hơn để đạt được tiềm
năng phát triển to lớn của mình. Khoảng cách phúc lợi giữa các nhóm người dân tộc thiểu số còn
tồn tại dai dẳng, tăng trưởng năng suất chững lại trong khi tình trạng dễ bị tổn thương do biến đổi
môi trường tăng lên. Đây là những thách thức đòi hỏi hành động kiên quyết và mạnh mẽ. Nghị
trình cải cách sẽ phức tạp và toàn diện, trong đó đưa ra các hành động cụ thể nhằm (i) tiếp tục
củng cố về điều hành kinh tế, xây dựng và hoàn thiện thể chế thị trường có hiệu lực, (ii) phát triển
hạ tầng quốc gia (đặc biệt là hạ tầng điện, giao thông và đô thị) nhằm đáp ứng nhu cầu của nền
kinh tế phát triển nhanh, (iii) cải thiện dịch vụ công, đặc biệt về giáo dục trung học và sau trung
học, và (iv) hiện đại hóa nông nghiệp và sử dụng tài nguyên, nâng cao khả năng chống chọi biến
đổi khí hậu.
Là đối tác hỗ trợ phát triển lâu năm cho Việt Nam, Ngân hàng Thế giới luôn sẵn sàng cùng với
chính phủ và người dân Việt Nam đối mặt với những thách thức đang nổi lên và hiện thực hóa
những kỳ vọng cho đất nước trong tương lại. Báo cáo Đánh giá Quốc gia là cơ sở phân tích để xác
định những ưu tiên cho chương tiếp theo của mối quan hệ đối tác ngày càng lớn mạnh giữa Chính
phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Dựa trên hệ thống hóa và nâng cao nhận thức về cơ hội và
thách thức của Việt Nam trong chặng đường tiếp theo của công cuộc giảm nghèo, cũng như nhìn
nhận khách quan những thành tựu đạt được về phát triển bền vững và hướng đến sự thịnh vượng
chung, báo cáo Đánh giá Quốc gia sẽ giúp Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam đảm bảo
sử dụng hiệu quả nguồn lực tri thức và tài chính để giải quyết những thách thức phát triển cấp thiết
nhất. Báo cáo Đánh giá Quốc gia là đầu vào quan trọng cho khung quan hệ đối tác quốc gia giai
đoạn 2018 - 2022, tạo nền tảng cho sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới đối với chính phủ và người
dân Việt Nam.

Victoria Kwakwa
Phó chủ tịch phụ trách Khu vực Đông Á và Thái Bình Dương
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Việt Nam là một quốc gia hình mẫu về tăng trưởng cao, giảm nghèo nhanh và phát triển
công bằng. Ngoài Trung Quốc, chưa có nước nào trên thế giới trải qua quá trình chuyển đổi
nhanh hơn trong những thập kỷ qua. Năm 1990, Việt Nam còn là một trong những quốc gia
nghèo nhất trên thế giới, vẫn đang chịu những vết sẹo sau hàng thập kỷ do xung đột và một
nền kinh tế suy sụp do hệ thống kinh tế kế hoạch hóa. Đến nay, nghèo khổ cùng cực cơ bản
đã được đẩy lùi, lợi ích của tăng trưởng được chia sẻ cho mọi người trong một thời gian dài,
tính cả từ khi Đổi mới vào những năm 1980 cũng như trong giai đoạn gần đây.
Những thành tựu của Việt Nam có đóng góp của nhiều nhân tố. Tăng trưởng trong những
năm 1990 chủ yếu xuất phát từ tăng năng suất nông nghiệp, nhờ vào quá trình giải tán hợp
tác xã và giao quyền sử dụng đất cho tư nhân. Trong thập kỷ đầu tiên của thiên niên kỷ mới,
tăng trưởng nhờ vào sự trỗi dậy của các doanh nghiệp tư nhân, khi những hạn chế khắt khe
về đăng ký kinh doanh được nới lỏng vào năm 2000. Hàng triệu việc làm được tạo ra do sự
lớn mạnh của các ngành dịch vụ và các ngành sản xuất và chế biến hướng đến xuất khẩu
nhờ tự do hóa thương mại, khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007. Tận dụng được lợi
thế cạnh tranh trong các ngành sản suất và chế biến thâm dụng lao động, Việt Nam đã thu
hút được dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lớn và ổn định. Cuối cùng, thành tựu đạt
được bắt nguồn từ lợi tức nhân khẩu làm tăng quy mô lực lượng lao động, bên cạnh các khoản
vốn đầu tư lớn cho hạ tầng nhằm phát triển sản xuất và hướng đến nhu cầu người dân, và hệ
thống chăm sóc y tế và giáo dục cơ bản hiệu quả.
Mục tiêu của Báo cáo Đánh giá Quốc gia (SCD) là xác định những ưu tiên để hỗ trợ Việt
Nam duy trì bền vững những thành tựu đã đạt được và hoàn thành các mục tiêu tham
vọng mới đặt ra cho tương lai. Việt Nam có một tương lai tươi sáng nhìn trên nhiều góc độ.
Với mô hình hiện tại, tăng trưởng vẫn tiếp tục được duy trì, cho dù kinh tế thế giới phục hồi
chậm. Thu nhập thực tế của người dân đi lên còn tỷ lệ nghèo sẽ tiếp tục giảm trong khi nhiều
hiệp định thương mại quan trọng được ký kết đang mở ra các cơ hội lớn. Mặc dù vậy, giữ
nguyên con đường đang đi khó có thể nâng tầm Việt Nam để đi theo thành công của các nền
kinh tế như Hàn Quốc và Đài Loan. Hơn nữa, bên cạnh khả năng phát huy những tiềm năng
rất lớn, Việt Nam phải vượt qua hàng loạt những thách thức mới xuất phát từ những lựa chọn
trong quá khứ của riêng mình.
Trước hết, mô hình tăng trưởng và tạo việc làm cho toàn xã hội mà Việt Nam áp dụng
đang bộc lộ những hạn chế. Tăng trưởng kinh tế - dù ổn định hơn các quốc gia khác- chững
lại trong những năm gần đây. Quan trọng hơn, các nhân tố đóng góp vào tăng trưởng đã thay
đổi. Tăng trưởng năng suất, từng là động lực chính cho tăng trưởng GDP của Việt Nam trong
những năm đầu đổi mới, đã giảm dần trong thập kỷ qua. Tốc độ tăng năng suất lao động
cũng đi xuống. Lợi suất đầu tư suy giảm, mặc dù tuân theo quy luật giảm dần, chỉ ra những
bất cập trong phân bổ vốn đầu tư. Chuyển dịch cơ cấu - nguồn tăng trưởng quan trọng trong
những năm đầu - đã chậm lại kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Trong khi đó, tăng
trưởng năng suất bình quân ở cả cấp doanh nghiệp và cấp ngành cũng suy giảm do tái cơ
cấu doanh nghiệp nhà nước thiếu triệt để đi kèm với khu vực tư nhân trong nước non trẻ, quy
mô nhỏ, thiếu lợi thế kinh tế theo quy mô, thiếu tiếp cận công nghệ và áp lực cạnh tranh cần
thiết. Bên cạnh đó, sức ép tiền lương tăng làm cho lợi thế cạnh tranh hiện nay của Việt Nam
từ các ngành sử dụng nhiều lao động phổ thông cũng dần mất đi.
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Tiếp bước thành công

Thứ hai, Việt Nam đang đối mặt với một nghị trình còn dang dở và những thách thức
mới liên quan đến cung cấp dịch vụ công và tăng trưởng hướng đến người dân. Việt
Nam hiện có một điểm khác biệt nhỏ so với nhiều quốc gia ở chỗ những thành tựu giảm
nghèo đang đứng riêng với sự thịnh vượng chung. Sau một phần tư thế kỷ giảm nghèo dựa
trên tăng trưởng rộng khắp, những người nghèo còn sót lại theo chuẩn nghèo lại nhanh chóng
rơi vào chủ yếu người dân tộc thiểu số, hiện chỉ chiếm 14% dân số, nhưng dự kiến chiếm đến
84% số người nghèo vào năm 2020. Hầu hết người dân tộc thiểu số, do các yếu tố lịch sử,
vẫn đứng ngoài những thành công kinh tế, thiếu hòa nhập xã hội do phân biệt đối xử và khả
năng sử dụng tiếng Việt. Một thách thức khác lại bắt nguồn từ các thành tựu của Việt Nam
về bình đẳng giới. Đối với hệ thống cung cấp dịch vụ công, Việt Nam đang phải đối mặt với
những thách thức do những thay đổi về dân số và cấu trúc xã hội. Dân số già đi nhanh chóng
sẽ đặt ra những nhu cầu mới về hệ thống y tế và trợ giúp xã hội, trong khi đó quy mô tầng lớp
trung lưu tăng lên lại tăng thêm các kỳ vọng về dịch vụ công. Mặc dù Việt Nam có hệ thống
giáo dục cơ bản được cho là tốt so với thế giới, hệ thống giáo dục trung học phổ thông và sau
trung học vẫn chưa trang bị cho học sinh những kỹ năng cần thiết.
Thứ ba, Việt Nam cần củng cố đà tăng trưởng cao qua sử dụng hiệu quả tài nguyên và môi
trường, giảm thiểu phí tổn do ô nhiễm, sử dụng tài nguyên thiếu bền vững và ứng phó biến
đổi khí hậu. Khai thác và sử dụng nước, đất đai, thủy hải sản và rừng theo cách thiếu bền vững
khiến Việt Nam bỏ qua các cơ hội sử dụng tài nguyên và khai thác nông nghiệp hiệu quả và cạnh
tranh hơn, cũng như đem lại giá trị gia tăng cao hơn cho tăng trưởng, nâng cao khả năng đối chọi
và làm tăng phúc lợi hộ gia đình. Những tác động này ảnh hưởng đến 25 - 30% dân số có nguồn
thu nhập và sinh kế chính từ nông nghiệp. Hơn nữa, mô hình tăng trưởng với tỷ lệ tiêu dùng năng
lượng ngày càng tăng và các quy định về môi trường có hiệu lực thấp, đang đặt ra phí tổn ngầm
ẩn cho nguồn nhân lực, do ô nhiễm nguồn nước và không khí. Trên 83% dân số đang phải chịu
không khí bẩn, còn ô nhiễm là yếu tố chính gây ra tử vong và các bệnh tật do nước. Cách thức
sử dụng và sản xuất năng lượng như hiện nay (tăng phụ thuộc vào than đá), nếu tiếp tục duy trì,
cũng đóng góp tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng trầm trọng. Việt Nam đang là một trong
những quốc gia dễ bị tổn thương nhất với các sự kiện thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu trong
dài hạn (v.d. mực nước biển tăng lên). Theo thống kê, các biến cố thời tiết đã dẫn đến tổn thất từ
0,4 - 1,7% GDP trong 25 năm qua.
Cuối cùng, những yếu kém về quản trị nhà nước đang trở thành lực cản đối với tăng
trưởng và bước tiến về xã hội trong tương lai. Theo các chỉ tiêu quốc tế, Việt Nam đạt kết
quả tương đối tốt về hiệu lực của chính phủ và ổn định chính trị, kiểm soát tham nhũng và
pháp trị cơ bản, nhưng về lại thua kém các quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp hơn về
tiếng nói của người dân, trách nhiệm giải trình và chất lượng của các văn bản pháp luật. Quá
trình chuyển đổi sang các thể chế chính phủ và thị trường hiện đại của Việt Nam vẫn chưa
hoàn thiện. Các doanh nghiệp tư nhân vẫn phải cạnh tranh trên sân chơi có lợi cho các doanh
nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có các mối quan hệ chính trị. Những yếu kém và sự manh
mún trong quản lý hành chính công làm hạn chế năng lực của Chính phủ trong việc đáp ứng
nhu cầu cung cấp dịch vụ công trong một nền kinh tế ngày càng phức tạp.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam phải đối mặt với rủi ro và cơ hội về giảm nghèo, phát triển
đồng đều và bền vững về môi trường. Một bên là những rủi ro cản trở Việt Nam phát triển
tương xứng với tiềm năng, như tình trạng nghèo dai dẳng của người dân tộc thiểu số, tốc độ
dân số già nhanh, môi trường toàn cầu nhiều biến động, các nguy cơ kinh tế vĩ mô, các nguy
cơ về biến đổi khí hậu và tác động môi trường ngày càng tăng lên. Một bên là những cơ hội
tái đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, tận dụng hội nhập toàn cầu, gặt hái những lợi ích của quá
trình đô thị hóa nhanh.
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Giảm thiểu rủi ro và tận dụng triệt để các cơ hội đòi hỏi một loạt các biện pháp đồng bộ
hướng đến mục tiêu chung. Đó là một nghị trình rộng, phản ánh tính chất phức tạp trong
những cơ hội và thách thức, trên cơ sở thừa nhận Việt Nam cần đầu tư toàn diện cho những
nguồn vốn góp phần tạo ra của cải vật chất để đạt được những khát vọng của mình. Thể chế thị
trường hiệu quả và quản trị nhà nước tốt (vốn thể chế), cơ sở hạ tầng chất lượng (vốn vật chất),
lực lượng lao động sản xuất có kỹ năng phù hợp (vốn con người) và sử dụng bền vững nguồn
tài nguyên phong phú (vốn tài nguyên) là những yếu tố tiên quyết để đảm bảo tăng trưởng và
phát triển thịnh vượng trong tương lai. Tuy đề cập chung đến tất cả các nội dung rộng lớn nêu
trên, báo cáo khuyến nghị cần tập trung nỗ lực cho từng nội dung ưu tiên như sau.
Ưu tiên thứ nhất là những chính sách thích hợp hướng đến giảm nghèo cho người dân
tộc thiểu số. Đi ngược với xu hướng chung trên thế giới, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh của người
dân tộc thiểu số đã tăng lên trong những năm gần đây, tỷ lệ suy dinh dưỡng và tỷ lệ bỏ học
cấp trung học tiếp tục cao. Việt Nam cần phải nỗ lực tập trung xử lý những yếu kém có hệ
thống về tiếp cận giáo dục trung học phổ thông, dinh dưỡng, y tế và vệ sinh cho người dân
tộc thiểu số. Do sự phụ thuộc vào tài nguyên và nông nghiệp, lợi ích của người dân tộc thiểu
số cũng xuất phát từ khả năng nâng cao năng suất và sức chống chọi với thiên nhiên, với
các chính sách tiếp cận hiệu quả đúng đối tượng. Các can thiệp có thể dựa trên cách tiếp
cận theo hành vi và một phần dựa vào thử nghiệm và kiểm tra, lựa chọn ra phương thức có
tác động. Nâng cao tiếng nói của người dân tộc cũng là một lựa chọn chính sách hiệu quả.
Ưu tiên thứ hai là cung cấp hạ tầng phục vụ sản xuất và các đô thị có năng lực cạnh
tranh. Tắc nghẽn hiện tại về hạ tầng có nguy cơ gây trở ngại cho tăng trưởng và tạo việc làm,
đặc biệt ở các ngành dịch vụ, các ngành sản suất và chế biến đem lại giá trị gia tăng cao.
Ngoài ra, Việt Nam cũng cần đưa vào hệ thống hạ tầng mới để hỗ trợ các hoạt động kinh tế,
tạo thuận lợi cho lưu thông và cung cấp dịch vụ ở các đô thị đang phát triển nhanh. Vừa phải
đối mặt với nhu cầu to lớn trên, vừa phải đối mặt với nguồn vốn đang ngày càng bị thắt chặt,
Việt Nam cần đẩy mạnh phối hợp giữa các cấp chính quyền để quản lý đầu tư công hiệu quả
hơn. Quy hoạch đô thị tổng hợp, quản lý sử dụng đất hiệu quả và phối hợp trong đầu tư hạ
tầng đô thị là những yếu tố thiếu yếu để tối đa hóa lợi ích kinh tế của hiệu ứng quần tụ, đồng
thời giảm thiểu rủi ro tắc nghẽn và tình trạng mở rộng đô thị tràn lan tốn kém. Bên cạnh đó,
Việt Nam cần tạo môi trường thuận lợi hơn để khu vực tư nhân tham gia đầu tư và xây dựng
cung cấp hạ tầng.
Ưu tiên thứ ba là tăng cường các thể chế thị trường và quản lý kinh tế vĩ mô. Mặc dù Việt
Nam đã duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, nợ công tăng và những nguy cơ dễ tổn thương
còn tồn tại ở khu vực tài chính cần được xử lý để củng cố ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng
chống chọi. Tái cấu trúc nền kinh tế vẫn có vai trò quan trọng để nâng cao tiềm năng tăng
trưởng trong trung hạn. Những tồn tại của các thể chế thị trường chưa đầy đủ, môi trường đầu
tư phiền toái là những trở ngại cho tăng trưởng năng suất, đặc biệt đối với khu vực tư nhân
trong nước. Các khảo sát doanh nghiệp tại Việt Nam khẳng định rằng phần lớn các doanh
nghiệp cho rằng chính phủ hành xử chưa bình đẳng và còn ưu ái các doanh nghiệp có quan
hệ chính trị trong quá trình thực thi pháp luật, mua sắm đấu thầu, và giao quyền sử dụng
đất. Những méo mó về chính sách đó gây tổn hại về hiệu quả và tạo động cơ để các doanh
nghiệp tìm cách tạo lợi thế ăn theo thay vì hoạt động tạo ra của cải vật chất. Về vấn đề này,
các giải pháp quan trọng bao gồm nâng cao hiệu quả của các thị trường vốn và đất đai, đẩy
mạnh cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, và tạo môi trường thuận lợi và sân chơi công
bằng hơn cho khu vực tư nhân trong nước.
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Ưu tiên thứ tư là chuyển đổi nông nghiệp và sử dụng tài nguyên. Nông nghiệp và tài
nguyên vẫn đóng vai trò quan trọng trong chặng đường phát triển của Việt Nam thời gian tới.
Tuy nhiên, ngành nông nghiệp cần được chuyển đổi trong đó thị trường, quy trình sản xuất
nông nghiệp, nhận thức về rủi ro và công nghệ đóng vai trò trong các quyết định của người
nông dân. Cần hình thành mối liên kết chặt chẽ giữa nông dân và hệ thống phân phối thực
phẩm nông sản đang phát triển. Hội nhập theo chiều dọc trong chuỗi giá trị, cải thiện chất
lượng và đầu tư cho chế biến thực phẩm giúp tạo ra việc làm chất lượng cao và đẩy mạnh
sinh kế ở nông thôn. Chuyển đổi tài nguyên rừng thành các sản phẩm đem lại giá trị cao, đảm
bảo sản xuất theo các tín hiệu thị trường để quản lý rừng bền vững đồng thời đem lại những
tác động tích cực về kinh tế và môi trường. Về quản lý nước, đặt trọng tâm tối ưu hóa sử dụng
nước thông qua lập kế hoạch tổng hợp và phối hợp về thể chế. Toàn bộ những chuyển đổi
trên đòi hỏi chính phủ phải đóng vai trò hỗ trợ nhiều hơn, phải có cơ chế để hỗ trợ đổi mới
sáng tạo toàn diện. Chính phủ cũng cần khuyến khích các hộ gia đình tối đa hóa hiệu quả
kinh tế do quy mô, khuyến khích đa dạng hóa sản phẩm, vật nuôi và cây trồng, đồng thời bảo
vệ môi trường.
Ưu tiên thứ năm là điều chỉnh cung cấp các dịch vụ công về y tế, an sinh xã hội và giáo
dục cho phù hợp với những kỳ vọng mới và cấu trúc dân số thay đổi. Đổi mới hệ thống
y tế nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giải quyết dứt điểm các bệnh không truyền nhiễm
ngày càng tăng khi dân số già đi, và giảm chi phí y tế cho người dân. Cải cách hệ thống hưu
trí nhằm đảm bảo bền vững tài khóa đồng thời mở rộng độ bao phủ để ngăn ngừa tình trạng
nghèo tăng lên khi dân số cao tuổi tăng gấp đôi về quy mô. Cấp thiết nhất là chuyển đổi hệ
thống giáo dục sang phổ cập trung học phổ thông, đồng thời cải cách giáo dục trung học phổ
thông và sau trung học phù hợp hơn với thị trường lao động và nhu cầu về nguồn nhân lực
của quốc gia. Liên quan đến yếu tố giới, chương trình hành động liên quan chéo đến cả ba
lĩnh vực trên, bắt đầu bằng việc giảm tỷ lệ bất cân bằng giới tính khi sinh hiện đang ở mức
cực đoan do hệ quả của tình trạng ưu ái con trai và phá thai có lựa chọn, tiếp theo là giảm
tình trạng bạo lực gia đình và đẩy mạnh sự tham gia của nữ giới trong các vị trí lãnh đạo ở cả
khu vực công và tư nhân.
Ưu tiên thứ sáu là nâng cao khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu và tạo ra lợi ích
qua giảm ô nhiễm môi trường. Tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay theo dự báo có thể đẩy
lùi thành quả phát triển của Việt Nam trừ khi có những nỗ lực phối hợp để lập kế hoạch và
đầu tư có lựa chọn. Những nỗ lực đó bao gồm những cải cách nhằm giảm tình trạng dễ bị tổn
thương của biến đổi khí hậu đối với thu nhập và vốn con người, đổi mới cách tiếp cận phòng
chống, xử lý và khôi phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ để đầu tư có chọn lọc với khí hậu, tăng
cường lập kế hoạch phối hợp. Việt Nam cũng cần có các biện pháp nhằm giảm phát thải do
sản xuất năng lượng, giảm sự phụ thuộc vào than và ô nhiễm trong các ngành công nghiệp
và giao thông vận tải. Các biện pháp này làm giảm tổn hại không thể đảo ngược do suy thoái
môi trường thường đi kèm với quá trình tăng trưởng nhanh và “không có gì phải tiếc nuối” khi
hỗ trợ Việt Nam thực hiện đóng góp cam kết của quốc gia về giảm khí thải hiệu ứng nhà kính
mà không gây ảnh hưởng đến tăng trưởng.
Ưu tiên cuối cùng là phải quan tâm hiện đại hóa những thể chế cốt lõi để tạo điều kiện
tiếp tục hỗ trợ cho nền kinh tế thu nhập trung bình đang phát triển nhanh chóng. Nền
hành chính công và chính phủ hiệu quả là những điều kiện tiên quyết để thực hiện sáu ưu tiên
được nêu ra trong báo cáo này. Điều đó đòi hỏi năng lực để huy động nguồn lực, triển khai
các chương trình chi tiêu và đầu tư công, ban hành quy định pháp luật có chất lượng, thực
thi hiệu lực pháp luật công bằng và minh bạch. Hiện đại hóa hệ thống quản trị nhà nước của
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Việt Nam phụ thuộc vào sự phát triển không ngừng về vai trò riêng biệt của nhà nước và thị
trường để đảm bảo điều tiết độc lập thị trường sản phẩm và thị trường các yếu tố sản xuất,
tách bạch về thể chế giữa chức năng quản lý nhà nước và chức năng kinh doanh. Các vấn đề
về phối hợp, bao gồm cả các biện pháp để tăng cường các cơ quan tổng hợp của chính phủ,
đẩy mạnh quan hệ hành chính và ngân sách giữa các cấp chính quyền vẫn có vai trò hết sức
quan trọng để xử lý tình trạng manh mún, trong và giữa các cấp chính quyền. Cải cách các
hệ thống cốt lõi và xuyên suốt của chính phủ, như hệ thống quản lý tài chính công, quản lý
thu, quản lý hành chính công cũng hết sức quan trọng để nâng cao năng lực nhà nước. Cuối
cùng, minh bạch và tiếng nói của người dân trong việc ra quyết định, phân bổ nguồn lực, cải
cách pháp luật và cung cấp dịch vụ công cần được tiếp tục tăng cường để tạo nền tảng nâng
cao trách nhiệm giải trình.
Những ưu tiên nêu trên có quan hệ với nhau và bổ trợ cho nhau. Chẳng hạn, giáo dục
và phát triển kỹ năng là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng kinh tế và đặc biệt để nâng cao
năng suất lao động. Thu hẹp khoảng cách giữa người nghèo và người không nghèo là yếu
tố trọng tâm của nghị trình hòa nhập, trong điều kiện tỷ lệ nhập học giảm mạnh ở trẻ em tại
các hộ nghèo và dân tộc thiểu số, đặc biệt ở các cấp trung học và sau trung học. Tuy nhiên,
lực lượng lao động có kỹ năng chỉ có thể đem lại của cải vật chất khi có đủ việc làm có chất
lượng. Tạo việc làm lại phụ thuộc vào các thể chế thị trường vận hành hiệu quả, bao gồm
quản lý tài khóa lành mạnh, hệ thống tài chính ổn định và hiệu quả, thị trường về quyền sử
dụng đất vận hành tốt để đảm bảo các doanh nghiệp và nông trường hiệu quả nhất được
tiếp cận những nguồn lực cần có để phát triển và mở rộng. Đồng thời đảm bảo bền vững môi
trường, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu là điều kiện quan trọng để bảo tồn việc
làm và tài sản sản xuất, đặc biệt trong các ngành phụ thuộc tài nguyên như nông nghiệp, là
nguồn sinh kế chính, đặc biệt của người nghèo và nhóm 40% dưới đáy thu nhập.
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Bảng 1: Tổng hợp về các ưu tiên

Các nội dung ưu tiên

Tác động đến mục tiêu kép
Giảm
nghèo

Phát triển
đồng đều

Bền vững

Sự cộng
hưởng với
các ưu tiên
khác

Mở rộng hòa nhập cho người dân tộc thiểu số
 Đ
 ịnh hướng các nỗ lực về
dinh dưỡng, giáo dục, nước
sạch và vệ sinh cho người
dân tộc thiểu số





 N
 âng cao tiếng nói của người
dân tộc thiểu số trong các
tổ chức xã hội dân sự và cơ
quan của chính phủ





Cung cấp hạ tầng phục vụ sản xuất và các đô thị có
năng lực cạnh tranh
	Đẩy mạnh năng lực sản xuất
năng lượng, bao gồm cả năng
lượng tái sinh, đồng thời nâng
cao hiệu suất sử dụng năng
lượng.
	Đầu tư về hạ tầng giao thông
đa phương thức và tạo môi
trường cho các dịch vụ hậu
cần hiệu quả
	Tăng cường quản lý đầu tư
công, quy hoạch đô thị, sử
dụng đất và đầu tư hạ tầng



















Tăng cường các thể chế thị trường và quản lý kinh tế
	Tăng cường bền vững tài
khóa và ổn định khu vực tài
chính
	Tạo môi trường thuận lợi để
khu vực tư nhân trong nước
phát triển thông qua các quy
định pháp luật có chất lượng và
thực thi hiệu lực, nâng cao hiệu
quả thị trường các yếu tố sản
xuất (quyền sử dụng đất và
vốn) và hỗ trợ có mục tiêu cho
doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Tăng cường cải cách khu
vực doanh nghiệp nhà nước
thông qua tách bạch giữa
chức năng sở hữu và chức
năng quản lý nhà nước, tiếp
tục thoái vốn và cải thiện về
quản trị doanh nghiệp
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Chuyển đổi nông nghiệp và sử dụng tài nguyên
	Cải thiện cơ cấu sản xuất ban
đầu và chuỗi giá trị









	Giảm tác động môi trường trong
nông nghiệp và các ngành gây
ô nhiễm đất và nước







	Tạo điều kiện để các thể chế
thị trường, kiến thức về biện
pháp nông nghiệp cải thiện,
công nghệ hiện đại gây ảnh
hưởng đến đầu tư cho tài
nguyên, nông nghiệp và hệ
thống thực phẩm nông sản







Điều chỉnh dịch vụ công cho phù hợp với kỳ vọng mới
và dân số đang già đi
	Đẩy mạnh tỷ lệ tốt nghiệp và
chất lượng giáo dục trung học
phổ thông và sau trung học





	Mở rộng và cải cách hệ thống
hưu trí, y tế và an sinh xã hội









	Xử lý những thách thức cụ
thể về công bằng giới







Nâng cao khả năng chống chọi biến đổi khí hậu và lợi
ích qua giảm thiểu
	Đẩy mạnh các cách tiếp cận
về phòng chống, xử lý và khôi
phục sau thiên tai









	Lập kế hoạch và đầu tư cho
khả năng chống chọi biến đổi
khí hậu













	Giảm phát thải khí nhà kính
thông qua giảm ô nhiễm tại
các ngành chính

Tăng cường các nền tảng thể chế
 Chuyển đổi quan hệ nhà nước - thị trường
	Tăng cường phối hợp và năng lực triển khai
	Tăng cường tiếng nói và trách nhiệm giải trình

Ghi chú: : Lớn, : Đáng kể, : Khiêm tốn

Tiếp bước thành công

giới thiệu
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Việt Nam là một điển hình thành công về tăng trưởng nhanh, giảm nghèo và phát triển
đồng đều. Từ khi Đổi mới vào cuối những năm 1980, Việt Nam đã duy trì liên tục tốc độ tăng
trưởng kinh tế cao, chuyển mình từ một trong những quốc gia thuộc dạng nghèo nhất trên thế
giới thành nước thu nhập trung bình trong vòng một thế hệ. Với tốc độ tăng trưởng GDP bình
quân ở mức 5,5% mỗi năm, GDP thực tế theo đầu người đã tăng trên gấp ba lần từ năm 1990
đến năm 2014, trên 40 triệu người dân đã thoát nghèo theo chuẩn quốc gia, và tình trạng bần
cùng và đói gần những đã bị xóa bỏ.1 Khác với các nền kinh tế tăng trưởng nhanh khác, Việt
Nam không phải chứng kiến tình trạng bất bình đẳng thu nhập tăng mạnh. Hệ số Gini về thu
nhập (0,39 năm 2012) vẫn thấp hơn đáng kể so với Trung Quốc, In-đô-nê-xia và Thái Lan.
Việt Nam đã đạt được thành tựu về phát triển đồng đều: mức tiêu dùng bình quân của nhóm
40% nghèo nhất (nhóm đáy 40%) tăng 6,8% mỗi năm trong giai đoạn 1993 - 2014. Các chỉ
số về xã hội cũng được cải thiện đáng kể do cơ hội tiếp cận các dịch vụ cơ bản được mở rộng,
bao gồm cơ hội tiếp cận giáo dục và chăm sóc y tế cơ bản, các hạ tầng thiết yếu như đường
lát trải, điện, nước sạch và vệ sinh.
Hình 1: Thành tích rõ rệt về phát triển
công bằng…

Hình 2: ... và giảm nghèo ấn tượng

Tác động tăng trưởng 1993-2014
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Tăng tiêu dùng
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57,8%
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100

13,5%
6,3%
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Các nhóm tiêu dùng

Nguồn: Phân tích dữ liệu khảo sát hộ gia đình của cán bộ NHTG.
Ghi chú: Số liệu nghèo sử dụng chuẩn nghèo quốc gia của TCTK-NHTG. Đường chấm vạch về số liệu nghèo thể
hiện khoảng chênh do thay đổi về phương pháp luận khảo sát và đo lường.

1 Với chuẩn nghèo 1,90$ mỗi ngày, tỷ lệ nghèo cùng cực là 3% năm 2015 và dự báo sẽ giảm xuống dưới 3% năm 2015. Hầu
hết nội dung thảo luận trong Đánh giá quốc gia có hệ thống (SCD) sử dụng chuẩn nghèo quốc gia của TCTK-NHTG, là chuẩn
nghèo phù hợp nhất để phân tích và hoạch định chính sách ở Việt Nam. Chuẩn nghèo quốc gia của TCTK-NHTG là 3,49$ một
ngày ngang giá sức mua năm 2011.
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Tiếp bước thành công

Thành công sẵn có là xuất phát điểm cho các mục tiêu tham vọng cho tương lai. Theo
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (KTXH) giai đoạn 2016 - 2020, Chính phủ đặt mục tiêu
GDP theo đầu người đạt mức 3.141 - 3.261 US$ (đồng đô-la Mỹ theo giá hiện hành) vào năm
2020, nghĩa là tăng trưởng hàng năm đạt mức 6,5 - 7% trong năm năm tới. Kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội (KTXH) cũng vạch ra một nghị trình tham vọng về hòa nhập xã hội và tăng
cường năng lực dịch vụ công để chuẩn bị cho tỷ lệ nghèo tiếp tục giảm 1,3 - 1,5 điểm phần
trăm mỗi năm, mở rộng phạm vi bao phủ bảo hiểm y tế cho 80% dân số và giảm tỷ lệ suy dinh
dưỡng trẻ em xuống dưới 10%. Nghị trình về phát triển bền vững trong Kế hoạch phát triển
kinh tế xã hội (KTXH) cũng bao gồm mở rộng cơ hội tiếp cận nước sạch cho 95% dân số đô
thị và 90% dân số nông thôn, duy trì tỷ lệ bao phủ rừng tối thiểu ở mức 42%, cùng hàng loạt
các mục tiêu liên quan đến kiểm soát ô nhiễm và quản lý rác thải. Kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội tiếp tục tái khẳng định những ưu tiên lớn của Chính phủ về: ổn định kinh tế vĩ mô, tăng
cường các thể chế thị trường, đầu tư cho hạ tầng hiện đại và lực lượng lao động có kỹ năng.
Mặc dù Việt Nam có nhiều tiềm năng để hoàn thành những mục tiêu trên, kết quả không
thể tự đến một cách dễ dàng. Việt Nam hiện đang phải đối mặt với những thách thức mới
để tiếp tục giảm nghèo, phát triển đồng đều và bền vững. Nghị trình giảm nghèo đến nay chủ
yếu xoay quanh nhu cầu thu hẹp khoảng cách nghèo và điều kiện sống của các nhóm bị thiệt
thòi, người dân sinh sống tại vùng sâu vùng xa, và cụ thể là người dân tộc thiểu số, chỉ chiếm
14% dân số nhưng 60% là người nghèo. Tốc độ giảm nghèo chậm của người dân tộc thiểu
số trong những năm gần đây cho thấy, những tiến bộ về tăng trưởng chung chưa đủ để xóa
nghèo cho người dân tộc thiểu số. Chương trình giảm nghèo cơ bản tách biệt với nghị trình
quốc gia về phát triển hướng đến thịnh vượng chung. Mặc dù mô hình tăng trưởng kinh tế dựa
vào tạo việc làm ở Việt Nam dự kiến vẫn mang lại phát triển đồng đều trong thời gian tới, tốc
độ tăng trưởng kinh tế chung sẽ chững lại. Điều này phản ánh tình trạng suy giảm kinh tế theo
chu kỳ, nhưng cũng cho thấy những hạn chế về cơ cấu trong mô hình tăng trưởng, do ngày
càng phụ thuộc vào tích lũy đầu tư vốn và lực lượng lao động thay vì tăng năng suất. Đẩy
mạnh phát triển cho nhóm 40% thu nhập thấp nhất cần phải dựa vào cải cách để nền kinh tế
quay lại mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất. Bên cạnh đó là nghị trình rộng hơn để đảm
bảo bền vững cho hệ thống cung cấp dịch vụ công cho toàn xã hội, trong bối cảnh dân số già
đi và tầng lớp trung lưu lớn mạnh. Song song với nó là nhu cầu cải thiện về năng suất trong
các ngành phụ thuộc vào tài nguyên để đảm bảo tăng trưởng bền vững. Các ngành này mặc
dù có tỷ lệ đóng góp chung cho GDP ngày càng giảm, nhưng đóng vai trò quan trọng ở một
số địa phương, và chiếm tới gần 50% thu nhập của người nghèo ở nông thôn. Một yêu cầu
nữa của phát triển bền vững là thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, tác
động do ô nhiễm và cạn kiệt tài nguyên đến chất lượng nguồn nhân lực.
Mục đích của Báo cáo Đánh giá Quốc gia là xác định ưu tiên để hỗ trợ Việt Nam duy
trì bền vững những thành tựu đạt được và hoàn thành những tham vọng của Việt Nam
trong thời kỳ tới. Báo cáo Đánh giá Quốc gia (SCD) xem xét khách quan những thành tựu
đã đạt được, chỉ ra thách thức và cơ hội mới cho Việt Nam. Báo cáo được chuẩn bị để làm
căn cứ cho Khuôn khổ quan hệ đối tác quốc gia (CPF) sắp được ban hành thông qua những
nội dung trọng tâm nhằm đẩy mạnh tiến độ hướng tới mục tiêu kép của Ngân hàng Thế giới:
giảm nghèo và phát triển bền vững toàn diện cho người dân.
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Tiếp bước thành công

Báo cáo Đánh giá Quốc gia (SCD) gồm hai phần chính. Phần đầu là phần phân tích chính.
Phần này bắt đầu bằng các quan sát chính về xu hướng giảm nghèo và phát triển toàn diện
ở Việt Nam. Sau đó là nội dung bàn về cả thành tựu và những thách thức phát sinh của Việt
Nam trong đó xoay quanh ba chủ đề chính: 1) tăng trưởng đồng đều và tạo việc làm, 3) cung
cấp dịch vụ công hướng đến người dân, và 3) quản lý bền vững tài nguyên và môi trường.
Phần hai đưa ra và phát triển thêm đề xuất những lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam trong thời
gian tới. Phần này trước hết chỉ ra một loạt những rủi ro và cơ hội Việt Nam đối mặt nhằm
hoàn thành mục tiêu kép, dựa trên kết quả rà soát phần phân tích chính. Tiếp theo, phần hai
đề xuất sáu nội dung ưu tiên để giảm thiểu rủi ro và tận dụng hầu hết các cơ hội hiện có. Kết
luận ngắn của phần này liên quan đến những thách thức chính về quản trị nhà nước, đang
nổi lên là vấn đề xuyên suốt.
Để so sánh giữa các quốc gia, một nhóm "quốc gia tương đương" theo cơ cấu được sử
dụng. Đây là các quốc gia có những điểm tương đồng với Việt Nam trong đó các tiêu chí áp
dụng để lựa chọn gồm:
	Thu nhập trung bình ở ngưỡng thấp hoặc cao
 Không phải là quốc gia thiếu ổn định
 Không phải là quốc gia xuất khẩu thương phẩm
	Dân số ít nhất 35 triệu người (ngưỡng dân số này tương đương với nhóm thứ 80% các
quốc gia, với dân số 90 triệu người, Việt Nam thuộc nhóm thứ 93%.)
Các quốc gia trong nhóm tương đương gồm: Băng-la-đét, Trung Quốc, Ai Cập, Ấn Độ, Mêhi-cô, Pa-kít-xtan, Phi-líp-pin, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Do dữ liệu sẵn có không đồng đều,
không phải quốc gia tương đương nào cũng được đưa vào tất cả các so sánh.
Báo cáo Đánh giá Quốc gia có tham khảo nhiều báo cáo phân tích khác, quan trọng
nhất là báo cáo Việt Nam 2035 do Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cùng phối
hợp hoàn thành gần đây.
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Hình 3: Báo cáo đánh giá quốc gia (SCD) tóm lược trong một trang
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Tiếp bước thành công

PHẦN 1: THÀNH TỰU TRƯỚC ĐÂY
VÀ BỐI CẢNH HIỆN NAY
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1.	Các xu hướng về giảm nghèo và phát triển toàn diện hướng đến
người dân
Từ trước đến nay, giảm nghèo và phát triển toàn diện hướng đến người dân ở Việt Nam
nhờ vào tăng trưởng kinh tế kết hợp với cung cấp hiệu quả các dịch vụ cơ bản. Một trong
những cải cách quan trọng nhất sau Đổi mới là xóa bỏ hợp tác xã nông nghiệp vào năm 1988
và hình thành quyền sử dụng đất có thể trao đổi vào năm 1993. Giao quyền sử dụng đất góp
phần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp dẫn đến giảm nghèo trong những năm 1990. Sang
những năm 2000, tăng trưởng toàn diện tiếp nối do sự phát triển của các ngành sản xuất và
chế biến định hướng xuất khẩu và thâm dụng lao động, bên cạnh những cơ hội việc làm mở ra
trong lĩnh vực dịch vụ. Các dịch vụ công như y tế, giáo dục và an sinh xã hội, cơ hội tiếp cận
điện, nước sạch và vệ sinh mở rộng là những yếu tố chính làm nên câu chuyện về phát triển
toàn diện hướng đến người dân ở Việt Nam.
Việt Nam đã đạt thành tích giảm nghèo đáng kể
Hình 4: Tỷ lệ nghèo, theo các ngưỡng
nghèo khác nhau

Hình 5: Tỷ lệ nghèo hiện nay, theo
ngưỡng nghèo 2,10$ một ngày
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Nguồn: Phân tích dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam và Chỉ số phát triển thế giới (WDI) sử dụng công
cụ Find My Friends.
Ghi chú: Các đường vạch chấm là giai đoạn có thay đổi lớn về phương pháp luận.
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Hình 6: Hệ số Gini là chỉ tiêu đo lường bất bình đẳng
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Nguồn: Hệ số Gini tính từ Find My Friends, sử dụng Chỉ số phát triển thê sgiowis (WDI) và phân tích của tác giả về
dữ liệu khảo sát mức sống hộ gia đình (VHLSS) 2014 của Việt Nam.

Trong những thành quả ấy, Việt Nam là một hình mẫu về giảm nghèo. Năm 1993, ngay
sau khi bắt đầu thời kỳ Đổi mới, một nửa dân số vẫn sống ở mức dưới 1,90$/ngày (ngang giá
sức mua năm 2011). Đến năm 2014, tỷ lệ dân sống trong tình trạng nghèo cùng cực theo
chỉ tiêu trên đã giảm xuống 2,8%. Theo chuẩn nghèo 3,10 US$/ngày, người nghèo chiếm
77% năm 1993, giảm xuống còn 10,7% năm 2012. Mặc dù có sự thay đổi phương pháp luận
khảo sát và sai số so sánh theo thời gian, các chỉ tiêu nghèo khác nhau (theo chuẩn quốc tế,
TKTK-NHTG hoặc của Bộ LĐTB&XH) đều cho thấy xu hướng tỷ lệ nghèo giảm mạnh và nhất
quán trong thời gian qua.2 Theo chuẩn nghèo 3,10 US$/ngày, tỷ lệ nghèo của Việt Nam thấp
hơn rất nhiều so với các quốc gia tương đương.
Thành tích chung về giảm nghèo cũng đi kèm với với kết quả về phát triển đồng đều.
Theo chỉ tiêu về phát triển đồng đều của Ngân hàng Thế giới (tăng trưởng thu nhập (hoặc
tiêu dùng) của nhóm 40% dân số nghèo nhất), Việt Nam là một trong những trường hơp đáng
chú ý nhất về phát triển công bằng trong dài hạn trên thế giới. Mức tiêu dùng bình quân của
nhóm 40% nghèo nhất ở Việt Nam tăng trưởng 6,8% mỗi năm trong cả giai đoạn 1993-2014.
Phát triển đồng đều biểu hiện rõ nhất ở tỷ lệ bất bình đẳng ổn định trong thời gian qua.
Hệ số ước tính Gini năm 2014 là 34,8 so với 32,6 năm 1993 và thấp hơn rất nhiều so với mức
bình quân của các quốc gia so sánh. Cần lưu ý rằng khảo sát hộ gia đình thường không nắm

2 Các số liệu theo 1,90$ mỗi ngày và 3,10$ tương tự như số liệu sẽ xuất hiện trong báo cáo thành tích của Khu vực Đông Á Thái
Bình Dương, Cập nhật kinh tế của Khu vực Đông Á Thái Bình Dương, Cổng thông tin nghèo của Khu vực Đông Á Thái Bình Dương.
Do thay đổi nhỏ về phương pháp luận, số liệu này hơi khác so với số liệu sẽ đưa vào PovcalNet và Chỉ số phát triển thế giới.
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bắt được thông tin về những người giàu có, dẫn đến hệ quả là các ước tính dựa trên khảo sát
có thể chưa phản ánh tình trạng và tốc độ tăng bất bình đẳng theo thời gian. Số lượng những
người siêu giàu đã tăng gần gấp ba lần trong giai đoạn 2003-2013. Thứ hạng giàu có rộng
ra cũng phù hợp với những gì các quốc gia khác có cùng tốc độ tăng trưởng đã trải qua song
mức độ phổ biến của những người siêu giàu lại không cao hơn so với các quốc gia khác cùng
mức thu nhập.3
Hình 7: Số lượng và tốc độ tăng của những người siêu giàu tại Việt Nam tương đương
với các quốc gia khác có cùng quy mô GDP và tăng trưởng GDP
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Tỷ lệ tăng số người siêu giàu
trên 1 triệu người, 2003-2013
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới dựa trên số người siêu giàu theo Knight Frank Research (2014), dữ liệu về dân số và
GDP trong Chỉ số phát triển thế giới (WDI). Các điểm màu đỏ là Việt Nam, các điểm màu xanh là các quốc gia
tương đương, các điểm màu đen là các quốc gia khác.

Những thành tựu lớn về giảm nghèo và phát triển đồng đều vẫn được duy trì trong
những năm gần đây trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế chậm lại. Trong giai đoạn 2010
- 2014, tỷ lệ nghèo chung (tỷ lệ nghèo theo chuẩn TCTK-NHTG) giảm từ 20,7% xuống còn
13,5%, tương đương với khoảng 6,5 triệu người thoát nghèo. Mức tiêu dùng bình quân của
nhóm 40% nghèo nhất và mức tiêu dùng trung vị tăng ở mức 5,5%, cao hơn so với tốc độ
tăng tổng tiêu dùng bình quân là 3,3%.4

3	Một phần tích về tỷ lệ đại diện thấp về bất công bằng tài Việt Nam, bao gồm tỷ lệ đại diện thấp của người giàu trong các
khảo sát hộ gia đình và tăng dân số siêu giàu được thực hiện cho phần Trọng tâm Đặc biệt trong ấn phẩm Điểm lại Việt Nam,
tháng 7/2014 của Ngân hàng Thế giới.
4	Tăng trưởng tiêu dùng bình quân theo quan sát tại khảo sát hộ gia đình 2010 - 2014 thấp hơn so với tăng trưởng GDP theo
đầu người và tăng trưởng tiêu dùng tư nhân tại thống kê tài khoản kinh tế quốc dân. Deaton (2005) ghi nhận xu hướng tương tự
tại hầu hết các quốc gia, và Ravallion (2003) nhận định rằng "có bằng chứng cho thấy, khi mức hoặc tốc độ tăng trưởng của hai
nguồn dữ liệu trên khác biệt, không thể nhận định rằng thống kê tài khoản kinh tế quốc dân (NAS) là đúng còn khảo sát là sai,
vì chúng không thực sự đo lường cùng một thứ và cả hai đều có thể bị sai sót.”
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Bảng 2: Tỷ lệ nghèo tiếp tục giảm mạnh trong những năm gần đây
Các xu hướng về tình trạng nghèo quan trọng, 2010-2014
Tỷ lệ đói nghèo tính trên
đầu người

% Dân số

% người nghèo

2010

2012

2014

2010

2014

2010

2014

20,7%

17,2%

13,5%

100%

100%

100%

100%

6,0%

5,4%

3,8%

30%

34%

9%

10%

Đô thị khác

26,9%

22,1%

18,6%

70%

66%

91%

91%

Dân tộc thiểu số
Người Kinh và người
Hoa

66,3%
12,9%

59,2%
9,9%

57,8%
6,3%

15%
85%

14%
86%

47%
53%

60%
40%

11,4%
37,7%
60,1%
28,4%
18,1%
32,7%
8,6%
18,7%

7,4%
33,5%
58,7%
21,2%
15,3%
29,7%
5,8%
16,2%

4,9%
29,1%
54,3%
19,4%
9,7%
30,4%
4,1%
9,8%

22%
11%
3%
12%
8%
6%
18%
19%

22%
11%
3%
11%
8%
6%
19%
19%

12%
21%
9%
16%
7%
10%
7%
17%

8%
24%
13%
16%
6%
14%
6%
14%

Toàn Việt Nam
Đô thị lớn

Khu vực
Đồng bằng sông Hồng
Miền núi Đông Bắc Bộ
Miền núi Tây Bắc Bộ
Duyên hải Bắc Trung
Bộ
Duyên hải Nam Trung
Bộ
Tây Nguyên
Đông Nam Bộ
Đồng bằng sông Cửu
Long

Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG sử dụng dữ liệu VHLSS.
Ghi chú: Toàn bộ số liệu sử dụng chuẩn nghèo của TCTK-NHTG.

Mặc dù có thành tựu trong những năm gần đây, bản chất của thách thức đối với giảm
nghèo của Việt Nam đang có sự thay đổi. Bảng trên tổng hợp lại thông tin về tình trạng
nghèo qua những khảo sát gần đây nhất từ 2010 - 2014 và cho thấy những ý sau:
	Số người nghèo giảm mạnh trong giai đoạn ngắn nêu trên, từ 20,7% xuống còn 13,5%,
có nghĩa là trên 6 triệu người đã thoát nghèo.
	Tình trạng nghèo ngày càng tập trung ở người dân tộc thiểu số, trong đó tỷ lệ người
nghèo là người dân tộc thiểu số tăng từ 47% lên 60%.
	Giảm nghèo ở người dân tộc thiểu số đã chững lại từ 2012 - 2014.
	Tỷ lệ nghèo ngày càng tăng tại Miền núi phía bắc và Tây Nguyên - nơi có nhiều người
dân tộc thiểu số - và tỷ lệ nghèo ngày càng giảm tại khu vực Đồng bằng sông Hồng (gồm
cả Hà Nội), khu vực Đông Nam Bộ (gồm cả Tp. HCM) và Đồng bằng sông Cửu Long.
	Trong khi tình trạng nghèo giảm ở tất cả các vùng miền, tỷ lệ nghèo ở Tây Nguyên cơ
bản không thay đổi kể từ năm 2010.
	Dân số tiếp tục chuyển dịch từ nông thôn sang thành thị với tốc độ khoảng 1% tổng dân
số mỗi năm.
	Chín trong số mười người nghèo tại Việt Nam sống tại khu vực nông thôn.
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Bảng 3: Người nghèo, cận nghèo, không nghèo, nhóm 40% dưới đáy và 60% trên đỉnh
đang ở đâu? Tỷ lệ của mỗi nhóm theo địa bàn và nhóm dân tộc năm 2014

Nông thôn
Đô thị

Toàn bộ
dân số

Người
nghèo

Người
cận
nghèo

66%

91%

82%

Người
không
Nhóm 40%
nghèo
dưới đáy
(Gồm cả
cận nghèo)
59%

84%

Nhóm 60%
trên đỉnh
54%

34%

9%

18%

41%

16%

46%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Đô thị lớn

14%

2%

4%

18%

3%

22%

Đô thị khác

20%

8%

14%

23%

13%

25%

14%

60%

20%

5%

30%

4%

Dân tộc thiểu số

86%

40%

80%

95%

71%

96%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Đồng bằng sông Hồng

22%

8%

17%

26%

17%

26%

Miền núi Đông Bắc Bộ

11%

24%

15%

8%

17%

7%

3%

13%

4%

1%

6%

1%

Duyên hải Bắc Trung Bộ

11%

17%

13%

10%

15%

9%

Duyên hải Nam Trung Bộ

8%

6%

8%

8%

7%

9%

Tây Nguyên

6%

14%

6%

5%

8%

5%

Đông Nam Bộ

19%

6%

11%

23%

9%

26%

Đồng bằng sông Cửu Long

19%

14%

25%

19%

21%

18%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Người Kinh và người Hoa

Miền núi Tây Bắc Bộ

Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG sử dụng dữ liệu VHLSS.
Ghi chú: “Đô thị lớn” là khu vực được định nghĩa là cộng đồng đô thị tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà
Nẵng và Cần Thơ. Tính toán về tình trạng nghèo sử dụng chuẩn nghèo của TCTK-NHTG. Dân số "cận nghèo"
được ước tính bằng ngưỡng cận nghèo cao hơn 30% so với chuẩn nghèo của TCTK-NHTG.

Người nghèo, cận nghèo, nhóm 40% nghèo nhất phân bố trên cả nước nhưng vẫn chủ
yếu tập trung ở khu vực nông thôn. Bảng trên cho thấy bức tranh tổng quan nghèo đói năm
2014 phân theo địa bàn và các nhóm kinh tế. Các nhóm này không chỉ gồm người nghèo,
mà cả người cận nghèo, người không nghèo, nhóm đáy 40% và nhóm đỉnh 60% trong phân
phối (tất cả đều đo lường dựa trên dữ liệu về tiêu dùng). Nhóm "cận nghèo", theo định nghĩa,
chiếm 11% tổng dân số. Người thu nhập thấp ở Việt Nam chủ yếu tập trung ở khu vực nông
thôn: bao gồm 82% người cận nghèo và 84% nhóm 40% nghèo nhất. Có rất ít người nghèo
sống tại các trung tâm đô thị lớn (các cộng đồng đô thị tại 5 thành phố lớn nhất), lần lượt là 2%
(người nghèo), 4% (người cận nghèo), và 3% (nhóm 40% nghèo nhất). Phần lớn người cận
nghèo sống tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, và Đồng bằng sông Cửu Long. Trong nhóm
40% nghèo nhất, 70% sinh sống tại bốn khu vực: Đồng bằng sông Hồng, Miền núi Đông Bắc
Bộ, Duyên hải miền Trung, và Đồng bằng sông Cửu Long.
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Hình 8: Tỷ lệ nghèo tại các huyện năm 2010 và 2014
2010

2014

Miền núi
phía Bắc

Miền núi
phía Bắc
Đồng bằng
sông Hồng

Tỷ lệ đói nghèo (%)

Duyên hải
miền Trung

Đồng bằng
sông Hồng

Duyên hải
miền Trung

Tây nguyên

Tây nguyên

Đông Nam

Đồng bằng
sông
Cửu Long

Đông Nam

Đồng bằng
sông
Cửu Long

Nguồn: Lanjouw, Marra, và Nguyễn (2013) cho năm 2010, phân tích của Nhóm đánh giá quốc gia có hệ thống
(SCD) cho năm 2014.

Bản đồ tỷ lệ nghèo cấp huyện từ năm 2010 đến năm 2014 cho thấy thay đổi về phân bố
địa lý của người nghèo. Tỷ lệ nghèo tại khu vực Tây Nguyên hầu như không thay đổi. Dải màu
xanh lá cây đậm ở khu vực Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung, Đông Nam Bộ, và
Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy tỷ lệ nghèo giảm xuống mức thấp. Do mật độ dân số cao,
các khu vực này vẫn là nơi sinh sống của nhiều người nghèo theo tuyệt đối.
Trong giai đoạn 2010-14, gần một nửa số người nghèo đã thoát nghèo. Bảng dưới đây cho
thấy biến động trong giai đoạn 2010 - 2014 giữa ba nhóm: người nghèo, người cận nghèo, và
nhóm còn lại. Phân tích này dựa trên một nhóm hộ gia đình được theo dõi từ năm 2010 và 2014,
phân loại dựa trên tình trạng nghèo đầu thời kỳ. Trên một nửa số người nghèo (54%) năm 2010
vẫn tiếp tục nghèo năm 2014, trong khi đó 22% đã chuyển thành cận nghèo, và 24% đã thoát
khỏi tình trạng nghèo và cận nghèo. Trong nhóm cận nghèo, 17% bị rơi vào tình trạng nghèo,
còn 57% thoát ngưỡng cận nghèo.5 Phân tích các yếu tố có tương quan đến thay đổi tiêu dùng
(không trình bày ở đây) cho thấy ít yếu tố giải thích được hiện tượng này. Đáng chú ý là các hộ

5	Một lỗ hổng quan trọng trong phần thảo luận này là những biến động ở đây một phần do sai sót trong đo đếm. Tác động
của lỗi đo đếm không thể xác định. Lỗi đo đếm cổ điển sẽ thổi phòng biến động, điều này cho thấy kết quả được coi là ngưỡng
trên của tỷ lệ biến động thực tế giữa các nhóm.
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người dân tộc thiểu số có tốc độ tăng bình quân chi tiêu thấp hơn đáng kể. Sau khi kiểm soát
các đặc điểm vùng, tình trạng việc làm và đặc điểm nhân khẩu của chủ hộ, các hộ người dân
tộc thiểu số ở nhóm 40% nghèo nhất có tốc độ tăng tiêu dùng thấp hơn 12,6 điểm phần trăm
so với các hộ người Kinh và người Hoa.
Bảng 4: Bao nhiêu người rơi vào và thoát khỏi tình trạng nghèo trong thời gian qua?
Diễn biến về tình trạng nghèo từ 2010-2014
Tình trạng nghèo năm 2010

Người nghèo

Người cận
nghèo

Người không
thuộc nhóm
nghèo và cận
nghèo

Tình trạng nghèo năm 2014
Người nghèo
Người cận nghèo
Người không thuộc nhóm nghèo và
cận nghèo

54%
22%
24%

17%
26%
57%

3%
7%
91%

100%

100%

100%
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Bảng 5: Cả người nghèo và người giàu đều có sinh kế đa dạng:
Nguồn thu nhập và xu hướng tiêu dùng của các nhóm có hoàn cảnh kinh tế xã hội và
địa lý khác nhau
SXKD
nông
nghiệp

SXKD
phi nông
nghiệp

Ăn
lương
nông
nghiệp

Toàn bộ Việt Nam

24%

17%

5%

38%

9%

Nông thôn

33%

13%

7%

31%

Đô thị

7%

23%

3%

53%

Đô thị lớn

2%

21%

1%

Đô thị khác

10%

25%

Dân tộc thiểu số

53%

Dân tộc Kinh &
Hoa

Ăn lương
Trợ cấp
Hỗ trợ/
phi nông
nhà
Kiều hối
nghiệp
nước

Khác

Tổng

Tự tiêu dùng
trên tổng tiêu
dùng

3%

3%

100%

16%

9%

4%

3%

100%

21%

8%

2%

5%

100%

5%

61%

8%

1%

7%

100%

1%

4%

47%

8%

2%

3%

100%

7%

4%

12%

21%

4%

3%

2%

100%

34%

20%

18%

4%

40%

10%

3%

4%

100%

13%

Người nghèo

46%

4%

14%

20%

8%

6%

3%

100%

35%

Người không
nghèo

22%

18%

4%

41%

9%

3%

3%

100%

13%

Người cận
nghèo

34%

11%

8%

32%

9%

4%

2%

100%

24%

Nhóm đáy 40%

36%

10%

9%

29%

9%

5%

2%

100%

26%

Nhóm đỉnh 60%

17%

21%

3%

43%

9%

3%

4%

100%

10%

Nhóm 1/5 nghèo
nhất

42%

7%

12%

24%

8%

5%

3%

100%

31%

Nhóm 1/5 nghèo
thứ 2

31%

12%

7%

34%

9%

4%

2%

100%

21%

Nhóm 1/5 nghèo
thứ 3

25%

18%

5%

38%

9%

3%

2%

100%

14%

Nhóm 1/5 nghèo
thứ 4

19%

22%

2%

42%

9%

3%

3%

100%

10%

Nhóm 1/5 giàu
nhất

10%

22%

1%

49%

9%

2%

6%

100%

6%

Đồng bằng sông
Hồng

17%

19%

1%

45%

10%

4%

4%

100%

17%

Miền núi Đông
Bắc Bộ

37%

13%

5%

34%

6%

3%

2%

100%

30%

Miền núi Tây Bắc
Bộ

54%

9%

5%

26%

4%

2%

1%

100%

34%

Duyên hải Bắc
Trung Bộ

29%

14%

4%

34%

10%

6%

2%

100%

25%

Duyên hải Nam
Trung Bộ

20%

18%

7%

38%

9%

5%

4%

100%

13%

Tây Nguyên

46%

13%

14%

19%

3%

3%

2%

100%

14%

Đông Nam Bộ

11%

19%

6%

51%

8%

2%

4%

100%

4%

Đồng bằng sông
Cửu Long

29%

17%

8%

28%

11%

3%

4%

100%

12%

Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG sử dụng dữ liệu VHLSS.
Ghi chú: Nông nghiệp gồm chăn nuôi, lâm nghiệp và thủy sản. Cột cuối cùng là tỷ lệ bình quân tự tiêu dùng trên
tổng tiêu dùng, tự tiêu dùng là tiêu dùng tự cung tự cấp của hộ gia đình.
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Các nhóm mặc dù có hoàn cảnh kinh tế xã hội và địa lý khác nhau nhưng đều có nguồn
thu nhập đa dạng. Thu nhập từ canh tác hộ gia đình (nông nghiệp trừ làm công ăn lương)
chiếm một phần tư (24%) thu nhập hộ gia đình bình quân trên toàn quốc và 46% thu nhập của
người nghèo. Đáng chú ý là tiền lương đóng vai trò quan trọng ở tất cả các nhóm; thu nhập làm
công ăn lương đóng góp 34% thu nhập của người nghèo và hầu hết thu nhập từ lương ở tất cả
các nhóm đến từ việc làm phi nông nghiệp. Nguồn hỗ trợ/kiều hối (bao gồm cả quà tặng và các
khoản hỗ trợ tư nhân khác từ trong và ngoài nước) chiếm tỷ lệ lớn (8 - 10%) thu nhập ở hầu hết
các nhóm. Trợ cấp của nhà nước chiếm 6% thu nhập của người nghèo và thấp hơn cho các
nhóm có thu nhập cao hơn. Tỷ lệ tự tiêu dùng trong hộ (tiêu dùng tự cung tự cấp của hộ gia đình,
ví dụ trồng lúa) đạt cao trong cơ cấu tiêu dùng của các hộ nghèo. Cụ thể, tự tiêu dùng chiếm
bình quân 35% tiêu dùng của người nghèo và 26% tiêu dùng của nhóm 40% nghèo nhất.
Đến năm 2020, hầu hết những người nghèo còn lại của Việt Nam chỉ còn là người dân
tộc thiểu số. Tính toán về độ co giãn giữa tăng trưởng - nghèo cho thấy những thách thức
tập trung của giảm nghèo ở Việt Nam. Trong những năm gần đây - cũng như lâu nay - tăng
trưởng kinh tế cao có mối quan hệ mạnh với giảm nghèo (đo bằng độ co giãn của tăng trưởng
với tỷ lệ nghèo). Trong giai đoạn 4 năm từ 2010 - 2014, độ co giãn của tăng trưởng với tỷ lệ
nghèo cao ở mức hợp lý là 1,8, và trong giai đoạn 2 năm gần đây nhất, tỷ lệ này là 2,3. Tuy
nhiên, chỉ số này ở người dân tộc thiểu số chỉ là 0,65% trong giai đoạn 2010 - 2014 và ở mức
0,02 trong giai đoạn 2012-2014.6 Nếu xu hướng hiện nay vẫn tiếp diễn thì đến năm 2020,
84% những người nghèo còn lại, theo định nghĩa về chuẩn nghèo của TCTK-NHTG, sẽ chỉ
gồm những người dân tộc thiểu số.7
Tóm lại, từ trước đến nay và trong thời gian gần đây, Việt Nam vẫn là kinh nghiệm điển
hình cả về giảm nghèo và phát triển đồng đều. Kể từ năm 1990, Việt Nam có lẽ là đại diện
đặc trưng trong các nước đang phát triển về mô hình "nước nổi, bèo cũng nổi". Động lực quan
trọng cho những thành tựu đó là kết quả tăng trưởng và tạo việc làm, khả năng cung cấp dịch
vụ công toàn diện, đặc biệt về y tế và giáo dục, và tận dụng được nguồn tài khuyên dồi dào
ở Việt Nam. Phần tiếp theo sẽ trình bày những lộ trình, hạn chế và cơ hội phát sinh liên quan
đến những động lực trên.

2.	Tăng trưởng và tạo việc làm cho mọi người
Tăng trưởng và tạo việc làm cho mọi người, đặc biệt là việc làm có năng suất cao, từng
là một trong những con đường dẫn đến giảm nghèo và phát triển toàn diện tại Việt Nam.
Như trình bày ở trên, thu nhập từ lương chiếm tỷ trọng lớn trong thu nhập của nhóm 40%
nghèo nhất và người nghèo. Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng của Việt Nam trong
ba thập kỷ qua có sự góp phần của trên 20 triệu việc làm mới được tạo ra, chủ yếu ở khu vực
tư nhân, trong các ngành dịch vụ và các ngành sản suất và chế biến thâm dụng lao động. Mặc
dù phần lớn người nghèo và các nhóm thu nhập thấp vẫn là lao động tự do hoặc làm nông tại
gia đình, những cơ hội việc làm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mở ra, đặc biệt là việc
làm chính thức tạo ra thu nhập cao hứa hẹn là một trong những con đường để nâng cao thu
nhập và thúc đẩy dịch chuyển tầng lớp trong xã hội.

6 Độ co giãn của tăng trưởng đến tình trạng nghèo chung ở đây được tính toán bằng phần trăm suy giảm về tỷ lệ nghèo tổng
thể chia cho phần trăm thay đổi về GDP theo đầu người. Độ co giãn của tăng trưởng đến tình trạng nghèo của người dân tộc
thiểu số ở đây được tính toán bằng phần trăm suy giảm về tỷ lệ nghèo trong số những người dân tộc thiểu số chia cho phần trăm
thay đổi về GDP theo đầu người.
7 Hình này dựa trên một dự báo đơn giản, giả định rằng tăng trưởng GDP theo đầu người ổn đinh, độ co giãn về tỷ lệ nghèo
ổn định, tính riêng cho người dân tộc thiểu số, người dân tộc đa số là người Kinh/Hoa. Sự tập trung của người nghèo trong số
những người dân tộc thiểu số cũng áp dụng chuẩn nghèo 3,10$ mỗi ngày.
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Hình 9: Tăng trưởng của Việt Nam có tính chất thâm dụng lao động
Việc làm tạo thêm 1990-2013
(triệu)

Dịch vụ khác

xây dựng
Hoạt động tài chính,
bất động sản và
khoa học
Khai khoáng và khai thác đá
0

2

4

6

8

Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu chính thức

2.1	Các động lực của tăng trưởng kinh tế cao
Gần ba mươi năm sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Việt Nam đã nổi lên là một nền kinh tế
thu nhập trung bình năng động. Năm 1986, Việt Nam lúc đó vẫn là một trong những quốc
gia nghèo nhất trên thế giới, đã khởi xướng một chương trình đổi mới kinh tế gọi tắt là Đổi mới.
Đây là điểm mốc bắt đầu trong câu truyện thành công của Việt Nam. Thu nhập bình quân
đầu người đã tăng trên gấp ba lần từ năm 1990, và trong giai đoạn đó Việt Nam được hưởng
tốc độ tăng trưởng GDP liên tục ở mức thuộc dạng cao nhất trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc.
Cho dù có chững lại trong mấy năm qua, thành tích tăng trưởng của Việt Nam vẫn thuộc dạng
cao trong các quốc gia thu nhập trung bình thấp, vượt trên tất cả các quốc gia có cùng cơ cấu
kinh tế, ngoại trừ Trung Quốc và Băng-la-đét. Tăng trưởng kinh tế cao của Việt Nam có sự
đóng góp của bốn chuyển đổi quan trọng: 1) Chuyển đổi từ thể chế kế hoạch hóa tập trung
sang thể chế thị trường, 2) chuyển đổi cơ cấu từ nông nghiệp sang sản xuất và chế biến và
dịch vụ, 3) chuyển đổi không gian từ nông thôn sang thành thị, và 4) chuyển đổi từ một nền
kinh tế đóng sang nền kinh tế mở, định hướng xuất khẩu và hội nhập toàn cầu.
Hình 10: Cho dù bị chững lại trong thời gian qua, tăng trưởng của Việt Nam vẫn cao
hơn so với hầu hết các quốc gia thu nhập trung bình khác
GDP theo đầu người và tăng trưởng GDP

Tăng trưởng GDP (%, bình quân)
(2009-2014)

12.0
10.0

Trung Quốc

8.0
6.0

Việt Nam
In-đô-nê-xia

Băng-la-đét

4.0
2.0

Pa-kít-stan

Hàn Quốc
Ai Cập
Mê-hi-cô

Thái Lan

0.0
-2.0
-4.0
5.00

7.00

9.00

11.00

13.00

Log [GDP theo đầu người (PPP, US$, 2014)]
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Động lực tăng trưởng
Hình 11: Tốc độ tăng trưởng GDP theo
thành phần kinh tế
20.0

Hình 12: Đóng góp của các thành phần
kinh tế cho tăng trưởng GDP (điểm
phần trăm)
10.0
7.0

15.0

7.1
5.7

6.4
5.4

6.2
5.2

5.4

5.0

10.0

5.0
0.0

0.0
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Nhà nước

Phi Nhà
nước

Đầu tư
Tổng
trực tiếp
nước ngoài
Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu chính thức.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Nhà nước

Tập thể

Tư nhân

Hộ gia đình

Trước hết, Việt Nam đã theo đuổi quá trình chuyển đổi từng bước từ một nền kinh tế kế
hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Những
cải cách ban đầu nhằm phân cấp, phân quyền, tự do hóa giá cả, nâng cao tự chủ cho các
doanh nghiệp, và chuyển đổi cơ bản từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế phân bổ
nguồn lực dựa trên các yếu tố thị trường. Nới lỏng kiểm soát tỷ giá và xuất nhập khẩu là cơ sở
để Việt Nam tái hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Những cải cách ngay từ đầu về quyền sử
dụng đất góp phần khôi phục tăng trưởng nông nghiệp. Khu vực nhà nước trải qua quá trình
tái cơ cấu, thanh lý, thoái vốn và cổ phần hóa liên tiếp. Số lượng doanh nghiệp do nhà nước
nắm giữ 100% đã giảm từ trên 12.000 năm 1989 xuống dưới 750 năm 2014. Số lượng doanh
nghiệp khu vực tư nhân - cả trong nước và nước ngoài - nở rộ vào đầu những năm 1990, đặc
biệt sau khi ban hành Luật doanh nghiệp năm 2000 chính thức cho phép thành lập doanh
nghiệp tư nhân. Hiện nay đã có trên 650.000 doanh nghiệp tư nhân trong nước đăng ký kinh
doanh, so với chỉ 40.000 năm 1999 và hầu như không có vào năm 1990. Khu vực tư nhân trở
thành động lực tăng trưởng kinh tế chính của Việt Nam, với sự chuyển dịch của các nguồn
lực sản xuất sang tay các doanh nghiệp tư nhân. Khu vực ngoài quốc doanh, bao gồm các
doanh nhiệp tư nhân, hộ gia đình, hợp tác và khu vực đầu tư nước ngoài - bình quân đóng góp
khoảng 70% cho tăng trưởng của Việt Nam trong năm năm qua. Hầu hết toàn thời kỳ, tốc độ
tăng trưởng của khu vực ngoài quốc doanh luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng ở khu vực quốc
doanh. Cả góc nhìn vi mô và vĩ mô cho thấy nguồn lực sản xuất - gồm vốn và lao động - đã
và đang được tái phân bổ mạnh sang các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp
khu vực tư nhân đã thu hút được tỷ trọng ngày càng tăng tín dụng từ khu vực ngân hàng, trở
nên ngày càng thâm dụng vốn, chiếm tỷ trọng đầu tư xã hội ngày càng cao và đã trở thành
khu vực tạo việc làm chủ yếu. Có thể nói, sự chuyển dịch về phân bổ nguồn lực là nền tảng
cho sự phát triển nhanh chóng của khu vực tư nhân.
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Thứ hai, tăng trưởng kinh tế dựa trên chuyển đổi cơ cấu từ một nền kinh tế nông nghiệp
sang nền kinh tế dựa trên sản xuất, chế biến và dịch vụ. Cũng như các nền kinh tế Đông
Á khác, chuyển đổi cơ cấu ngành là trái tim của mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Quá trình
thoát nông diễn ra mạnh mẽ, giảm tỷ trọng đóng góp của ngành cho GDP từ trên 40% vào
cuối những năm 1980 xuống dưới 20% GDP hiện nay. Tỷ trọng đóng góp của các ngành sản
xuất và chế biến trong GDP - sau bước đầu tụt giảm - đã tăng vững chắc từ đầu những năm
1990, vươn lên đến mức gần 20% trong những năm 2000. Tương tự, tỷ trọng đóng góp của
ngành dịch vụ cũng đã tăng từ mức trên 30% những năm 1980 lên đến trên 40% hiện nay.
Phân bổ đóng góp GDP của các ngành tương quan chặt chẽ với xu hướng phân bổ việc làm.
Việc làm và tiền lương tăng nhanh ở các khu vực sản xuất, chế biến và dịch vụ thu hút một
tỷ trọng ngày càng tăng lực lượng lao động của Việt Nam ra khỏi sản xuất nông nghiệp. Dịch
chuyển việc làm sang các lĩnh vực có năng suất cao hơn đóng góp khoảng 40% tăng trưởng
năng suất lao động trong giai đoạn 1990 - 2010. Sự phát triển của các ngành sản xuất, chế
biến và dịch vụ cũng đi kèm với năng suất nông nghiệp tăng lên ở một số vùng kinh tế của
Việt Nam, nhờ giải phóng quyền sử dụng đất, tăng cơ giới hóa và sử dụng các đầu vào sản
xuất hiện đại hơn.
Từ nông thôn ra nhà máy và các cơ sở dịch vụ
Hình 13: Tỷ trọng việc làm theo ngành
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Hình 14: Năng suất lao động theo ngành
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Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu chính thức.

Thứ ba, quá trình đô thị hóa nhanh chóng định hình lại không gian kinh tế của Việt Nam.
Cùng với chuyển đổi cơ cấu và tăng trưởng nhanh, đô thị hóa ở Việt Nam cũng diễn ra chóng
mặt khi người dân thoát nông và bỏ lại các hoạt động liên quan ở nông thôn để chuyển sang
làm việc trong các ngành công nghiệp và dịch vụ có năng suất cao hơn. Năm 1986, quốc gia
chỉ có dưới 13 triệu dân đô thị, đến nay con số này đã là 30 triệu. Tuy chỉ chiếm khoảng một
phần ba dân số, nhưng các khu vực đô thị - nhất là ở hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố
Hồ Chí Minh và các vùng phụ cận - ước đóng góp đến trên một nửa GDP của Việt Nam. Qua
việc tạo ra hiệu ứng kinh tế quần tụ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các đô thị và vùng phụ cận
của Việt Nam đã trở thành động lực tăng trưởng cao, góp phần cho công cuộc công nghiệp
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hóa và hiện đại hóa đất nước. Năng suất lao động ở các thành phố, đặc biệt ở hai đô thị lớn
cũng cao hơn, thể hiện qua mức lương cao hơn (9% tại Hà Nội và 16% tại thành phố Hồ Chí
Minh) bên cạnh mức lương chung cao hơn khoảng 8% ở các khu vực đô thị so với khu vực
nông thôn.8
Đa dạng hóa và tăng trưởng xuất khẩu nhanh chóng là một động lực
trong mô hình tăng trưởng của Việt Nam
Hình 15: Chỉ số tăng trưởng xuất khẩu
theo giá so sánh, 1996=1
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Hình 16: Tỷ trọng trên tổng kim ngạch
xuất khẩu

Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên COMTRADE

Thứ tư, Việt Nam đã hội nhập thành công và mạnh mẽ vào nền kinh tế toàn cầu. Là một
quốc gia cơ bản bị cách ly khỏi các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế trước khi Đổi mới,
Việt Nam trở thành một điểm đến quan trọng về đầu tư nước ngoài và là một nền kinh tế xuất
khẩu phát triển mạnh. Với tỷ trọng thương mại (xuất nhập khẩu) bằng 170% GDP, Việt Nam
ngày nay là một trong những nền kinh tế mở nhất trên thế giới, đang hội nhập mạnh mẽ vào
các chuỗi sản xuất và giá trị toàn cầu. Bằng quyết tâm tự do hóa thương mại, Việt Nam đã
tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 2007 và đã ký kết được 15 hiệp định
thương mại đa phương và song phương. Tận dụng lợi thế cạnh tranh trong các ngành sản
suất và chế biến thâm dụng lao động, Việt Nam đã thu hút được lượng vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) đáng kể, tăng mạnh từ 2,8% GDP đầu những năm 1990 lên đến 14% GDP
năm 2014. Đồng thời, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng với tốc độ cao, trên 18% mỗi năm
trong suốt hai thập kỷ qua. Kim ngạch nhập khẩu tăng nhanh (phản ánh hàm lượng nhập
khẩu cao), và không chỉ cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng thương mại toàn cầu mà còn
so với các các quốc gia trong khu vực. Sư xuất hiện của các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
trong lĩnh vực sản xuất và chế biến, cũng như xu hướng hội nhập ngày càng lớn vào các chuỗi

8 Phân tích sơ bộ qua Khảo sát lực lượng lao động năm 2014 của Nhóm SCD. Số liệu này lấy từ hồi quy về lương có kiểm
soát các biến về việc làm, ngành nghề, trình độ, giới tính và độ tuổi.
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giá trị toàn cầu, làm cho giỏ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trở nên đa dạng và phong
phú. Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, quốc gia xuất khẩu cà
phê thứ hai thế giới, quốc gia đứng đầu về xuất khẩu hồ tiêu và hạt điều, trở thành nguồn
cung cấp cá và hải sản quan trọng. Trong số các ngành sản suất và chế biến, các ngành
may mặc, giầy da, và gần đây là lắp ráp điện tử tăng trưởng với tốc độ rất cao. Kim ngạch
xuất khẩu các mặt hàng chế tạo, chế biến hiện nay chiếm 84%, cao hơn gấp đôi so với năm
2005. Sản xuất thiết bị điện tử - chủ yếu là điện thoại di động - tăng trưởng theo cấp số nhân
khi các công ty đa quốc gia như Samsung và LG khai trương các hoạt động lắp ráp. Các mặt
hàng xuất khẩu giá trị cao, như điện thoại, máy tính và phụ tùng liên quan tăng từ mức dưới
5% cách đây mười năm lên đến gần một phần ba hiện nay. Tương tự, tỷ trọng các mặt hàng
thương phẩm giảm mạnh. Cụ thể, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu dầu thô trên tổng kim ngạch
xuất khẩu giảm mạnh trong thập kỷ qua - từ gần 23% năm 2005 xuống còn 2,5% năm 2015.
Hình 17: Hạ tầng của Việt Nam hiện tương đương với mức thu nhập, nhưng cần theo
kịp tốc độ tăng trưởng nhanh
7.5
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Thang điểm: (1-7)
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Cuối cùng, kết quả tăng trưởng cao của Việt Nam dựa trên tốc độ phát triển nhanh về hạ
tầng. Trong thập kỷ qua, chi đầu tư của Chính phủ bình quân chiếm gần 8% mỗi năm. Bên
cạnh đó, các DNNN, bao gồm cả các doanh nghiệp hạ tầng lớn - như Điện lực (EVN) - đầu tư
khoảng 5% GDP hàng năm. Với mức đầu tư lớn, hạ tầng phát triển nhanh chóng về số lượng,
nâng cao được khả năng tiếp cận, tạo điều kiện phát triển mạnh cho Việt Nam về hạ tầng
cơ bản làm nền tảng công nghiệp cho các ngành sản suất và chế biến. Năng lực sản xuất,
truyền tải và phân phối điện được nâng cao đáp ứng mức tiêu thụ điện trên đầu người tăng
gấp ba lần trong thập kỷ qua. Đồng thời, chiều dài đường lát trải tăng hơn ba lần từ 30.000
km năm 2000 lên khoảng 110.000 km năm 2012. Để bắt kịp với giao dịch thương mại, số
công-ten-nơ tăng trưởng nhanh (tăng với tốc độ chóng mặt bình quân hàng năm là 16,8% từ
năm 2000 đến năm 2011), Việt Nam cũng phát triển hải cảng và các bến cảng biển, đặc biệt
quanh các trung tâm công nghiệp chính của thành phố Hồ Chí Minh ở miền Nam, Hải Phòng
ở miền bắc, song hành với các cảng vệ tinh là Cái Mép và Cái Lân. Bên cạnh đó, đầu tư cho
hạ tầng nông thôn, nhất là hệ thống thủy lợi và đường nông thôn góp phần hỗ trợ giảm nghèo
và tái hòa nhập, đẩy mạnh năng suất nông nghiệp, kết nối các cộng đồng nông thôn và nông
dân với các thị trường lớn. Các bằng chứng cho thấy chất lượng hạ tầng phản ánh tương xứng
mức thu nhập hiện tại của Việt Nam và không nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam cho rằng hạ
tầng hiện nay là trở ngại chính về tăng trưởng.9

2.2	Tạo việc làm và chất lượng việc làm
Tăng trưởng cao của Việt Nam tạo ra 20 triệu việc làm mới. Trên góc độ nền kinh tế, độ
co giãn của việc làm theo tăng GDP rơi vào khoảng 0,4% trong 20 năm qua. Như vậy nếu
tổng giá trị GDP nếu tăng 1% sẽ tạo ra khoảng 160 ngàn việc làm mới. Quá trình chuyển
đổi kinh tế của Việt Nam có liên quan đến những chuyển dịch lớn về cầu lao động. Trong số
khoảng 20 triệu việc làm mới được tạo ra, khoảng một nửa do đóng góp của các ngành dịch
vụ, còn các ngành sản xuất và chế biến tạo thêm 5 triệu việc làm. Khu vực tư nhân trong
nước là động lực chính tạo ra việc làm mới, hiện đóng góp 15 triệu việc làm, còn khu vực
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) - từ chỗ hầu như chưa tồn tại trong những năm 1990 - hiện
đang sử dụng 1,6 triệu lao động. Mặc dù việc làm ở Việt Nam một thời chỉ tập trung ở các
doanh nghiệp nhà nước (DNNN), làm nông tại hộ gia đình và hợp tác xã, dần dần các cơ hội
việc làm chuyển dịch sang các lĩnh vực sản xuất, chế biến và dịch vụ, sản xuất kinh doanh
phi nông nghiệp ở các hộ gia đình, và doanh nghiệp tư nhân trong nước và nước ngoài. Năm
1989, 71% người lao động có việc làm ở Việt Nam chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông,
lâm, ngư nghiệp, còn việc làm tư nhân hầu như không tồn tại. Ngày nay, tỷ trọng việc làm
nông, lâm, ngư nghiệp đã giảm xuống còn 46%, và chỉ 1 trên 10 người lao động còn làm việc
cho khu vực quốc doanh.

9

Khảo sát doanh nghiệp (2015)
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Hình 18: Doanh nghiệp nào tạo ra việc làm?
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Nguồn: Ước tính của cán bộ NHTG. Aterido, Hallward-Diremeier (2015)

Trên góc độ cầu, việc làm được tạo ra ở Việt Nam từ các doanh nghiệp mới đăng ký hoạt
động và các doanh nghiệp hiện đang hoạt động và mở rộng quy mô. Các bằng chứng
ở khối doanh nghiệp cho thấy số lượng ròng việc làm mới (số việc làm được tạo ra trừ đi số
việc làm mất đi) trong khu vực làm công ăn lương chủ yếu xuất phát từ các doanh nghiệp mới
gia nhập - gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI), đóng
góp trên một nửa số việc làm được tạo ra trong giai đoạn 2005 - 2013. Tăng quy mô tại các
doanh nghiệp hiện đang hoạt động làm tăng số việc làm, nhưng số việc làm tạo ra bù trừ cho
số việc làm bị cắt giảm ở những doanh nghiệp khác thực hiện tinh giảm. Theo loại hình doanh
nghiệp, việc làm ở khối tư nhân trong nước nằm ở các công ty tương đối nhỏ và non trẻ, và
không phát huy được lợi thế kinh tế theo quy mô. Ngược lại, các doanh nghiệp lớn và doanh
nghiệp quy mô nhỏ và vừa mới là chủ lực tạo việc làm trong khu vực DNNN và tiếp theo là
doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Nhìn chung, xu hướng trên phản ánh đặc
điểm cơ cấu của khu vực doanh nghiệp ở Việt Nam, trong đó khu vực tư nhân trong nước chủ
yếu gồm các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ và tương đối ít các cơ sở sản xuất kinh doanh lớn.
Về cung trên thị trường lao động, Việt Nam được hưởng lợi từ lực lượng lao động tăng
trưởng ổn định kết hợp với đầu tư sớm vào vốn con người. Bên cạnh tăng trưởng về dân
số trong độ tuổi lao động, làm tăng số lượng cung lao động ở mức bình quân 2,5% mỗi năm
trong hai thập kỷ qua, trình độ giáo dục tăng cũng góp phần tạo ra chuyển biến về chất lượng
cung lao động. Những nỗ lực sớm của Việt Nam nhằm đẩy mạnh phổ cập giáo dục cơ bản
cho mọi người và giới thiệu chuẩn mực chất lượng tối thiểu áp dụng toàn quốc đã đem lại
thành quả. Tỷ lệ người Việt Nam không qua tiểu học hoặc chỉ học hết tiểu học giảm mạnh.
Trên một nửa số người lao động, đặc biệt ở các ngành nghề chuyên nghiệp và kỹ thuật, có
bằng từ trung cấp trở lên.10

10 Những thành tựu và thách thức của Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục được bàn riêng trong phần về lộ trình 2 của báo cáo.
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Hình 19: Trình độ giáo dục của lực
lượng lao động đã được nâng lên …
Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động phân theo
trình độ giáo dục, %
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Hình 20: …như nhu cầu về lao động có kỹ
năng vẫn lớn
Mức lương cao hơn theo trình độ giáo dục
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Không đến trường
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40%
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Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu chính thức, Cơ ở dữ liệu nguồn nhân lực Viện Wittgenstein và Khảo sát lực
lượng lao động.

Cho dù vốn con người có tăng lên, nhu cầu về lao động có trình độ cao vẫn lớn. Trong khi
số lượng tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông tăng mạnh khiến cho mức lương ở
giảm xuống, đáng chú ý là ở nhánh cao của phân phối trình độ giáo dục, số lượng tốt nghiệp
đại học tăng lên đáng kể nhưng chưa đủ theo kịp nhu cầu. Trong khi lao động tốt nghiệp trung
học phổ thông có mức tiền lương chỉ cao hơn 10% so với lao động tốt nghiệp trung học cơ sở,
khoảng cách tiền lương rộng của lao động sau giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt ở cấp cao đẳng
và đại học cho thấy nguồn cung lao động có trình độ cao hơn vẫn đang thiếu. Mặc dù chất
lượng giáo dục sau trung học vẫn còn nhiều vấn đề phải cải thiện, theo khảo sát doanh nghiệp
năm 2015 của Ngân hàng Thế giới, thiếu hụt lao động có kỹ năng là một trong ba hạn chế hàng
đầu để phát triển doanh nghiệp tại Việt Nam.
Một tỷ lệ lớn lực lượng lao động ở Việt Nam tham gia vào thị trường lao động làm công ăn
lương. Phân tích từ điều tra lực lượng lao động (LFS) cho thấy việc làm hưởng lương đã tăng
từ 32% tổng lực lượng lao động năm 2007 lên đến 38% lực lượng lao động năm 2014. Việc
làm hưởng lương tăng lên chủ yếu đối với lao động làm theo hợp đồng, đặc biệt tại các doanh
nghiệp trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Việc làm hưởng lương tại khu vực việc
làm chính thức tăng từ 18% năm 2007 lên đến 23% tổng lực lượng lao động trong năm 2015.11
Lao động chính thức (có hợp đồng) trong khu vực hưởng lương tăng lên không chỉ xuất phát
từ thu nhập mà do các phúc lợi khác như bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Trình độ giáo dục
của người lao động cũng ảnh hưởng mạnh đến quyết định làm công ăn lương, đặc biệt ở khu
vực chính thức.
Nữ giới và người dân tộc thiểu số ít có cơ hội làm công ăn lương và được trả lương thấp
hơn so với nhóm khác. Với cùng đặc điểm chung, nữ giới có cơ hội làm việc hưởng lương thấp
hơn nam giới 9%, người dân tộc thiểu số có xác suất kiếm được việc làm thấp hơn so với người
11 Trong khu vực việc làm hưởng lương, có sự chồng lấn lớn với các đặc điểm thường liên quan đến việc làm chính thức. Trong
số tất cả lao động trong khu vực việc làm hưởng lương, 59% có hợp đồng bằng văn bản, 51% có bảo hiểm y tế, và 50,2% có bảo
hiểm xã hội. Gần 50% lực lượng lao động hưởng lương cho biết có hợp đồng bằng văn bản và được tham gia bảo hiểm y tế và
bảo hiểm xã hội, trong khi đó 38,3% lực lượng lao động trong khu vực này cho biết việc làm có họ không có các đặc điểm trên.
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Kinh và người Hoa 12%. Khoảng cách này không thay đổi trong thời gian qua. Trong số những
người làm công ăn lương, người dân tộc thiểu số nhận được 7% thấp hơn trong khi đó lao động
nữ có thu nhập thấp hơn 13% mặc dù tỷ lệ này đã giảm mạnh trong những năm gần đây.12
Báo cáo Quốc gia về Giới sắp ban hành phân tích sâu hơn về vấn đề giới và việc làm.13
Báo cáo ghi nhận nữ giới chiếm tỷ lệ lớn trong số lao động không hưởng lương trong hộ gia
đình, những người chỉ làm nông nghiệp. Báo cáo cũng cho biết chỉ 6% hộ gia đình trong nhóm
1/5 nghèo nhất được tiếp cận đường nước sạch tại nhà, và phụ nữ thường phải chịu trách nhiệm
lấy nước và xử lý nước. Mặc dù vậy, khi tham gia thị trường lao động, nữ giới được làm việc
trong điều kiện làm việc thuận lợi hơn so với nam giới, phần lớn ở khu vực tư nhân hoặc doanh
nghiệp nước ngoài. Tỷ lệ lao động nữ có hợp đồng bằng văn bản cao hơn so với lao động nam.
Việc làm tăng trưởng mạnh thu hút một tỷ lệ lớn lao động nữ cả trong ngành có truyền thống
thuê lao động nữ (như may mặc) và các ngành đang có xu hướng sử dụng nhiều lao động nữ
(nhất là các ngành điện tử và xe ô-tô), điều này cho thấy tăng trưởng các ngành sản suất và
chế biến mang lại cơ hội cho nữ giới. Mặc dù vậy, báo cáo cũng chỉ ra sự tồn tại của khoảng
cách thu nhập giữa nam và nữ.
Hình 21: Nữ giới và người dân tộc thiểu
số ít cơ hội có việc làm hưởng lương
như nam giới ngang hàng.
Xác suất tương quan về việc làm hưởng
lương dành cho nữ giới và người dân
tộc thiểu số
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Hình 22: Nữ giới và người dân tộc thiểu số
làm việc hưởng lương được trả lương thấp
hơn, nhưng khoảng cách với nữ giới đang
bị thu hẹp
Chênh lệch lương đối với nữ giới và
người dân tộc thiểu số
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Nguồn: Demombynes và Testaverde (2016) dựa trên phân tích dữ liệu Khảo sát lực lượng lao động.
Ghi chú: Hình (a) cho thấy tác động biên ước tính cho các biến giả về nữ giới và người dân tộc thiểu số qua hồi
quy probit về việc làm, có kiểm soát về trình độ giáo dục, bình phương về độ tuổi, đô thị/nông thôn, và vùng miền.
Hình (b) cho thấy hệ số đối với các biến giả vê nữ giới và người dân tộc thiểu số qua hồi quy loga lương có kiểm
soát về trình độ giáo dục, bình phương về độ tuổi, đô thị/nông thôn, và vùng miền.

12 Demombynes và Testaverde (2016)
13 Hướng đến bình đẳng giới tại Việt Nam: Làm cho tăng trưởng trở nên hòa nhâp hơn với nữ giới, Nữ giới Việt Nam của Liên
hiệp quốc (sắp ban hành)
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Bảng 6: Giáo dục là con đường để có việc làm tốt hơn, qua đó đem lại phát triển đồng đều
Tác động về xác suất
có việc làm hưởng
lương theo hợp đồng
bằng văn bản
11,8%
38,3%
52,3%
62,4%
72,2%

Tác động về xác
suất có việc làm
hưởng lương
Trung học phổ thông
Trung học chuyên nghiệp
Dạy nghề chuyên nghiệp
Cao đẳng
Đại học

6,7%
29,4%
41,5%
49,9%
56,1%

Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG về dữ liệu Khảo sát lực lượng lao động năm 2014.
Ghi chú: Tác động là ước tính qua hồi quy có kiểm soát bình phương độ tuổi, giới tính, tình trạng dân tộc, vùng
miền. Mọi xác suất đều so với người tốt nghiệp trung học cơ sở.

Đầu tư cho nguồn nhân lực không chỉ tạo động lực tăng trưởng mà còn quyết định đến
mô hình và định hướng phát triển. Ở cấp độ cá nhân, trình độ giáo dục có mối tương quan
chặt chẽ với xác suất khả năng tìm thấy việc làm hưởng lương, đặc biệt là việc làm hưởng
lương ở khu vực chính thức, nơi thường trả lương cao hơn. Vì vậy, tạo điều kiện nâng cao trình
độ giáo dục là con đường dẫn đến phát triển đồng đều bền vững. Đối lập với xu hướng trên,
cơ hội tiếp cận trung học phổ thông và các cấp học cao còn có sự phân biệt giữa nhóm thu
nhập, làm hạn chế nguồn cung lao động có kỹ năng và gây cản trở khả năng di chuyển tầng
lớp trong xã hội.
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Dự đoán năng suất lao động

15

Hình 23: Việc làm năng suất cao hơn đem lại lương cao hơn
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Đường tuyến tính sau khi kiểm soát mức độ thâm hụt vốn

Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên điều tra doanh nghiệp
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Việc làm có năng suất cao đem lại mức lương thực tế cao hơn và là tiền đề để nâng cao
mức sống cho người lao động. Khác biệt về tốc độ tăng lương trong và giữa các quốc gia
có thể là do khác biệt về tốc độ tăng năng suất lao động. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp
có năng suất lao động cao hơn ở Việt Nam thường trả lương bình quân cao hơn cho người lao
động của mình. Bởi thế, các vấn đề về tạo môi trường thuận lợi cho tăng trưởng năng suất
lao động liên quan cố hữu tới khả năng duy trì bền vững tiến độ hoàn thành mục tiêu kép của
Ngân hàng Thế giới về đẩy mạnh phát triển đồng đều và giảm nghèo.
Nền tảng của chiến lược tăng trưởng toàn diện hướng đến người dân xoay quanh tạo
việc làm có năng suất cao. Về phía cầu, tạo việc làm xuất phát từ khả năng duy trì tốc độ
tăng trưởng kinh tế cao, quay trở lại đòi hỏi khả năng tạo môi trường thuận lợi, dựa trên khu
vực tư nhân năng động và đẩy mạnh hội nhập toàn cầu. Về cung, mục tiêu chủ đạo là kiến
tạo hệ thống giáo dục thích ứng, đặc biệt ở cấp trung học và sau trung học (học nghề và cao
đẳng đại học) nhằm cung cấp các kỹ năng và trình độ phù hợp với nhu cầu luôn thay đổi của
thị trường lao động. Đẩy mạnh nguồn cung lao động có kỹ năng và tích lũy vốn nhân lực càng
quan trọng khi tăng trưởng lực lượng lao động có dấu hiệu chậm lại. Sau khi hoàn thành phổ
cập giáo dục tiểu học, Việt Nam hiện đang hướng đến phổ cập giáo dục trung học. Về mặt
thể chế, những cải cách về quản lý giáo dục, các cơ chế tài chính và hoạt động, bao gồm
tăng cường tự chủ, thúc đẩy cạnh tranh và sự tham gia của các khu vực tư nhân giúp nâng
cao hiệu suất, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

2.3	Những trở ngại phát sinh đối với mô hình tăng trưởng hiện nay
Bên cạnh những thành công, hiện đang có những quan ngại đến năng lực của mô hình
tăng trưởng hiện nay để duy trì bền vững thành tựu đang có. Tăng trưởng kinh tế đã
chững lại trong những năm gần đây. Tốc độ tăng GDP giai đoạn 2008 - 2014 bình quân rơi
vào khoảng 6% mỗi năm, chỉ hơn 2 điểm phần trăm so với tốc độ tăng trưởng bình quân của
các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp trong cùng giai đoạn (4,1%). Tăng trưởng suy giảm
một phần phản ánh tính chu kỳ và bức tranh chung của nền kinh tế toàn cầu, nhưng cũng cho
thấy những vấn đề về cơ cấu phát sinh kéo lùi đà tăng trưởng. Khắc phục những vấn đề về
cơ cấu kinh tế là điều kiện tiên quyết để Việt Nam phát triển tương xứng với tiềm năng không
chỉ về tăng trưởng kinh tế tổng thể mà còn về giảm nghèo và đảm bảo thịnh vượng chung.
Trong những năm gần đây, Việt Nam phải chứng kiến biến động thường xuyên trong
khu vực tài chính và kinh tế vĩ mô. Mặc dù là những yếu tố bên ngoài - kinh tế bùng nổ chưa
từng có do dòng vốn đầu tư nước ngoài ào ạt đổ vào, kế tiếp là cú sốc cầu do khủng hoảng
tài chính toàn cầu gây ra - hệ quả tác động đến nền kinh tế Việt Nam được tiếp tay bởi chính
sách kinh tế vĩ mô giật cục, tăng trưởng tín dụng tùy tiện, và bong bóng giá tài sản trong lĩnh
vực bất động sản. Lạm phát tăng vọt hai lần trong năm 2009 và 2011, đúng vào những thời
điểm tăng trưởng suy giảm. Ổn định kinh tế vĩ mô tuy phần nào được khôi phục, nền kinh tế
vẫn phải chịu những nguy cơ dễ bị tổn thương do dư chấn. Các vấn đề còn tồn tại về chất
lượng tài sản và nợ xấu chưa được giải quyết đang là gánh nặng trên bảng cân đối của các
ngân hàng, tiềm ẩn rủi ro về ổn định kinh tế vĩ mô và làm suy giảm năng lực cung cấp nguồn
vốn dài hạn của các tổ chức tín dụng. Trên thực tế, khả năng tiếp cận vốn là trở ngại phổ biến
nhất trong phát triển doanh nghiệp, theo kết quả của cuộc Khảo sát doanh nghiệp năm 2015
của Ngân hàng Thế giới. Ngoài ra, nhu cầu xử lý bội chi ngân sách ở mức cao và nợ công
đang tăng lên nhanh chóng là những vấn đề nóng của tài chính công trong những năm tới.
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Hình 24: Tăng trưởng bị chậm lại …
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Hình 25: … và phụ thuộc vào tích lũy yếu
tố sản xuất với sự đóng góp hạn chế của
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Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu chính thức.

Mô hình tăng trưởng căn bản cũng thay đổi theo. Tăng năng suất là yếu tố chính để tăng
trưởng GDP trong những năm đầu chuyển đổi của Việt Nam nhưng đóng góp của yếu tố
này đã giảm mạnh trong thập kỷ qua. Dựa trên các giả định khác nhau, phân tích cấu phần
tăng trưởng cho thấy tốc độ tăng năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP) thấp hơn so với thập
kỷ trước. Thay vào đó, tăng trưởng phụ thuộc chủ yếu vào tích lũy các yếu tố sản xuất, lực
lượng lao động tăng nhanh, tỷ lệ đầu tư cao, đặc biệt trước khi diễn ra cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu năm 2008/2009. Mặc dù mô hình tăng trưởng đã duy trì tốc độ tăng tương đối
ổn định, nhiều lý do cho thấy tích lũy lao động và vốn không còn là động lực của tăng trưởng
cao trong thời kỳ tới.
Hình 26: Tăng trưởng năng suất lao động tại Việt Nam chững lại
Tăng trưởng năng suất lao động bình quân
mỗi năm trên mỗi lao động 2000-2013
(Ngang giá sức mua theo giá cố định 2011)
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Lợi tức nhân khẩu của Việt Nam đang bắt đầu mất đi. Trong những thập kỷ vừa qua, Việt
Nam đã gặt hái được nhiều lợi ích từ cơ cấu dân số vàng. Từ năm 1990, gần 25 triệu người
Việt Nam bước sang độ tuổi lao động. Nguồn cung lao động lớn dẫn đến tăng trưởng lực
lượng lao động bình quân hàng năm khoảng 2,5%, khiến cho lực lượng lao động của Việt
Nam gần như tăng gấp đôi từ năm 1990 đến 2013. Thực chất, khoảng một phần ba tăng
trưởng GDP bình quân của Việt Nam trước đây (6,7%) do lực lượng lao động tăng lên, hai
phần ba còn lại là do tăng trưởng năng suất lao động. Tuy nhiên, lợi tức nhân khẩu bắt đầu
mất đi và tăng trưởng việc làm tiềm năng dự kiến giảm xuống do các yếu tố bất lợi về cơ cấu
dân số. Trong những thập kỷ tới, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia có dân số
già đi nhanh nhất thế giới, đem lại những tác động to lớn đối với thị trường lao động, chính
sách tài khóa, dịch vụ công và tăng trưởng chung. Mặc dù dân số trong độ tuổi lao động và
lực lượng lao động vẫn tiếp tục đi lên, tốc độ tăng sẽ giảm đáng kể -- bằng khoảng một nửa
tốc độ bình quân trong thời gian qua. Dân số trong độ tuổi lao động thực ra đang giảm về tỷ
lệ so với dân số. Hơn nữa, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động hiện ở mức cao (77%) cho thấy
không còn nhiều dư địa để nâng cao tổng nguồn cung lao động.
Để bù lại, Việt Nam cần phải đẩy mạnh năng suất lao động để duy trì tốc độ tăng trưởng
cao bền vững. GDP trên mỗi người lao động đã tăng trên ba lần từ năm 1990 đến năm 2015
- phản ánh những cải thiện về năng suất nông nghiệp, kết hợp với quá trình chuyển dịch lao
động nhanh chóng ra khỏi ngành nông nghiệp năng suất thấp sang việc làm phi nông nghiệp
có năng suất cao hơn. Tuy nhiên, sau thời kỳ tăng trưởng năng suất lao động cao từ lúc nền
kinh tế mới được tự do hóa, tăng trưởng năng suất lao động của Việt Nam đã giảm đà xuống
chỉ còn ở mức khoảng 4% trong thập kỷ qua. Mặc dù tốc độ tăng trưởng của Việt Nam tương
đương so với các nền kinh tế mới nổi khác ở châu Á có cùng mức năng suất (và là cao so với
các nền kinh tế mới nổi khác ở các khu vực khác trên thế giới), tốc độ này thấp hơn so với tốc
độ tăng trưởng năng suất lao động của Trung Quốc. Trong bối cảnh lực lượng lao động tăng
chậm lại, tốc độ tăng trưởng năng suất lao động hiện tại không đủ đưa Việt Nam đạt được tốc
độ tăng trưởng tiềm năng theo các chỉ tiêu đặt ra trong Kế hoạch phát triển KTXH.
Hình 27: Lợi ích về cơ cấu dân số giảm
xuống …

Hình 28: … đòi hỏi phải nâng cao năng
suất để duy trì tăng trưởng bền vững
Nguồn tăng trưởng GDP 2015-2020
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Tỷ lệ tiết kiệm và đầu tư cao ở Việt Nam đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Là nền
kinh tế tương đối thiếu vốn trong lịch sử, lộ trình tăng trưởng của Việt Nam thời kỳ qua dựa
trên tốc độ tích lũy vốn. Tỷ lệ đầu tư của Việt Nam tăng trên ba lần từ mức dưới 10% đầu
những năm 1990 đến mức khoảng 30% GDP hiện nay, cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ đầu
tư bình quân là 23% của các nền kinh tế thu nhập trung bình thấp khác. Tốc độc tăng vốn
đầu tư trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng, đóng góp khoảng một phần ba tăng
trưởng GDP của Việt Nam trong thập kỷ qua. Vốn tăng ở khu vực tư nhân cao hơn khu vực
nhà nước, trong đó khu vực tư nhân trong nước tăng mạnh nhất (cả theo số tuyệt đối và theo
tỷ lệ). Cơ cấu đầu tư dịch chuyển manh từ khi bắt đầu đổi mới. Trong năm 2001, khu vực nhà
nước chiếm gần 60% tổng vốn đầu tư ở Việt Nam, phần còn lại được chia đều giữa các doanh
nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và khu vực tư nhân trong nước. Mặc dù đầu tư công,
bao gồm cả chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước tăng ở mức cao, chiếm khoảng 40%
tổng đầu tư, đầu tư của khu vực tư nhân trong nước tăng thậm chí nhanh hơn, chủ yếu dựa
trên tăng trưởng tín dụng cao (chiếm khoảng 40% vốn đầu tư), Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) đổ vào ngày càng nhiều (chiếm khoảng 20% vốn đầu tư) làm tỷ lệ đầu tư của Việt
Nam được nâng cao. Doanh nghiệp khu vực tư nhân trong nước ngày càng thâm dụng vốn,
theo các phân tích cấp doanh nghiệp gần đây.
Hình 29: Đầu tư của khu vực công tuy vẫn quan trọng, nhưng tỷ trọng đầu tư của khu
vực tư nhân tăng lên nhanh chóng
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Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu chính thức.
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Trong khi đó, lợi suất đầu tư giảm xuống, mặc dù một phần phản ánh quy luật lợi suất
giảm dần, cho thấy những bất cập về phân bổ vốn đầu tư. Lợi suất đầu tư giảm đồng
nghĩa với nhu cầu đầu tư nhiều hơn để duy trì tăng trưởng như cũ. Lợi suất giảm dần khi vốn
đầu tư trong nền kinh tế tăng lên và sau khi những nhu cầu cấp thiết nhất đã được xử lý. Tuy
nhiên, tốc độ suy giảm cao ở Việt Nam khó có thể do tác động duy nhất là dư thừa vốn; đặc
biệt khi nhu cầu đầu tư và hạ tầng ở Việt Nam vẫn cao. Ngược lại, phải chăng vốn tăng thêm
chưa được phân bổ cho các ngành, các hoạt động và các dự án đem lại lợi suất cao nhất.
Đầu tư từ ngân sách Nhà nước và DNNN bị dàn trải. Mặc dù đầu tư công cao liên tục làm
tăng nhanh số lượng hạ tầng, hiệu quả đầu tư thấp do thiếu sự phối hợp trong hệ thống ngân
sách ngày càng phân cấp cho các địa phương. Chính quyền địa phương - hiện phụ trách
khoảng 80% tổng vốn đầu tư ngân sách Nhà nước - và các DNNN có xu hướng lựa chọn và
thực hiện các dự án đầu tư riêng của họ với tư duy cục bộ, thay vì áp dụng cách tiếp cận chiến
lược, gắn với các ưu tiên của quốc gia, và không quan tâm nhiều đến quan hệ cung - cầu.
Trong bối cảnh ngân sách ngày càng bị thắt chặt, cần chú trọng hiệu suất và hiệu quả sử
dụng vốn và quản lý tài sản để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả đầu tư công cho những công
trình hạ tầng phục vụ tăng trưởng.
Trong khi đó, tăng trưởng tại khu vực tư nhân trong nước chưa tương xứng với tỷ trọng
vốn và đầu tư ngày càng tăng của họ. Các doanh nghiệp khu vực tư nhân ngày càng trở
nên thâm dụng vốn, nhưng lợi suất sử dụng vốn lại giảm xuống - cho dù năng suất vốn của
khu vực tư nhân vẫn cao hơn so với khu vực quốc doanh.14 Tín hiệu giá cả méo mó khiến cho
dòng vốn chảy vào các lĩnh vực đầu cơ, gây nên bong bóng tài sản, thay vì được sử dụng để
mở rộng năng lực sản xuất. Chẳng hạn, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản tăng 29% mỗi năm
bình quân theo giá so sánh trong thập kỷ qua, trong khi tăng trưởng sản lượng bình quân
hàng năm của lĩnh vực này chỉ ở mức 5,2% cùng thời kỳ.

14 Đáng chú ý là, đợt bùng nổ tín dụng gần đây là do đẩy mạnh cho vay khu vực tư nhân. Mặc dù danh mục tín dụng của một
số ngân hàng thương mại quốc doanh vẫn chủ yếu dành cho khu vực DNNN, tỷ lệ tham gia của DNNN trong tổng tín dụng đã
giảm trong những năm gần đây từ mức khoảng 30% năm 2007 xuống khoảng 16%. Điều này được thể hiện qua dữ liệu ở cấp
độ doanh nghiệp, cho thấy các doanh nghiệp khu vực tư nhân - từ trước đến nay vẫn phải chịu những hạn chế về vốn - đã nâng
mạnh tỷ lệ vay (tương ứng với tăng tỷ trọng đầu tư của khu vực tư nhân trong nước trên tổng mức đầu tư cùng kỳ). Tuy nhiên,
thay vì huy động vốn để đầu tư nhằm nâng cao năng suất và đẩy mạnh tăng trưởng, phần lớn tiền vay được dành cho các lĩnh
vực đầu cơ, như bất động sản. Trong khi đó, một số DNNN kém hiệu quả vẫn có tỷ lệ vay nợ cao, gây nguy cơ lớn cho khu vực
DNNN và tiếp tục là rủi ro đối với khu vực ngân hàng.
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Hình 30: Bùng nổ đầu tư liên quan đến năng suất vốn giảm xuống
Đầu tư theo lĩnh vực và tăng trưởng
(Bình quân 2003-2013)
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Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu chính thức.

Hơn nữa, khi tỷ lệ đầu tư đã ở mức cao, tiếp tục tăng vốn đầu tư sẽ trở nên khó khăn. Tỷ
lệ tiết kiệm và đầu tư của Việt Nam đang ở mức cao so với quốc tế. Cho dù đầu tư vẫn tiếp
tục được cho là một động lực tăng trưởng quan trọng, nâng cao tỷ lệ đầu tư cao hơn mức hiện
nay không khả thi, nhất là khi đầu tư công và đầu tư của khu vực tư nhân trong nước còn gặp
những trở ngại do hệ quả của khủng hoảng, những yếu kém trong khu vực tài chính, và nợ
công ở mức tương đối cao. Thay vào đó, cần tạo động lực để nâng cao hiệu suất đầu tư nhằm
khôi phục lại lợi suất đầu tư cả ở khu vực công và khu vực tư nhân.
Giảm tăng trưởng năng suất chỉ là hiện tượng, bắt nguồn từ những vấn đề ngày càng
lớn về giảm hiệu suất phân bổ và sử dụng nguồn lực trong nền kinh tế. Tăng trưởng năng
suất phản ánh cách thức phân bổ nguồn lực giữa các doanh nghiệp, trong và giữa các ngành.
Điều này đặt ra câu hỏi sâu hơn là điều gì đang cản trở việc phân bổ và sử dụng các yếu tố
sản xuất dồi dào ở Việt Nam.
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Hình 31: Tỷ lệ tạo việc làm trong các ngành sản xuất và chế biến đang giảm xuống,
làm giảm chuyển đổi cơ cấu
GDP chế tạo chế biến và tăng trưởng việc làm
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Mặc dù tái phân bổ nguồn lực giữa các ngành vẫn mang lại những lợi ích tiềm năng
về năng suất, bản thân quá trình chuyển đổi cơ cấu đang chậm lại. Chiếm một nửa lực
lượng lao động, năng suất lao động trong các ngành nông nghiệp thấp hơn đáng kể so với
các ngành công nghiệp và dịch vụ, và chuyển đổi cơ cấu vẫn có thể đem lại lợi ích đáng kể
trong tương lai (tuy không lớn như trước). Hơn nữa, năng suất lao động trong nông nghiệp chỉ
bằng khoảng 40% năng suất lao động bình quân, một phần do tình trạng thiếu việc làm. Mặt
khác, chuyển dịch cơ cấu khỏi khu vực nông nghiệp trong thời gian tới nhanh đến đâu phụ
thuộc vào tốc độ tạo việc làm trong các ngành dịch vụ, chế tạo và chế biến. Các quốc gia
trong khu vực mang lại nhiều bài học. Trung Quốc có tỷ trọng lao động nông nghiệp tương
đương (47%) vào năm 2004, nhưng đến năm 2011, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 35%. Ngược
lại, Phi-líp-pin phải mất đến hai thập kỷ mới giảm được tỷ trọng lao động nông nghiệp từ 46%
xuống 32%. Chuyển đổi ở Thái Lan cũng chậm, tỷ lệ lao động nông nghiệp chỉ giảm từ 46%
xuống 40% từ năm 2001 đến năm 2012. Ngoài khu vực Đông Á, Thổ Nhĩ Kỳ giảm gần một
nửa tỷ lệ lao động nông nghiệp (từ 47% xuống 24%) trong hai thập kỷ (từ 1990 đến 2010).
Điều kiện ban đầu để tạo nhu cầu và thu hút lao động ra khỏi nông nghiệp là phải tạo đủ việc
làm trong các lĩnh vực dịch vụ, chế tạo và chế biến. Tuy nhiên, qua theo dõi, tăng trưởng sản
lượng chậm lại trong các ngành sản xuất và chế biến kể từ năm 2008 làm cho tốc độ tạo việc
làm giảm xuống. Việc làm trong các ngành sản xuất và chế biến tăng với tốc độ tương đương
tăng trưởng của lực lượng lao động, khiến cho tỷ trọng việc làm trong các ngành sản xuất và
chế biến trong tổng việc làm duy trì chỉ ở mức 20% trong 5 năm qua.

15 Báo cáo Phát triển Việt Nam 2016, Chuyển đổi nông nghiệp ở Việt Nam: Gặt hái nhiều hơn từ ít hơn.
Washington, DC: NHTG.
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Cùng lúc đó, năng suất lao động trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn thấp. Tổng năng suất
đất (được đo lường bằng giá trị gia tăng trên một héc-ta đất nông nghiệp) tăng mạnh trong
những năm 1990, cao hơn so với hầu hết các quốc gia trong khu vực. Tuy nhiên, xu hướng
chung về năng suất lao động trong nông nghiệp lại cho thấy bức tranh không sáng sủa khi cả
mặt bằng năng suất và tốc độ tăng năng suất đều tụt hậu so với hầu hết các quốc gia trong
khu vực, su khi tính đến sự khác biệt giữa các vùng miền và hệ thống canh tác nông nghiệp ở
Việt Nam. Năng suất của các đầu vào khác, bao gồm nước, phân bón, thuốc trừ sâu cho thấy
bức tranh tương tự khi so sánh với khu vực. Mức độ thâm dụng nguồn lực trong nông nghiệp
của Việt Nam là một quan ngại cho cả tăng trưởng, năng lực cạnh tranh và cả trên góc độ bền
vững về môi trường (được bàn chi tiết hơn ở trụ cột ba). Kiểm soát nhà nước về đất đai, sự
tham gia trực tiếp của nhà nước trong cả thị trường đầu vào và đầu ra, là những yếu tố quan
trọng phần nào đem lại sự ổn định và tăng trưởng cho mọi người ở ngành này trong những
thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, những di sản về thể chế và chính sách đó đến nay dường như
đang là trở ngại để ngành tiếp tục chuyển đổi. Dồn điền đổi thửa trong nông nghiệp vẫn đang
ở giai đoạn ban đầu do thị trường đất và cho thuê đất vẫn chưa vận hành đầy đủ. Chuyển đổi
cơ cấu sử dụng đất (hướng tới cây trồng có giá trị cao) cũng diễn ra tương đối chậm, phản
ánh bất cập trong kiểm soát của nhà nước về sử dụng đất đai (dành ưu ái cho sản xuất lúa).
Dồn điền đổi thửa và sử dụng đất theo nguyên tắc thị trường nhiều hơn là những yếu tố thiết
yếu để tạo điều kiện cơ giới hóa và đa dạng hóa cây trồng, qua đó nâng cao năng suất. Song
song với đó, việc xử lý nhưng thách thức về chất lượng và an toàn thực phẩm, năng suất các
yếu tố, ô nhiễm, khan hiếm nguồn lực, và biến đổi khí hậu, sẽ phụ thuộc nhiều vào một hệ
thống đổi mới sáng tạo năng động trong nông nghiệp và có khả năng đem lại những giải pháp
phù hợp về kỹ thuật và quản lý, đồng thời đảm bảo sự lan tỏa trong toàn ngành.
Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, tăng trưởng năng suất chậm lại ở cấp ngành và doanh
nghiệp là kết quả của sự thiếu triệt để tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và sự yếu kém
của khu vực tư nhân trong nước. Trong hai thập kỷ qua, Việt Nam đã từng bước thu hẹp sự
hiện diện của các doanh nghiệp nhà nước trong các ngành kinh tế. Mặc dù tầm quan trọng
không còn như trước (do tái cơ cấu khu vực DNNN và sự phát triển nhanh chóng của các
doanh nghiệp khu vực tư nhân), các doanh nghiệp nhà nước vẫn chiếm khoảng một phần ba
tài sản kinh doanh và một phần tư sản lượng của khu vực doanh nghiệp. DNNN vẫn có vai
trò chi phối trong một vài lĩnh vực như phân bón, than, điện nước, ngân hàng, cao su, nhựa,
xây dựng. Nhiều DNNN được ưu đãi về cơ hội tiếp cận nguồn lực cũng như từ khuôn khổ quy
phạm pháp luật và thực thi pháp luật. Các doanh nghiệp khai thác tài nguyên như dầu khí
và than khoáng sản được độc quyền tiếp cận trữ lượng khoáng sản. Các doanh nghiệp khác
như điện lực, vận tải biển, hàng không đang hoạt động trong một thị trường nhà nước điều
tiết mạnh, khiến cho họ có lợi thế đáng kể so với các doanh nghiệp tư nhân và đầu tư nước
ngoài. Vừa có tình trạng phân tán và trùng lặp về nhiệm vụ quản lý DNNN, yếu kém trong
quản trị doanh nghiệp đang gây ảnh hưởng đến sử dụng hiệu quả nguồn lực và hiệu quả hoạt
động, khiến khu vực DNNN bị tụt hậu. Tốc độ tăng trưởng liên tục thấp hơn so với khu vực tư
nhân, mặc dù khoảng cách đã được thu hẹp đáng kể sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn
cầu. Sau khi kiểm soát mức độ thâm dụng vốn - loại trừ lợi thế của nhiều DNNN có độ thâm
dụng vốn cao - ta thấy năng suất lao động bình quân ở các DNNN thấp hơn khoảng 40% so

16 Năng suất lao động thấp hơn phần nào do các vấn đề về đo lường thống kê về tình trạng thiếu việc làm và việc làm thời vụ
trong nông nghiệp, có thể dẫn đến báo cáo quá cao về đầu vào lao động trong ngành (so với các ngành khác).
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với khu vực tư nhân. Vì vậy, năng suất yếu kém trong các DNNN vẫn là một trở ngại đối với
hiệu quả hoạt động của nền kinh tế.
Cho dù đã trở thành động lực lớn về tăng trưởng và tạo việc làm, khu vực tư nhân trong
nước vẫn đang phải đối mặt với những trở ngại riêng. Kể từ khi Luật doanh nghiệp ra đời,
các doanh nghiệp tư nhân được thành lập nhanh chóng nhưng hầu hết có quy mô nhỏ. Công
ty và doanh nghiệp hộ gia đình chiếm trên 70% các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Sản xuất
chủ yếu gồm ở quy mô hộ gia đình trong nông nghiệp, hoặc các nhà xưởng nhỏ trong sản
xuất và chế biến. Hầu hết các doanh nghiệp đều hướng nội, chủ yếu phục vụ thị trường địa
phương. Chỉ có khoảng 17% doanh nghiệp tư nhân trong nước trực tiếp tham gia các hoạt
động xuất khẩu. Rất nhiều doanh nghiệp thiếu lợi thế quy mô, cơ hội tiếp cận công nghệ và
áp lực cạnh tranh cần thiết để đẩy mạnh năng suất trong khi chỉ một vài doanh nghiệp phát
triển lên quy mô vừa. Kết quả là hiện hầu như chưa có những doanh nghiệp lớn hơn, tiên tiến
hơn về công nghệ, tham gia trong lĩnh vực chế tạo, chế biến và dịch vụ giá trị cao gắn với thị
trường xuất khẩu và các chuỗi giá trị toàn cầu. Hầu hết trong số một vài doanh nghiệp trong
nước quy mô vừa và lớn hiện nay ở Việt Nam, rất nhiều trong đó hoặc là DNNN hoặc có quan
hệ chặt chẽ với khu vực nhà nước - chủ yếu tham gia đầu tư bất động sản và tài chính, là các
lĩnh vực họ có thể tận dụng lợi thế tiếp cận vốn, đất đai và giấy phép do nhà nước kiểm soát.
Hình 32: Hàm lượng nhập khẩu cao
Giá trị gia tăng trong nước và hàm lượng nhập khẩu
trong các mặt hàng điện tử xuất khẩu
Tỷ trọng giá trị gia tăng từ nước ngoài trong tổng xuất khẩu
Tỷ trọng giá trị gia tăng nội địa trong tổng xuất khẩu
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Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu của TiVA (Giá trị gia tăng trong Thương mại) (cơ sở dữ liệu), Tổ chức Hợp
tác và Phát triển Kinh tế.

Cho dù xuất khẩu của Việt Nam đạt kết quả ngoạn mục, đóng góp về giá trị gia tăng
trong nước của các mặt hàng chủ lực vẫn thấp và sự liên kết giữa các doanh nghiệp
trong nước với các chuỗi giá trị toàn cầu còn yếu. Các mặt hàng xuất khẩu chính không
tạo nhiều giá trị gia tăng trong nước. Đối với các mặt hàng sản xuất và chế biến nói chung,
giá trị gia tăng trong nước chỉ chiếm khoảng 51%, và thậm chí còn thấp hơn (khoảng 30%
đối với các mặt hàng giá trị cao như điện tử). Điều này một mặt phản ánh bản chất của chuỗi
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cung ứng xuyên quốc gia, một mặt lại cho thấy nền kinh tế đang bị phân tách theo hai hướng.
Một bên là các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài định hướng xuất khẩu, được hội nhập chặt
chẽ vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Mặc dù chỉ đóng góp dưới 10% GDP của Việt Nam,
các doanh nghiệp này đang tạo ra 70% giá trị xuất khẩu của Việt Nam và chiếm 60% giá trị
nhập khẩu. Một bên là các doanh nghiệp trong nước chủ yếu hướng nội và phục vụ thị trường
trong nước. Sự liên kết giữa hai nhóm này rất hạn chế. Vì vậy, khu vực đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) hoạt động cách ly thay vì đóng vai trò xúc tác chung cho tăng trưởng, và đem
lại tác động lan tỏa rất hạn chế ra khu vực tư nhân trong nước dưới các hình thức tăng cầu
đầu vào, tiếp cận công nghệ và kỹ thuật quản lý mới, tác động trình diễn và lợi ích của hiệu
ứng quần tụ. Sự phát triển của các lĩnh vực chế tạo và chế biến thâm dụng lao động không
kích thích được sự phát triển của các ngành cung ứng nguyên liệu như bông và vải tổng hợp,
thuốc nhuộm, hóa chất, nhựa và thép. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,
Sing-ga-po và hiện nay là Trung Quốc, giá trị gia tăng trong xuất khẩu có thể được nâng lên
theo hàm lượng công nghệ trong các dịch vụ và sản phẩm xuất khẩu. Các quốc gia trên cho
thấy mô hình xuất khẩu chủ yếu dựa vào chi phí lao động thấp, các mặt hàng có hàm lượng
công nghệ thấp rốt ruộc sẽ suy yếu dần khi tiền lương buộc phải tăng lên.
Hộp 1: Hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu - câu truyện của hai ngành
ĐIỆN TỬ
Việt Nam đã nổi lên là một trung tâm lắp ráp phần cứng CNTT&TT lớn. Sản lượng
xuất khẩu trong lĩnh vực này là 32,2 tỷ US$ năm 2014, đứng đầu các mặt hàng xuất khẩu
của quốc gia. Xuất khẩu phần cứng CNTT&TT chủ yếu gồm thiết bị truyền thông (75%),
thiết bị máy tính và lưu trữ (12%), thiết bị điện tử ô-tô (6%). Khu vực đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) đóng góp đến 90% kim ngạch xuất khẩu điện tử của Việt Nam, còn các doanh
nghiệp trong nước chỉ đóng góp được 10% còn lại. Về thiết bị truyền thông (chủ yếu là thiết
bị cầm tay), riêng công ty Điện tử Samsung Việt Nam đã đóng góp đến 98% giá trị xuất
khẩu điện thoại cầm tay và phụ tùng của Việt Nam. Có lẽ quan trọng hơn là chỉ khoảng
30% giá trị xuất khẩu mặt hàng điện tử trong năm 2911 là hàm lượng giá trị gia tăng trong
nước, phần còn lại là hàm lượng nhập khẩu. Hầu hết phần cứng CNTT&TT được sản xuất
dựa trên thiết kế và đặc tả kỹ thuật của nước ngoài, do vậy phụ thuộc nhiều vào phụ tùng
nhập khẩu, dẫn đến giá trị gia tăng của doanh nghiệp trong nước không cao.
Đẩy mạnh kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi giá trị toàn cầu về
CNTT&TT là một thách thức to lớn. Đây là lĩnh vực cạnh tranh cao, có nhiều rào cản gia
nhập lớn về vốn và hàm lượng công nghệ, cũng như các yêu cầu kỹ thuật chặt chẽ (chất
lượng cao, khối lượng lớn, cung cấp kịp thời), cũng như khả năng đổi mới sáng tạo dể thích
ứng và tham gia thiết kế sản phẩm. Hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam không có năng lực
để vượt qua những rào cản đó, vì nó đòi hỏi phải cắt giảm chi phí lưu kho, bắt kịp với thay đổi
về công nghệ thông qua đầu tư nghiên cứu và phát triển, quản lý nhà cung cấp lớp thứ hai
và thứ ba - tất cả những điều đó lại đòi hỏi vốn, kỹ năng và nâng cấp về quy trình. Thực tế là
minh chứng cho thấy kết nối và tác động lan tỏa trong lĩnh vực phần cứng CNTT&TT còn yếu.
Cơ hội đem lại tác động lan tỏa từ đầu tư trực tiếp nước ngoài trong ngành phần cứng
CNTT&TT/ điện tử có thể thông qua việc các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao giá trị
gia tăng qua cung cấp dịch vụ để hỗ trợ ngành. Hội nhập, bao gồm cả liên doanh, đã
thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhỏ hoặc nhà cung
cấp lớp thứ nhất và thứ hai trong các tiểu lĩnh vực như thiết bị điện, là các lĩnh vực ít cạnh
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tranh gay gắt hơn, nhu cầu có các nhà cung cấp gần nhau cao hơn. Tỷ lệ chi phí vận tải
trên giá trị còn cao đối với các mặt hàng điện tử buộc các nhà sản xuất thành phẩm phải
tìm cách đóng gần nhau về địa lý. Tương tự, Việt Nam cũng có cơ hội nâng cao giá trị gia
tăng trên toàn cầu trong tiểu lĩnh vực đó.
DỆT MAY
Việt Nam có lợi thế so sánh trong sản xuất và xuất khẩu mặt hàng dệt. Việt Nam là
một trong những quốc gia sản xuất dệt may hàng đầu thế giới, xuất khẩu các mặt hàng trị
giá đến 17,8 tỷ US$ năm 2013, và đang sử dụng khoảng 1,2 triệu lao động tại trên 3.000
doanh nghiệp có đăng ký. Phần lớn các doanh nghiệp trong nước nhỏ lẻ đó bị kẹt trong
mô hình sản xuất giá trị thấp, năng suất thấp, chủ yếu trên thị trường gia công, cặt may và
hoàn thiện bằng vật liệu thô nhập khẩu. Hệ quả thiết yếu là người mua phải cung cấp toàn
bộ các đặc tả về sản phẩm và kỹ thuật, cũng như thiết bị sản xuất. Điều này khiến cho các
nhà sản xuất dệt trong nước không phát triển được năng lực kỹ thuật và thiết kế tại chỗ.
Do vậy, họ không có khả năng chuyển từ vai trò nhà thầu phụ sang vai trò phát triển sản
phẩm/ thương hiệu.
Ngành dệt phải đối mặt với nhiều hạn chế. Năng suất lao động rõ ràng còn thấp, chẳng
hạn khi nhìn vào thế bất lợi về chi phí trên mỗi sản phẩm ở Việt Nam, nhất là so với Trung
Quốc. Một nghiên cứu năm 2013 cho thấy mặc dù các nhà sản xuất ở Việt Nam bình quân
sản xuất được 12 áo phông trên mỗi lao động một ngày, một nhà sản xuất may mặc ở tỉnh
Quảng Đông, Trung Quốc, sản xuất được trung bình 25 áo phông trên mỗi lao động một
ngày. Nghiên cứu kết luận rằng mặc dù chi phí sản xuất áp phông chất lượng xuất khẩu ở
Việt Nam thấp hơn Trung Quốc, các nhà sản xuất Việt Nam không có khả năng thu được
giá cao từ người mua, như các đối thủ cạnh tranh ở Trung Quốc, do sự khác biệt về khối
lượng, thời gian, sự nhất quán về chất lượng và giao hàng. Một thách thức nữa là sự phụ
thuộc vào nguồn vật tư thô nhập khẩu. Ước khoảng 80-90% sản lượng dệt phụ thuộc vào
nguyên liệu thô nhập khẩu, khiến cho ngành này dễ bị tổn thương do những biến động
giá cả trên toàn cầu và áp lực giảm giá cho lợi nhuận, nếu chi phí đầu vào tăng lên. Cuối
cùng, tính chất manh mún của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành dệt cho thấy
nhu cầu phải đạt được hiệu quả kinh tế do quy mô. Chính phủ Việt Nam có thể vận dụng
thông qua xây dựng các cụm để học hỏi lẫn nhau, giảm chi phí giao dịch và vận tải. Kết
nối cụm giữa các doanh nghiệp sẽ đem lại lợi ích cho các doanh nghiệp xuất khẩu lớn và
giúp họ thành công.
Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương mở ra cơ hội cho Việt Nam đẩy mạnh xuất
khẩu trong ngành dệt, duy trì năng lực cạnh tranh, nhưng nâng cao năng suất vẫn
là chìa khóa. Ngành dệt cần đầu tư cho các hoạt động thượng nguồn (như cán bông và
vải) và các hoạt động hạ lưu (như thiết kế và marketing) để tận dụng được nhiều lợi thế
từ Hiệp định quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương. Các nhà sản xuất phải kết nối chặt
chẽ hơn với nhà cung cấp và bên mua để họ thích ứng thiết kế sản xuất nhằm đảm bảo
tiêu chuẩn chất lượng và rút ngắn thời gian sản xuất. Hiện đang có nhu cầu về chiến lược
đầu tư dài hạn cho thiết kế, marketing, tạo mẫu mới; thiếu những chiến lược đó là lý do tại
sao chưa có nhiều thương hiệu thời trang nối tiếng của Việt Nam, mặc dù Việt Nam là một
trong những quốc gia xuất khẩu dệt may hàng đầu.
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3.	Dịch vụ công cho toàn xã hội
Phần tổng hợp xu thế giảm nghèo và phát triển đồng đều chỉ ra Việt Nam nhìn chung đã
thành công về hòa nhập xã hội. Tăng trưởng cho toàn dân thông qua phân phối thu nhập
và cung cấp dịch vụ công một cách công bằng, đã và đang đem lại những cải thiện chung
cho các chỉ tiêu phúc lợi phi tiền tệ. Thành tích về công bằng được nhìn nhận cả theo kết quả
phát triển con người cũng như phân bổ chi tiêu cho y tế và giáo dục, dựa trên phân tích về tác
động tài khóa toàn diện. Nhìn về tương lai, thách thức về hòa nhập có hai nội dung: một nghị
trình chưa kết thúc về các nhóm bị thiệt thòi và bình đẳng giới, bên cạnh những thách thức
mới về dịch vụ công do những diễn biến kinh tế mới và cơ cấu dân số thay đổi.

3.1	Cung cấp dịch vụ công cơ bản
Những thành tựu nổi bật của Việt Nam về giảm nghèo và phát triển đồng đều diễn ra
song hành với những tiến bộ vượt bậc về cung cấp dịch vụ công cơ bản. Bên cạnh những
chỉ tiêu đơn giản về giáo dục, y tế, tiếp cận hạ tầng, những tiến triển trong nhiều chỉ số xã hội
chính được tổng hợp trong bảng dưới đây.
Thành tích của Việt Nam về chất lượng giáo dục cơ bản đặc biệt ấn tượng. Các bằng
chứng về hiệu quả giáo dục tại trường ở Việt Nam được thể hiện qua nghiên cứu theo dõi của
tổ chức Young Lives cũng như Chương trình Đánh giá Học sinh Quốc tế (PISA) mà Việt Nam
tham gia lần đầu tiên năm 2012. Theo nghiên cứu của Young Lives, kết quả học tập của trẻ
em trong các trường học ở Việt Nam tốt hơn đáng kể so với ở Pê-ru, Ê-thi-ô-pia, và Ấn Độ.
Mặc dù Việt Nam và Ấn Độ có cùng mức GDP theo đầu người, nhưng ở độ tuổi 15, hầu hết
học sinh Việt Nam đều nổi trội hơn nhóm 5% học sinh hàng đầu ở Ấn Độ về môn toán. Theo
PISA, bài kiểm tra học sinh có kết quả cao hơn so với nhiều quốc gia OECD. Ngoài ra điểm
số của các nhóm có đặc điểm kinh tế xã hội khác nhau không chênh lệch đáng kể. Điểm số
của nhóm 5% từ dưới lên trong phân bố điểm của Việt Nam gần tương đương với nhóm 25%
từ dưới lên của Mê-hi-cô, Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ. Phân tích cũng cho thấy các yếu tố có
thể đóng góp cho thành công trên là động lực mạnh mẽ của học sinh, kỳ vọng cao của phụ
huynh, cam kết ở mức cao của giáo viên (tỷ lệ vắng mặt rất thấp), hiệu quả quản lý và đánh
giá giáo viên, cũng như đầu tư đáng kể cho giáo dục tiền tiểu học và hạ tầng trường học.17

17 Suhas D. Parandekar và Elisabeth K. Sedmik (2016),“Vén màn bí mật: Kết quả nổi trội của Việt Nam trong bài kiểm tra
PISA," tài liệu chuyên đề nghiên cứu chính sách của Ngân hàng Thế giới số 7630
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Bảng 7: Theo các chỉ số xã hội khác nhau, Việt Nam đã có nhiều tiến triển trong thời
gian qua
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24

Số trẻ em dưới 5 tuổi còi cọc (thấp bé so với tuổi)
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23

Số trẻ em dưới 5 tuổi nhẹ cân (hụt cân so với tuổi)
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Tuổi thọ khi sinh (năm)

71

76
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48%
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% trong độ tuổi 15-24 chưa hoàn thành bậc tiểu học
Tỷ lệ đăng ký học tiểu học (thực tế)
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70%
17%

61%

	Thành thị

60%

90%

Tiếp cận với các điều kiện vệ sinh

43%
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36%
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22%
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31%
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Nguồn: Phân tích Khảo sát mức sống của Việt Nam năm 2003 (VLSS), Khảo sát cụm đa chỉ số năm 2011 (MICS)
và Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2012 (VHLSS).
Ghi chú: “Nước sạch” được định nghĩa gồm nước từ đường ống, nước đóng chai, nước bơm từ giếng sâu, và nước
mưa. "Nguồn nước cải thiện" được hiểu là các nguồn nước sạch, cộng với nguồn giếng đào, giếng xây và nước
suối được lọc. Số liệu về tuổi thọ khi sinh lấy từ WDI, cao hơn so với ước tính của Chính phủ.
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Hình 33: Phân bố điểm môn toán PISA so với các quốc gia khác
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Nguồn: Phân tích dữ liệu PISA 2012.
Ghi chú: Các biểu đồ hộp thể hiện nhóm 95%, 75%, trung bình, 25% và 5% từ dưới lên của mỗi quốc gia.

Về chăm sóc y tế, Việt Nam cũng đạt được những tiến bộ lớn. Tỷ lệ tử vong và còi xương
của trẻ em nhìn chung giảm mạnh trong thời gian qua, tuổi thọ đã tăng lên đáng kể. Tỷ lệ
tử vong trẻ em thấp hơn các quốc gia so sánh và thuộc loại thấp với mức thu nhập của Việt
Nam. Sau một thời gian dài đầu tư cho chăm sóc y tế, những cải thiện dài hạn về sức khoẻ trẻ
em xuất phát từ nhiều yếu tố. Mở rộng các cơ sở chăm sóc y tế, cán bộ y tế, triển khai hàng
loạt các biện pháp, bao gồm các chương trình có mục tiêu về sức khoẻ bà mẹ và trẻ em, đẩy
mạnh kế hoạch hóa gia đình và sử dụng cán bộ y tế cộng đồng có mục tiêu đóng vai trò quan
trọng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng, sau khi giảm xuống trong thời gian qua, đã bằng mức của các
quốc gia so sánh, và không có biến động trong những năm qua. Mặc dù vậy, tỷ lệ suy dinh
dưỡng vẫn cao trong nhóm người dân tộc thiểu số.
Hình 34: Các chỉ tiêu về sức khoẻ trẻ em so với các quốc gia khác
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Nguồn: Find My Friends sử dụng Chỉ số phát triển thế giới (WDI).
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Khả năng tiếp cận hạ tầng của người dân cũng ghi dấu được nhiều thành tích cho Việt
Nam, đáng chú ý nhất là trong lĩnh vực tiếp cận điện và công nghệ thông tin và truyền
thông (CNTT&TT). Việt Nam nâng cao đáng kể khả năng tiếp cận điện nhờ nỗ lực lớn trong
giai đoạn 1994 - 1997, nâng tỷ lệ hộ gia đình có điện từ 14% lên 61%. Đến nay, 99% các
hộ gia đình của Việt Nam được tiếp cận điện. Mặc dù điện thoại di động và internet hầu như
chưa tồn tại trong năm 2000, đến năm 2014, cứ 100 người Việt Nam thì có đến 147 thuê bao
điện thoại di động, 90% hộ gia đình ở Việt Nam sở hữu điện thoại di động và 48% người Việt
Nam dùng internet.18
Hình 35: Người dân Việt Nam bày tỏ sự hài lòng ở mức tương đối cao với hầu hết các
lĩnh vực liên quan đến dịch vụ công
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Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG về điều tra thế giới của Viện Gallup năm 2914

Một góc độ khác để nhìn vào thành tựu trong cung cấp dịch vụ công ở Việt Nam là tỷ lệ
hài lòng cao và các tác động tích cực của chính sách công. Bên cạnh các tiêu chí khách
quan, các chỉ tiêu chủ quan cho thấy người Việt Nam hài lòng với các điều kiện sống do tác
động chính sách của Chính phủ. Kết quả điều tra thế giới của Viện Gallup cho thấy rất nhiều
người dân Việt Nam bày tỏ sự hài lòng về trường học, về nhà ở có khả năng chi trả, chất lượng
nước, chất lượng không khí, chăm sóc y tế, đường xá và giao thông công cộng. Nổi bật nhất
là các lĩnh vực trường học và nhà ở có khả năng chi trả, Việt Nam được xếp hạng lần lượt là
thứ sáu và thứ ba, trong số 143 quốc gia được khảo sát về tỷ lệ người dân hài lòng. Ngược
lại, chất lượng nước và không khí là hai lĩnh vực Việt Nam có thứ hạng thấp nhất về mức độ
hài lòng so với các quốc gia khác.

18 Số liệu thuê bao điện thoại di động lấy từ cơ sở dữ liệu Liên minh Viễn thông Quốc tế, còn số liệu về sở hữu điện thoại di
động lấy từ phân tích của cán bộ NHTG, sử dụng Khảo sát mức sống hộ gia đình năm 2014 (VHLSS).
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Hình 36: Hệ số Gini đối với các chỉ tiêu thu nhập qua đánh giá cam kết về công bằng
(CEQ) tại các quốc gia khác nhau
Ác-hen-ti-na (2009)a
Armenia (2011)
Bolivia (2009)b
Brazil (2009)
Ethiopia (2011)
In-đô-nê-xi-a (2012)
Jordan (2010)
Mê hi cô (2010)
Peru (2009)
Nam Phi (2010)
Sri Lanka (2009)
Uruguay (2009)
Việt Nam (2014)

0.75
0.65

0.55
0.45
0.35

cù
ng

th
ụ

cu
ối

tiê
u
Th

u

nh

ập

uế
Th

ập
nh
u
Th

ịt
th
ập

Th

u

nh

th
uế
sa

ờn
g
rư

th
ịt
ập
nh
u
Th

u

rò

rư
ờn
g

ng

0.25

Việt Nam có thứ hạng nổi bật về công bằng trong cung cấp dịch vụ công, dựa trên kết
quả phân tích Cam kết về Công bằng (CEQ) được hoàn thành trong quá trình chuẩn bị
báo cáo Đánh giá Quốc gia. Đánh giá Cam kết về Công bằng (CEQ) phân tích toàn diện về
tác động của chi tiêu ngân sách và chính sách thuế đối với bất bình đẳng và tình trạng nghèo.
và đưa ra các chỉ tiêu khác nhau về "thu nhập" (bắt đầu bằng thu nhập thị trường, sau đó lần
lượt cộng và trừ thu nhập đó cho các sắc thuế và chi tiêu khác nhau). Chỉ tiêu "thu nhập cuối
cùng" coi chi tiêu cho giáo dục và y tế là các khoản hỗ trợ cho các hộ gia đình. Sự khác biệt
trong phân bố giữa "thu nhập cuối cùng" và các chỉ tiêu khác cho thấy chi tiêu ngân sách có
đảm bảo công bằng hay không.
Trong số các quốc gia tham gia đánh giá Cam kết về Công bằng (CEQ), Việt Nam nổi lên
là một quốc gia có mức độ bất bình đẳng thấp theo bất kỳ chỉ tiêu thu nhập nào. Trong
hình trên, chỉ tiêu thu nhập từ trái qua phải thể hiện số yếu tố của chính sách tài khóa được
đưa vào phân tích. Mức độ bất bình đẳng của Việt Nam không tính đến chính sách tài khóa
(chỉ tiêu về thu nhập thị trường) thấp so với các quốc gia khác trên thế giới còn chính sách
tài khóa thì làm giảm bất bình đẳng. Tác động chính sách tài khóa của Việt Nam về bất bình
đẳng chỉ xấp xỉ ở mức trung bình.
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Hình 37: Tổng thay đổi về bất bình đẳng qua điểm số Gini tại Việt Nam thông qua
can thiệp tài khóa, từ thu nhập thị trường sang thu nhập cuối cùng
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Nếu đo bằng chỉ tiêu "thu nhập cuối cùng" theo đánh giá Cam kết về Công bằng (CEQ),
chi tiêu cho y tế và giáo dục là đóng góp lớn nhất của hoạt động tài khóa về giảm bất
bình đẳng. Hình dưới đây tổng hợp những thay đổi về bất bình đẳng qua các hoạt động tài
khóa khác nhau. Chỉ riêng giảm bất bình đẳng qua chi tiêu bằng hiện vật chiếm 90% tổng
mức giảm bất bình đẳng (qua hoạt động tài khóa) còn đóng góp của giáo dục cho giảm bất
bình đẳng thông qua chi tiêu ngân sách bằng hiện vật chiếm xấp xỉ 75%, cho thấy khoảng
2/3 toàn bộ mức giảm bất bình đẳng chỉ nhờ vào chi tiêu cho giáo dục. Trong chi tiêu cho
giáo dục, cấp tiểu học và trung học cơ sở chiếm gần 4/5 tác động biến đối với bất bình đẳng
qua chi cho giáo dục. Chi tiêu cho y tế cũng giảm bất bình đẳng, nhưng tác động ước tính chỉ
bằng khoảng 1/3 tác động ước tính của chi cho giáo dục. Hệ thống thuế thu nhập cá nhân có
theo lũy tiến - làm giảm bất bình đẳng một nửa điểm Gini - nhưng toàn bộ hệ thống thuế lại
có tác động tương đối ít về bất bình đẳng.19
Nhìn về tương lai, Việt Nam phải đối mặt với một nghị trình chưa kết thúc và cả một nghị
trình mới phát sinh liên quan đến những thách về hòa nhập xã hội. Nghị trình chưa kết
thúc bao hàm người dân tộc thiểu số cũng như các nhóm bị thiệt thòi khác cùng với những
quan ngại về giới. Các nhóm bị thiệt thòi chủ yếu gồm người nhập cư đô thị và người khuyết
tật. Nghị trình mới phát sinh là những thách thức về cung cấp dịch vụ khi Việt Nam trở thành
quốc gia thu nhập trung bình, có tầng lớp trung lưu ngày càng lớn và dân số đang già đi
nhanh chóng. Phần dưới đây sẽ điểm lại các vấn đề trên, bắt đầu với vấn đề về người dân
tộc thiểu số.

19 Phân tích này còn có một số lỗ hổng. Quan trọng nhất là nó dựa vào quan hệ không hoàn hảo giữa dữ liệu ngân sách với
thông tin về mức độ sử dụng dịch vụ lấy từ Khảo sát mức sống hộ gia đình 2014 (VHLSS), nhưng thông tin về mức độ sử dụng
dịch vụ lấy từ khảo sát hộ gia đình lại dễ bị sai sót qua báo cáo. Một số nội dung về trợ cấp và bổ sung giám tiếp không thể khớp
nối giữa dữ liệu ngân sách và VHLSS cũng không được đưa vào phân tích.
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3.2	Nghị trình chưa kết thúc: các nhóm bị thiệt thòi và bình đẳng giới
Hình 38: Tỷ lệ người nhập cư theo nhóm thu nhập
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Một câu hỏi quan trọng đặt ra là liệu tăng trưởng có tiếp tục làm giảm nghèo hay không
khi hiện nay tình trạng nghèo ngày càng tập trung ở người dân tộc thiểu số. Trong giai
đoạn gần đây nhất có dữ liệu (2012 - 2014), mặc dù thu nhập tiếp tục tăng lên trong các nhóm
thuộc phân bố (và trong nhóm 40% nghèo nhất), những tiến triển về người dân tộc thiểu số đã
chững lại. Vì người dân tộc thiểu số hiện nay chiếm 60% số người nghèo, và chiếm tỷ lệ ngày
càng cao trong số người nghèo trong thời gian tới, vấn đề còn chưa rõ là liệu tăng trưởng có
nhất thiết tiếp tục làm giảm nghèo trong thời gian tới hay không.
Về lâu về dài, giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số nằm ở sự hòa nhập với toàn bộ nền
kinh tế. Một kênh quan trọng để kết quả tăng trưởng chung giúp giảm nghèo là thông qua di
cư. Một lý do khiến tốc độ giảm nghèo ở người dân tộc thiểu số bị chững lại là vì tỷ lệ ly hương
của họ từ trước đến nay rất thấp.20 Di cư có mối quan hệ chặt chẽ với nâng cao thu nhập, và chỉ
3,8% người dân tộc thiểu số đang sinh sống ở địa phương khác nơi sinh ra, so với 12,3% người
Kinh và người Hoa. Lý do về tỷ lệ di cư thấp bao gồm những rào cản về ngôn ngữ, văn hóa và
hệ thống đăng ký hộ khẩu không khuyến khích di cư, đặc biệt với những người không có quan
hệ xã hội ở nơi đến. Một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới về đăng ký hộ khẩu cho
thấy rất ít người dân tộc thiểu số được đăng ký thường trú ở các đô thị lớn (chỉ chiếm 1% dân số
đăng ký thường trú).21 Tuy nhiên có bằng chứng cho thấy những yếu tố này đang giảm dần tác
động, và việc đăng ký tạm chi ở các khu vực đô thị không còn khó khăn. Nghiên cứu về đăng

20	Tham khảo, chẳn hạn phân tích gần đây của Coxhead, Cương, và Vũ (2015), kết luận rằng "thiếu di chuyển vận động là
ứng cử viên hàng đầu để lý giải về tình trạng nghèo đói đặc biệt dai dẳng của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam, ngay cả khi
tình trạng nghèo của quốc gia đã từng bước giảm mạnh.”
21 Ngân hàng Thế giới (2016) Hệ thống đăng ký hộ khẩu của Việt Nam
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ký hộ khẩu cho thấy ở trung tâm công nghiệp phía nam là Bình Dương, người dân tộc thiểu số
chiếm một tỷ lệ cao đáng ngạc nhiên, chiếm 11% số người nhập cư mới.
Vì vậy, mặc dù chưa rõ ràng, nhưng xu hướng gần đây cho thấy có cơ sở để lạc quan rằng
tăng trưởng tiếp tục tác động đến giảm nghèo ở người dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, các
mạng lưới xã hội phải có thời gian phát triển để hỗ trợ người dân tộc thiểu số ly hương nhiều
hơn. Và mặc dù rào cản về ngôn ngữ và văn hóa đang giảm dần, kinh nghiệm trên thế giới cho
thấy sự cách biệt về dân tộc vẫn sẽ tồn tại, đòi hỏi các nỗ lực trước mắt tập trung thẳng vào
người dân tộc thiểu số. Nội dung đầy đủ hơn về tình trạng của người dân tộc thiểu số được nêu
trong phần về ưu tiên của báo cáo Đánh giá Quốc gia này.
Người nhập cư đô thị có thể là một nhóm bị thiệt thòi khác. Hệ thống đăng ký hộ khẩu ban
đầu được lập ra để kiểm soát nhập cư và an ninh trật tự chung. Mặc dù hệ thống này đã bớt
cứng nhắc, vẫn có quan ngại cho rằng hộ khẩu gây hạn chế quyền và cơ hội tiếp cận dịch vụ
công đối với những người không có đăng ký thường trú tại nơi sinh sống. Một nghiên cứu gần
đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy gần 5,6 triệu người không có hộ khẩu ở nơi sinh sống
(chỉ đăng ký tạm trú), bao gồm 38% dân số ở thành phố Hồ Chí Minh và 18% dân số ở Hà Nội.
Những người chưa đăng ký thường trú chủ yếu làm việc cho khu vực tư nhân, hầu hết trong
các các ngành sản xuất và chế biến, và chiếm ba phần tư người lao động tại các doanh nghiệp
nước ngoài tại khu vực khảo sát (thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và
Đắk Nông).
Hình 39: Nhiều người nhập cư đô thị không đăng ký thường trú: Tỷ lệ người dân
không đăng ký thường trú tại địa phương sinh sống
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới (2016), dựa trên phân tích khảo sát về hộ khẩu năm 2015
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Hệ thống đăng ký hộ khẩu là nguyên nhân gây bất bình đẳng về cơ hội cho người nhập
cư. Trên góc độ kinh tế và trên thị trường lao động, đăng ký tạm trú hiện nay không là bất lợi,
ngoại trừ trường hợp phải xin việc ở nhà nước. Tuy nhiên, người đăng ký tạm trú tiếp tục phải
đối mặt với những hạn chế về tiếp cận dịch vụ, cụ thể là trường công, bảo hiểm y tế cho trẻ em,
và các thủ tục đơn giản như xin giấy khai sinh. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới cũng cho
thấy 70% người dân ở các địa bàn khảo sát cho rằng hệ thống này gây hạn chế về quyền lợi
của những người không có hộ khẩu và cần phải giảm thiểu những hạn chế đó.22
Vấn đề đăng ký hộ khẩu có quan hệ chặt chẽ đến những thách thức về cung cấp dịch vụ
mà các trung tâm đô thị đang phải đối mặt do dòng ngưỡng nhập cư đổ vào đô thị. Chính
quyền đô thị đang phải đối mặt với những căng thẳng về cung cấp dịch vụ cho người nhập cư,
đôi khi dẫn đến tình trạng không thể cung cấp dịch vụ cho những người không đăng ký thường
trú. Hiện tượng này là hệ quả của những hạn chế hiện nay về năng lực (chẳng hạn, số lượng
trường học), và gánh nặng ngân sách mà các đô thị phải đối mặt. Tuy nhiên, xét đến tác động
về thu và trợ cấp xã hội, tác động tài khóa ròng có lẽ theo hướng tốt hoặc chỉ chịu ảnh hưởng
nhẹ. Bên cạnh đó, một số trung tâm đô thị còn phải đối mặt với tình trạng nhiều người nhập cư
sinh sống ở những nơi có nguy cơ ngập lụt cao. Một số nhà hoạch định chính sách đã bày tỏ
quan ngại rằng nếu nới lỏng cơ chế này, lượng người nhập cư đổ vào các trung tâm đô thị sẽ
tăng lên, gây căng thẳng về dịch vụ công và tài chính đô thị.23
Người khuyết tật, với quy mô ngày càng tăng, là nhóm người không được hòa nhập đầy
đủ vào xã hội Việt Nam. Việt Nam có nhiều người khuyết tật, một phần do di sản của xung
đột, một phần do dân số già tăng nhanh khiến cho tỷ lệ người khuyết tật cũng tăng theo.24
Tình trạng khuyết tật ở Việt Nam có quan hệ chặt chẽ với tình trạng nghèo (Mont 2011). Người
khuyết tật phải đối mặt với những trở ngại về tiếp cận y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội, giao thông
và hạ tầng, thông tin và truyền thông, văn hóa và thể thao (NCCD 2010). Đáng chú ý nhất là
trên một nửa trẻ em có khuyết tật nghiêm trọng không được đi học.
Chính phủ Việt Nam đã có nhiều cam kết mạnh mẽ nhằm tăng cường quyền của người
khuyết tật. Trước kết phải kể đến Luật người khuyết tật, tham gia Công ước của Liên hiệp quốc
về quyền của người khuyết tật (CRPD), các nội dung trong Hiến pháp. Cả Luật và Công ước
đều phản ánh cách tiếp cận hiện đại về người khuyết tật, khác cơ bản với cách hiểu cũ về người
khuyết tật ở Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới hiện nay. Chính sách đã chuyển hướng từ chỗ
coi người khuyết tật là nạn nhân hoặc đối tượng từ thiện đến chỗ coi họ là chủ thể của luật với
các quyền được xác định rõ ràng. Trong thực tế, việc triển khai những cam kết trên đến nay
còn rất hạn chế.
Về bình đẳng giới, Việt Nam có thứ hạng rất cao trong nhiều chỉ tiêu khác nhau. Tỷ lệ nhập
học giữa nam và nữ tương đương nhau. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ cũng cao. Tuy
nhiên, Việt Nam vẫn tồn tại ba vấn đề đặc biệt quan trọng: tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh
rất cao, tình trạng ít nữ giới tham gia các vị trí lãnh đạo và tình trạng bạo lực gia đình phổ biến.

22 Vấn đề về hộ khẩu ở đây lấy từ báo cáo gần đây về vấn đề này. Nghiên cứu (2016) của Ngân hàng Thế giới gồm phân tích
khảo sát đại diện hộ gia đình tại các khu vực nhập cư, một nghiên cứu định lượng, một phân tích về tác động tài khóa của việc
cải cách hệ thống.
23 Bộ Xây dựng hiện đang chuẩn bị một nghiên cứu về vấn đề tình trạng nghèo đô thị qua một dự án hiện nay của Ngân hàng.
24 Dữ liệu và các vấn đề liên quan đến người khuyết tật được xem xét trong nghiên cứu Việt Nam 2035.
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Hình 40: Việt Nam có tỷ lệ bất cân đối giới tính khi sinh cao, với 114 bé trai được sinh
ra trên 100 bé gái
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Tỷ lệ giới tính trẻ sơ sinh: trẻ sơ sinh nam tính trên 100 trẻ sơ sinh nữ
Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG từ các nguồn dữ liệu khác nhau.

Mặc dù Việt Nam đã đạt được thành công chung về bình đẳng giới, thực tế cho thấy có
ba vấn đề gây quan ngại. Một là trong các doanh nghiệp, đặc biệt trong chính quyền và giới
chính trị, các khuôn mặt lãnh đạo vẫn chủ yếu là nam giới. Công chức có tỷ lệ nữ giới cao,
nhưng sự hiện diện của nữ ở các vị trí lãnh đạo còn ít và có xu hướng thấp hơn. Một nghiên
cứu của Ngân hàng Thế giới tại các trạm y tế xã và bệnh viện huyện cho thấy nữ giới chiếm
39% số bác sỹ, nhưng chỉ chiếm 6% giám đốc bệnh viện. Trong một thập kỷ rưỡi vừa qua,
tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội đã giảm xuống và hiện nay chỉ còn 24,4%. Lãnh đạo các Ủy ban
Quốc hội có ít người là nữ. Đại diện nữ giới cũng thấp ở các cơ quan quan trọng của Đảng
Cộng sản: Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương và Ban Bí thư. Nữ giới chỉ chiếm 18,3%
các vị trí lãnh đạo Đảng ở cấp xã, 14,2% ở cấp huyện và 11,3% ở cấp tỉnh. Bất cân đối giới
tính cũng xuất hiện ở khu vực tư nhân. Mặc dù nhiều nữ có việc làm hưởng lương, nhưng
chỉ có ít người tham gia các vị trí quản lý. Trong khảo sát doanh nghiệp năm 2015, chỉ 22%
doanh nghiệp cho biết họ có lãnh đạo đứng đầu là nữ (so với mức bình quân 27% tại các quốc
gia Đông Á Thái Bình Dương.)
Vấn đề gây quan ngại thứ hai là tỷ lệ bất cân đối giới tính khi sinh. được tính bằng tỷ lệ
số bé trai sinh ra trên 100 bé gái sinh ra. Số lượng các bé trai nhiều hơn bé gái sinh ra ở
Việt Nam là hệ quả của tình trạng phá thai lựa chọn giới tính do truyền thống chuộng con trai
kết hợp với sự phổ biến của công nghệ siêu âm xác định giới tính thai nhi. Phá thai lựa chọn
giới tính bản thân nó là một hình thức phân biệt giới tính và là nguy cơ đe dọa về công bằng
giới trong dài hạn. Bắt đầu từ năm 2006, tỷ lệ bất cân bằng giới tính khi sinh tăng lên nhanh
chóng, lên đến gần 114 năm 2013, khiến cho Việt Nam - cùng với Ấn Độ và Trung Quốc - trở
thành các quốc gia có tỷ lệ bất cân bằng giới tính khi sinh cao nhất thế giới. Sự bất cân đối
này sẽ dẫn đến tình trạng dư thừa nam giới ở mức lớn sau khoảng 20 năm, có thể làm tăng
các hành vi phản xã hội, bạo lực, và buôn người.

Báo Cáo Đánh Giá Quốc Gia Việt Nam 2016

55

Vấn đề quan ngại thứ ba là tình trạng bạo lực gia đình. Trong một nghiên cứu năm 2010,
34% nữ giới có gia đình cho biết họ đã từng phải hứng chịu bạo lực về thể chất và/hoặc tình
dục một vài lần trong đời, và 9% cho biết họ phải chịu bạo lực trong 12 tháng qua. 5% nữ từng
có thai cho biết họ phải chịu bạo lực thể chất trong thời gian mang thai. Tỷ lệ bạo lực thể chất
cao hơn trong số nữ giới trẻ và có trình độ giáo dục thấp. Tỷ lệ bạo lực tình dục không khác
biệt nhiều theo độ tuổi hoặc trình độ giáo dục.25

3.3	Nghị trình mới phát sinh về cung cấp dịch vụ
Bên cạnh những thách thức liên quan đến các nhóm bị thiệt thòi và bình đẳng giới, Việt
Nam đang phải đối mặt những vấn đề mới về cung cấp dịch vụ cho mọi người. Những
vấn đề mới này phát sinh do hai diễn biến: dân số đang già đi nhanh chóng và sự nổi lên của
tầng lớp trung lưu.
Hình 41: Việt Nam chỉ mới bắt đầu giai đoạn dân số già đi nhanh chóng
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Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG về viễn cảnh dân số của Liên hiệp quốc (2015).

25 Im lặng là chết: Kết quả của Nghiên cứu cấp nhà nước về bạo lực gia đình đối với nữ giới tại Việt Nam, TCTK (2010)
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Một trong hai xu hướng lớn tác động đến nghị trình về phát triển đồng đều là cơ cấu
dân số bị chuyển dịch mạnh, khiến cho Việt Nam trở thành một trong những quốc gia
có dân số già đi nhanh nhất trên thế giới. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi làm việc đạt đỉnh vào
năm 2014 và hiện đang trên xu thế giảm, còn tỷ lệ dân số trên 65 tuổi đang tăng lên nhanh
chóng. Kết quả là tỷ lệ người cao tuổi phụ thuộc (OADR), trong nhiều thập kỷ qua không thay
đổi nhiều, sẽ tăng mạnh lên đến gấp đôi trong hai mươi năm tới.26
Tốc độ dân số già nhanh là hệ quả của nhiều yếu tố. Thứ nhất là tỷ lệ dân số cao tuổi hiện
nay (liên quan đến đó là tỷ lệ ăn theo (OADR) ở Việt Nam còn nhỏ. Điều này là do tỷ lệ sinh
thấp và tỷ lệ tử vong cao do nạn đói diễn ra những năm 1940 - 1945, và tỷ lệ tử vong người
trưởng thành cao trong các cuộc xung đột sau đó. Thứ hai, là nhóm sinh ra sau năm 1945
đã bước sang tuổi già khá lớn do tỷ suất sinh cao vào thời kỳ đó. Cuối cùng, do tỷ suất sinh
giảm mạnh trong những năm 1990, nhóm dân số bước vào độ tuổi lao động khác ít đi. Nói
cách khác, tử số của tỷ lệ ăn theo (OADR) mới chỉ bắt đầu tăng lên từ mức thấp, trong khi
mẫu số đã giảm xuống.
Dân số già nhanh sẽ tạo ra những thách thức mới về cung cấp dịch vụ. Rõ nhất, nó gây
áp lực cho hệ thống bảo hiểm xã hội và trợ giúp xã hội nói chung. Thứ hai, đó chính là những
thách thức mới cho hệ thống chăm sóc y tế khi gánh nặng bệnh tật chuyển dịch từ các bệnh
truyền nhiễm sang các bệnh không truyền nhiễm. Thứ ba, quan ngại về sự hòa nhập của
người khuyết tật sẽ tăng lên khi số đó tăng lên khi dân số già đi. Cuối cùng, chăm sóc dài hạn
cho người cao tuổi sẽ trở thành một vấn đề chung.
Hình 42: Một nửa dân số sẽ gia nhập "tầng lớp trung lưu toàn cầu" trong vòng 20 năm
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Nguồn: Dự báo của cán bộ NHTG sử dụng VHLSS 2014, dựa trên giả định tăng trưởng theo đầu người bằng 4%.

26	Tỷ lệ người cao tuổi ăn theo là số người ở độ tuổi 65 và lớn tuổi hơn chia cho dân số ở độ tuổi 15 - 64. Phân tích đầy đủ về
các vấn đề cao tuổi ở Việt Nam được thực hiện qua nghiên cứu về tuổi già khu vực Đông Á Thái Bình Dương và báo cáo Việt
Nam 2035.
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Xu hướng lớn thứ hai thách thức phát triển hướng đến toàn dân là sự lớn mạnh của tầng
lớp trung lưu. Tỷ lệ dân số thuộc về "tầng lớp trung lưu toàn cầu" có mức tiêu dùng tối thiểu
15$ mỗi ngày (ngang giá sức mua 2011) dự kiến sẽ tăng từ 11% đến trên một nửa dân số
vào năm 2035. Xu hướng này sẽ tạo ra những thách thức mới về cung cấp dịch vụ, khi nhóm
những người khá giả tăng lên dẫn đến kỳ vọng cao hơn về dịch vụ của Chính phủ.
Kinh nghiệm từ các quốc gia khác cho thấy có một số đặc trưng khi nhóm thuộc tầng
lớp trung lưu tăng lên. Thứ nhất, kỳ vọng tăng lên đối với việc cung cấp dịch vụ có chất
lượng, có nhiều lựa chọn và dựa trên phản hồi của người sử dụng. Thứ hai, bản thân nó tạo
ra thách thức mới (phần nhiều lại xuất phát từ thành công trước đó): cơ cấu gia đình thay đổi,
gánh nặng bệnh tật do thay đổi lối sống tăng lên, nhu cầu kinh tế của lực lượng lao động có kỹ
năng cao hơn và phù hợp hơn. Thứ ba, trong quá trình chuyển đổi để trở thành quốc gia thu
nhập cao hơn, tầng lớp trung lưu mới nổi phải đối mặt với cả những rủi ro cũ và mới. Nền kinh
tế mở và hướng đến thị trường hơn cũng dẫn đến nhiều biến động kinh tế hơn, tạo ra những
rủi ro mới như thất nghiệp, các cú sốc lương và giá cả, bất bình đẳng tăng lên, người nhập cư
hội nhập nhiều hơn vào các đô thị, yêu cầu nâng cao kỹ năng liên tục. Những thực tế mới đó
lại tạo ra rủi ro tài khóa khi Chính phủ tìm cách mở rộng các hệ thống an sinh xã hội, phổ cập
chăm sóc y tế với chi phí trong khả năng chi trả, mở rộng phạm vi giáo dục phù hợp và có chất
lượng sang các cấp học cao hơn. Quản lý những rủi ro mới trong khi phải đối mặt với kỳ vọng
tăng lên từ tầng lớp trung lưu sẽ đặt ra những yêu cầu mới về thể chế và chính sách xã hội.

4. Quản lý bền vững tài nguyên và môi trường
Tài nguyên (đất đai, nước, thủy hải sản và rừng) đóng vai trò quan trong đối với tăng
trưởng thần kỳ của Việt Nam từ những năm 1990. Chuyển sang thời kỳ mới, sức ép tăng
trưởng đòi hỏi quản lý và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn để hướng đến phát triển bền vững
cho toàn dân. Đất đai, nước, thủy hải sản và rừng là đầu vào trực tiếp trong sản xuất nông
nghiệp (bao gồm cả thủy sản và chế biến gỗ) đồng thời cũng tạo ra những dịch vụ của hệ
sinh thái. Qua sử dụng những đầu vào thô, giá trị gia tăng nông nghiệp của Việt Nam tăng với
tốc độ bình quân 3,7% từ năm 2000 đến năm 2013, cao hơn toàn bộ các quốc gia thu nhập
trung bình khác ở châu Á, ngoài Trung Quốc. Tăng trưởng mạnh nhất diễn ra trong các lĩnh
vực chăn nuôi, thủy sản, cây công nghiệp/cây đồ uống, phản ánh những thay đổi về nhu cầu
trong nước và thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu thực phẩm nông sản của Việt Nam
hiện nay là trên 25 tỷ US$, quốc gia đã được xếp vào nhóm năm nhà xuất khẩu thương phẩm
hàng đầu trên thế giới với các mặt hàng đa dạng như gạo, tôm, cà phê, hạt điều, hồ tiêu đen
và cao su. Năm 2012, ngành này đóng góp khoảng 4% GDP (tương đương với ngành dệt/
may) và 8% thương mại của Việt Nam. Để duy trì và phát huy thành quả trên, Việt Nam phải
áp dụng mô hình quản lý bền vững tài nguyên và môi trường, thay vì khai thác cạn kiệt.27 Nhu
cầu phải điều chỉnh mô hình tăng trưởng cũng trở nên cấp thiết hơn do tình trạng ô nhiễm,
thiên tai và biến đổi khí hậu, vì bản thân tài nguyên thiên nhiên cũng ảnh hưởng đến khả
năng chống chọi, tác động tiềm năng của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên, và qua đó là
thu nhập.

27 Global Footprint Network (truy cập tháng 11/ 2015)
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Hình 43: Bao phủ sinh thái hiện tại của Việt Nam chưa bền vững
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Nguồn: Mạng lưới bao phủ sinh thái toàn cầu, Oakland, California, Mỹ (cập nhật 11-2015)

4.1 Đẩy mạnh chuyển đổi nông nghiệp, sử dụng bền vững tài nguyên và môi
trường, chống chọi tác động của biến đổi khí hậu
Việt Nam là một trong những nhà cung cấp lớn cho thị trường thương phẩm nông
nghiệp quốc tế. Hiện nay, Việt Nam thu trên 1 tỷ US$ xuất khẩu bảy mặt hàng (hoặc nhóm
hàng) khác nhau, được xếp vào nhóm năm quốc gia xuất khẩu hàng đầu trên thế giới với từng
loại mặt hàng. Thị trường thương phẩm trong nước ở Việt Nam cũng đang phát triển khi tầng
lớp trung lưu tăng lên. Thay đổi khẩu vị của người tiêu dùng và tiến trình đô thị hóa nhanh
cũng làm tăng doanh số tạp phẩm trên thị trường đại chúng, chiếm khoảng 15% tổng doanh
số lương thực thực phẩm năm 2013, tăng gấp đôi từ năm 2005 đến năm 2013. Nông nghiệp
của Việt Nam đang ở ngã rẽ và trong thời gian tới cần đảm bảo lợi ích của tăng trưởng thêm
trong ngành phải cao hơn chi phí. Kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của Chính phủ đã ghi
nhận nhu cầu cần nâng cao hiệu suất, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa, và tạo ra giá trị gia
tăng cho ngành, và hệ thống thực phẩm nông sản phải duy trì được năng lực cạnh tranh trên
các thị trường trong nước và quốc tế.
Hình 44: Việt Nam là một thành viên quan trọng trong các thị trường thương phẩm quốc tế
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Nguồn: Jamora và Labaste 2015, theo trích dẫn của Ngân hàng Thế giới năm 2016
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Nông dân ở Việt Nam đang từng bước chuyển đổi sang đa dạng hóa cây trồng khi các hộ
gia đình có nhu cầu thực phẩm đa dạng hơn. Thay đổi về khuynh hướng tiêu dùng đang diễn
ra ở Việt Nam, chú trọng nhiều hơn vào dinh dưỡng, tăng chi cho các nguồn giàu đạm. Người
nông dân đang từng bước đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp để đáp ứng xu thế thay đổi đó.
Đa dạng hóa tạo ra sự phong phú của các mặt hàng thực phẩm chế biến sẵn/ chế biến trước
và các ngành công nghiệp nông nghiệp khác, tạo cơ hội việc làm và cải thiện các hệ thống sản
xuất tương ứng.
Figure 45: Việt Nam sẽ hấp thụ calo* từ các thực phẩm khác nhau (2009 và 2030)
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Nguồn: Jamora và Labaste 2015, theo trích dẫn của Ngân hàng Thế giới năm 2016

Tuy chưa thể là phương án thay thế cho việc giải phóng thị trường đất đai, Chính phủ
cũng đã giao quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, các cộng đồng và tổ chức kinh tế.
Đến năm 2010, Việt Nam đã cấp khoảng 31,3 triệu chứng nhận quyền sử dụng đất, Chính
phủ đang tìm cách nâng cao độ đảm bảo về sử dụng đất, hỗ trợ tiếp cận tín dụng, tạo điều
kiện về chuyển giao quyền sử dụng đất. Chứng nhận quyền sử dụng đất cũng cần thiết để
tiếp cận các hệ thống chi trả nhằm tạo ngầm những ngoại ứng tích cực trong thông lệ quản lý
đất đai - chẳng hạn chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng.28 Chứng nhận quyền sử dụng đất giúp
tạo động lực quản lý đất và cơ hội tham gia vào thị trường thuê đất và dồn điền đổi thửa.

28 Chương trình dịch vụ hệ sinh thái rừng nhằm đẩy mạnh duy trì bao phủ rừng tự nhiên và chuyển nguồn lực tài chính từ đối
tưởng thụ hưởng sang đối tượng cung cấp dịch vụ hệ sinh thái. Mặc dù hiệu quả của chương trình chưa rõ ràng, nhưng nó được
coi là thành công vì đã đưa ra các yêu cầu pháp lý về chi trả nguồn lực tài chính từ các ngành như thủy điện và du lịch cho các
hộ gia đình đang quản lý đất đai. Điều này khiến cho các hộ gia đình có thêm thiện ý đảo ngược tình trạng suy thoái đất.
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Hiện đã có một số hiện tượng tập trung trong sản xuất nông nghiệp ở một số địa
phương tại Việt Nam. Trong sản xuất lúa, 85% thặng dư thuộc về nhóm 40% khá giả nhất.
Thống kê này cho thấy có xu hướng tập trung nhiều hơn trong sản xuất lúa thương mại, với
khoảng 300.000 hộ gia đình đóng góp cho hầu hết sản lượng xuất khẩu của quốc gia. Xu
hướng tương tự cũng diễn ra trong chăn nuôi và thủy sản. Điều này làm cho khả năng nâng
cao năng lực cạnh tranh trong nông nghiệp và làm tăng giá trị gia tăng xuất khẩu.
Trong khi tìm cách duy trì vị thế trong sản xuất nông nghiệp, Việt Nam cũng bắt đầu
xử lý việc quản lý các đầu vào chính cho chuỗi giá trị, như các sản phẩm thủy sản. Việt
Nam đã áp dụng biên pháp phối hợp quản lý bằng cách thành lập chính thức các tổ thủy sản
trong các hệ sinh thái đóng (ví dụ, đầm phá hoặc hồ chứa). Đồng quản lý chăn nuôi hải sản
hiện đang diễn ra với quy mô thí điểm, và chỉ mới được mở rộng ra trong các khu vực tiếp
cận mở (ví dụ các khu vực ven biển) theo Nghị định số 33 của Chính phủ năm 2010. Hỗ trợ
tài chính và kỹ thuật đang được cung cấp cho các bên tham gia phương thức đồng quản lý.
Bên cạnh nông nghiệp, Việt Nam cũng đang xây dựng các chiến lược và chính sách
tổng thể về tăng trưởng xanh, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Chiến lược tăng
trưởng xanh của Việt Nam nhằm xác định ra các nhiệm vụ chiến lược như giảm mật độ khí
thải nhà kính (GHG), đẩy mạnh sử dụng nguồn năng lượng sạch và tái sinh, dựa trên lối sống
xanh và sản xuất xanh, đẩy mạnh tiêu dùng bền vững. Các cơ quan nhà nước đang từng
bước được củng cố để bảo vệ môi trường, thúc đẩy tăng trưởng xanh ở cả cấp trung ương và
địa phương. Nguồn vốn dành cho bảo vệ môi trường, tuy chưa đủ, nhưng cũng đang tăng lên.
Việt Nam đã xây dựng các chiến lược nhằm đối phó với những rủi ro do khí hậu (kể cả
các sự kiện cực đoan và phổ biến) trong trung hạn (5-10 năm) và dài hạn (35-40 năm).
Chiến lược về biến đổi khí hậu của Việt Nam chú trọng chủ động đối phó thiên tai, theo dõi
khí hậu, áp dụng các biện pháp để thích ứng với những sự kiện do khí hậu gây ra, nâng cao
năng lực đối phó, và đầu tư cho khoa học và công nghệ tiên tiến, ngoài các nội dung khác.
Năm 2007, Chính phủ đã thông qua Chiến lược quốc gia về phòng chống, xử lý và giảm thiểu
tác động thiên tai đến năm 2020 (NDPRM). Chiến lược này ghi nhận nguy cơ Việt Nam phải
đối mặt với các sự kiện cực đoan và khuyến nghị xây dựng các giải pháp tài chính cho rủi ro
thiên tai nhằm bổ sung cho các biện pháp quản lý thiên tai khác. Cùng với chương trình mục
tiêu quốc gia, Chiến lược này (NDPRM) hình thành nên khuôn khổ chính sách chung để quản
lý rủi ro thiên tai và các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Chương trình được bổ sung
bằng các luật và nghị định chuyên ngành khác, như Luật phòng chống, đối phó và giảm thiểu
thiên tai (số 22/2013/QH13)29 lần đầu tiên được ban hành và có hiệu lực từ tháng 4/2014.
Triển khai các chiến lược này sẽ giúp Việt Nam nâng cao năng lực đối phó với các loại thiên
tai như bão, lũ lụt, hạn hán, xâm thực mặn, sạt lở đất, cháy rừng và đôi khi là động đất.
Việt Nam đang tiến hành các hoạt động cải thiện đầu tư hạ tầng quốc gia nhằm nâng
cao khả năng chống chọi biến đổi khí hậu. Việt Nam đã và đang xây dựng và áp dụng các
công cụ hỗ trợ ra quyết định nhằm lồng ghép các dự báo về biến đổi khí hậu vào quy trình
lập kế hoạch, cùng với sự hỗ trợ của các đối tác phát triển. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu

29 Luật nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý rủi ro thiên tai toàn diện.
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Long, một số tỉnh thành đã cùng nhau biến tầm nhìn phát triển tổng hợp được nêu trong Kế
hoạch Đồng bằng sông Cửu Long thành hành động để tránh vô ý gây ảnh hưởng đến đầu tư
chống chọi tác động khí hậu của địa phương lân cận. Các địa phương phối hợp lập kế hoạch
đầu tư liên quan đến rủi ro mực nước biển dâng cao và thay đổi về ngập lụt thông qua tăng
cường quan tâm đến vị trí của hạ tầng và các cộng đồng dân cư.
Việt Nam đã cam kết sử dụng nguồn lực tự có trong nước (3,2 tỷ US$) để giảm khí thải
nhà kính ở mức 8% vào năm 2030 so với kịch bản nguyên trạng, nhằm góp phần cho nỗ
lực toàn cầu về giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu. Đó là minh chứng về đóng góp của
Việt Nam cho mục tiêu của Liên hiệp quốc về duy trì trái đất nóng lên ở mức dưới 2oC vào
cuối thế kỷ 21. Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, để đảm bảo 18 tỷ US$, cam kết của Việt
Nam có thể nâng lên 25%. Nếu chỉ tiêu giảm khí thải nhà kính 8% (hoặc 25%) được hoàn
thành vào năm 2030, nồng độ khí thải (phát thải trên mỗi đơn vị GDP) sẽ giảm lần lượt ở mức
20% (hoặc 30%), so với các mức năm 2010. Nhiều ngành sẽ phải đóng góp để hoàn thành
chỉ tiêu về giảm thải khí nhà kính, bao gồm năng lượng (đề xuất qua thay đổi về phát thải
thoát và phát thải động cơ đốt trong), giao thông, rác thải, sử dụng đất và rừng, nông nghiệp.
Chính phủ gần đây đã sửa đổi quy hoạch ngành điện, dự kiến tăng năng lực sản xuất
điện gió và mặt trời lên 18 gigawatt vào năm 2030. Nguồn năng lượng của Việt Nam hiện
nay chủ yếu gồm thủy điện (42%), điện than (30%), điện khí (20%), hầu như không có năng
lượng gió và và mặt trời (Hình 45). Lắp đặt khoảng 18 gigawatt năng lực điện tái sinh sẽ góp
phần giảm đầu tư thêm vào điện than đến 44 gigawatt trong 15 năm tới. Đầu tư cho điện tái
sinh kết hợp với các biện pháp khác có thể giúp Việt Nam đạt mức giảm khí thải CO2 so với
kịch bản nguyên trạng trong ngành năng lượng ở mức 27,7% vào năm 2030. Các biện pháp
cần thiết để thay đổi (bao gồm tăng năng lực điện tái sinh) có chi phí giảm hại cận biên dưới
10 US$ trên một tấn CO2.30

30	Audinet và đồng sự, 2015 và Gerner, 2016.
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Hình 46: Lượng khí thải CO2 ở VIệt Nam tăng 5 lần vào năm 2030 nếu không có các
lựa chọn cung cấp phân phối năng lượng khác và các biện pháp giảm thiểu khí thải
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Chính phủ đã có các biện pháp về quy định xử lý ô nhiễm không khí trong hai thập kỷ
qua trong ngành năng lượng và giao thông. Theo định hướng cụ thể của Bộ Giao thông
Vận tải, Việt Nam đã ban hành một số quy định về phát thải xe cơ giới trong khi nhu cầu giao
thông vận tải tăng lên. Chính phủ cũng đã thông qua các quy định về tiêu chuẩn xả thải của
xe cơ giới và chất lượng nhiên liệu.
Tuy đạt được những thành tựu hạn chế tác động của tăng trưởng đến môi trường và xử
lý các vấn đề về biến đổi khí hậu, Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Việt Nam có
cơ hội nhảy vọt trong xử lý một số thách thức về suy thoái tài nguyên và môi trường mà các
nền kinh tế tăng trưởng nhanh phải đổi mặt, phần lớn phụ thuộc vào cách thức quốc gia xử
lý tình trạng khai thác tài nguyên thiếu bền vững, chuyển đổi ngành nông nghiệp, hệ thống
thực phẩm nông sản, ô nhiễm và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việt Nam cần đẩy mạnh tiến
độ cải cách chính sách và đưa một số chính sách hiện nay lên thành kế hoạch hành động
để tránh hiệu ứng “muốn mà không làm được” và hứng chịu những hậu quả “không thể đảo
ngược”. Ba điểm sau là những thách thức chính hiện cần được xử lý để giảm tình trạng nghèo
khổ cùng cực và phát triển đồng đều một cách bền vững.

4.2	Những trở ngại trong cải thiện về nông nghiệp
Việt Nam đạt kết quả kém hơn các quốc gia khác về tỷ lệ tổn thất tài nguyên so với GNI.
Biểu đồ dưới đây cho thấy mức tổn thất gần 15% GNI do khai thác tài nguyên trong một năm
có tăng trưởng cao nhất. Tuy tỷ lệ này đã giảm xuống trong thời gian qua, một phần là do
mức độ suy thoái tài nguyên đã quá trầm trọng, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức
nghiêm trọng về sử dụng tài nguyên hiệu quả để hoàn thành mục tiêu kép theo hướng bền
vững về môi trường. Suy giảm năng suất là một trong những vấn đề Việt Nam cần giải quyết.
Ngoài ra Việt Nam cũng cần tăng cường thực thi hiệu lực chính sách và pháp luật về bảo vệ
môi trường nhằm ngăn ngừa những vi phạm về bảo vệ môi trường.
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Hình 47: Tài nguyên của Việt Nam đang bị suy kiệt nghiêm trọng

Năm

Năng suất nông nghiệp của Việt Nam chưa đạt mức tiềm năng. Năng suất sử dụng đất
của Việt Nam biến động tương đối lớn giữa các loại sản phẩm. Sản lượng lúa của Việt Nam
hiện đã tương đối cao so với các quốc gia láng giềng. Sản lượng cà phê cũng ở mức cao nhất
so với các quốc gia sản xuất cà phê lớn. Tuy nhiên, sản lượng các cây trồng chính khác cho
thấy năng suất còn thấp. Tỷ trọng tăng trưởng nông nghiệp dựa trên năng suất yếu tố tổng
hợp (TFP) của Việt Nam thấp hơn nhiều so với các quốc gia láng giềng (Bảng 8). Năng suất
lao động trong ngành nông nghiệp ở Việt Nam nhìn chung còn thấp so với các quốc gia thu
nhập trung bình mới nổi khác mặc dù chưa kiểm soát hết các yếu tố khác biệt trong khu vực.
Các nguyên nhân lý giải về năng suất thấp là sử dụng hạn chế đất thích hợp, đầu tư thấp cho
công nghệ ở các cây trồng ngoài lúa, và tính chất lao động thời vụ trong nông nghiệp. Năng
suất sử dụng nước cũng thấp do hệ thống thủy lợi cũ kỹ chưa tối ưu hóa hệ thống quản lý và
sử dụng nước. Hiện đang có nhu cầu về đầu tư cho hạ tầng và quản lý nước cho cây trồng
"thông minh hơn" để giúp hệ thống bắt kịp với những chuyển đổi đang diễn ra, và hạn chế
của nguồn tài nguyên nước và đất đai.
Bảng 8: Tăng trưởng bình quân hàng năm về năng suất tổng các yếu tố trong
nông nghiệp (%)
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Nguồn: Dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, dựa trên Fuglie và Rada, 2013
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Năng suất thấp đồng nghĩa với tăng trưởng nông nghiệp ở Việt Nam xuất phát từ mở
rộng đất nông nghiệp và lạm dụng phân bón, thuốc trừ sâu và nước cho cây trồng, sử
dụng kháng sinh trong nuôi trồng thủy sản. Tỷ lệ sử dụng phân bón tăng nhanh trong
những năm 1990 và ổn đinh trở lại từ năm 2000. Với gần 300 kg mỗi héc-ta, tỷ lệ sử dụng
phân bón của Việt Nam cao khoảng gấp đôi so với các quốc gia Đông Nam Á khác, còn dư
lượng phân bón lại chảy vào nguồn nước, nông nghiệp trở thành một nguồn gây ô nhiễm
nước khuyếch tán. Các biện pháp canh tác lúa cũng là một nguồn phát thải khí hiệu ứng nhà
kính (bằng khoảng một nửa tổng khí thải nhà kính ngành nông nghiệp, khoảng 42% mức thải
quốc gia). Cách thức sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện đang gây tác động môi trường
tương đối lớn và rộng, và cần được thay đổi bằng các biện pháp nông nghiệp hiện đại.
Năng suất thấp trong lâm nghiệp một phần do các yếu tố thể chế và thiếu động lực
quản lý lâm nghiệp. Các công ty lâm nghiệp quốc doanh quản lý khoảng 14% trong số 13,8
triệu ha rừng của quốc gia, hiện đang có tồn tại nhiều vấn đề bao gồm khai thác lâm nghiệp
yếu kém, dẫn đến tình trạng suy thoái tài nguyên và đem lại sản lượng thấp. Bên cạnh đó là
động lực chưa phù hợp, Việt Nam đang bỏ qua cơ hội tạo ra giá trị cao hơn từ tài nguyên rừng
bằng cách cung ứng cho thị trường gỗ xẻ lời lãi trong nước trong khi đó bản thân hiện đang
phải phụ thuộc vào các quốc gia láng giềng để có nguồn gỗ xẻ.
Đất đai manh mún là một trở ngại để hiện đại hóa nông nghiệp. Hiện đang có quy định
ban hành gây hạn chế dồn điền đổi thửa mặc dù Chính phủ đang tìm phương án giảm tình
trạng đất đai manh mún. Ở Việt Nam, dồn điền đổi thửa trong nông nghiệp vẫn còn tương
đối mới, mặc dù tập trung hóa trong các hoạt động sản xuất thương mại nông nghiệp khác
diễn ra nhanh hơn - nhất là trong chăn nuôi, thủy sản và sản xuất lúa thương mại - như đã
nêu trên.
Việt Nam chưa tận dụng được lợi thế từ các cơ hội thị trường để tạo giá trị gia tăng hoặc
đem lại tác động chuyển đổi cho nông dân và các địa phương là nguồn cung cấp chính
hàng xuất khẩu thực phẩm nông sản. Các dự báo cho thấy sản xuất nông nghiệp ban đầu
đầu những năm 2030 chiếm khoảng 6-8% GDP của Việt Nam, trong khi đó ngành nông sản,
cùng các dịch vụ hậu cần và phân phối lương thực (và các dịch vụ khác) có thể đóng góp gấp
đôi tỷ trọng này (12 - 16%) 31, 32. Theo dự báo, tiêu dùng các sản phẩm thực phẩm nông sản
sẽ tăng lên, tạo ra cơ hội cho Việt Nam. Tuy nhiên, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam
được bán với giá rẻ hơn so với các quốc gia sản xuất hàng đầu khác. Phần lớn các mặt hàng
lương thực nông sản xuất khẩu của Việt Nam là thương phẩm thô hoặc sản phẩm sơ chế. Tuy
đây không phải là trở ngại, nhưng Việt Nam có tài nguyên tương đối khan hiếm (nhất là đất
đai) nên cần tạo ra năng suất đất cao hơn. Bên cạnh đó, Việt Nam chưa đẩy mạnh tích hợp
chuỗi cung ứng theo chiều dọc, do hạn chế về kết nối giữa nông dân và khu vực tư nhân. Chỉ
có ngành nuôi trồng thủy sản là ngoại lệ, năm 2015, khoảng 70% sản lượng cá da trơn được
nuôi trồng bởi các doanh nghiệp chế biến trong các hoạt động tích hợp theo chiều dọc (tăng
từ 10% năm 2010).

31 Ngân hàng Thế giới, 2016
32 Năm 2011, thực phẩm và đồ uống đóng góp khoảng 20% sản lượng công nghiệp của VIệt Nam. Tăng trưởng về sản lượng
và sản lượng trên mỗi lao động trong giai đoạn 2000 - 2009 bằng xấp xỉ so với nhiều ngành công nghiệp khác. (Nguyễn và đồng
sự 2014)
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Những thành tích lẫn lộn về xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam - khối lượng xuất khẩu
gia tăng bên cạnh những bất cập về chất lượng và độ bền vững - phần nào được lý giải
do các điều kiện ngoại lai thay đổi quá nhanh. Đó cũng là do sự can thiệp của chính phủ
trong một số lĩnh vực nhất định. Mặc dù Nhà nước kiểm soát hành chính về đất đai và tham
gia trực tiếp vào cả thị trường đầu vào và đầu ra cũng giúp ích về ổn định ngành và tăng
trưởng đồng đều trong vài thập kỷ qua những chính sách và những di sản thể chế liên quan
hiện đang làm chậm chuyển đổi trong ngành nông nghiệp. Chẳng hạn, đã có thời các công
ty thương mại/chế biến và sản xuất nông nghiệp quốc doanh đóng vai trò chi phối. Tuy nhiên,
việc duy trì nguyên trạng các doanh nghiệp quốc doanh không làm thay đổi 'văn hóa' về chất
lượng thấp của sản phẩm.
Nông nghiệp Việt Nam góp phần không nhỏ làm suy thoái nguồn tài nguyên. Nuôi trồng
tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long đã và đang là nguyên nhân phá hủy rừng ngập mặn ở quy
mô lớn và là nguồn gây ô nhiễm nước quan trọng. Dưới hình thức được gọi là hệ thống quảng
canh, nông dân nuôi tôm sử dụng một lượng lớn hóa chất và kháng sinh để giữ cho tôm
không bị bệnh trong các hồ dày đặc tôm. Các chất hữu cơ và vô cơ trong nước thải ra từ các
hồ đó thường làm ô nhiễm nước ngọt và nước bờ biển xung quanh. Trong ngành nông nghiệp,
Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ sử dụng phân bón trên mỗi héc-ta nhiều nhất
thế giới, tỷ lệ này tiếp tục tăng lên bên cạnh đẩy mạnh chăn nuôi công nghiệp, cả hai điều đó
đều làm tăng phát thải a-mô-ni-ắc (NH3) và ô-xít ni-tơ (N2O). Những lĩnh vực này cũng chịu
trách nhiệm về việc tạo ra PM2,533, gây hại cho sức khoẻ con người. Bảng về tác động môi
trường của các sản phẩm nông nghiệp chính của Việt Nam dưới đây tổng hợp về các "điểm
nóng" về môi trường nông nghiệp - địa bàn/cảnh quan, nơi có vấn đề về môi trường liên quan
đến sản xuất nông sản hoặc ở mức trung bình hoặc nghiêm trọng.

33 Qua phản ứng với NH3 (chủ yếu từ nông nghiệp), SOx (chủ yếu từ nguồn công nghiệp và năng lượng) và NOx (chủ yếu từ
nguồn vận tải và một phần từ các nguồn năng lượng/công nghiệp).
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Bảng 9: Tác động môi trường của các mặt hàng nông nghiệp chính, Việt Nam
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Nguồn: Khôi và đồng sự, 2015

Đất đai hiện đang được canh tác thâm canh hơn. Mặc dù diện tích lúa nước thực chất không
thay đổi, tổng diện tích thu hoạch tăng bình quân 1,7% mỗi năm trong những năm 2000 do
chuyển sang canh tác hai vụ và ba vụ. Việc mở rộng "canh tác ba vụ" tại Đồng bằng sông
Cửu Long đã làm gián đoạn quá trình ngập lụt tự nhiên, gây hạn chế hiệu ứng chuyển dinh
dưỡng và hiệu ứng làm sạch thông thường, dẫn đến nông dân phải sử dụng nhiều phân bón
và thuốc trừ sâu hơn. Mức độ thâm canh trong sản xuất lúa cũng góp phần gây ô nhiễm nước,
mất đa dạng sinh học, và làm tăng phát thải khí hiệu ứng nhà kính. Tại vùng cao, giai đoạn
lưu canh khi chuyển chỗ canh tác đã bị rút ngắn đến mức gần như canh tác liên tục, dẫn đến
suy thoái đất đai. Tăng trưởng trong ngành chăn nuôi cũng đi kèm với ô nhiễm nước và phát
thải khí hiệu ứng nhà kính.
Từ đầu những năm 1990, các khu vực Miền núi phía bắc và Tây Nguyên đã chứng kiến
tình trạng phá rừng và các vấn đề nghiêm trọng về xói mòn do canh tác cao su, lúa
nương, ngô, đậu tương, sắn và mở rộng diện tích cây cà phê. Việc mở rộng sản xuất cà
phê và chăn nuôi thủy sản thời kỳ trước (những năm 1990) cũng phải trả giá bằng diện tích
rừng vùng cao và rừng ngập mặn.34 Khoảng 74% cà phê ở Đắk Lắk được trồng trên đất dốc

34 Gần một nửa rừng ngập mặn tại Đồng bằng sông Cửu Long bị phá hủy do mở rộng nuôi trồng tôm.
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(>15 độ) hoặc không phù hợp, gây ra sói mòn đất ở mức trên 100 tấn mỗi héc-ta một năm.
Đồng thời, cho dù đã chuyển đổi khoảng 700.000 héc-ta đất nông nghiệp sang sử dụng phi
nông nghiệp, tổng diện tích đất nông nghiệp đã tăng gần 15% (từ 8,9 triệu lên 10,2 triệu hécta) kể từ năm 2000. Đất nông nghiệp được tiếp tục mở rộng bằng cách đẩy mạnh sử dụng đất
dốc để trồng sắn ở các vùng cao, đồng thời tăng mạnh các diện tích trồng cao su sau các đợt
tăng giá gần đây.
Số liệu thống kê cho thấy tổng diện tích dễ bị xói mòn lên đến 13 triệu héc-ta, tương
đương 40% diện tích đất tự nhiên.35 Hiện nay, quốc gia có khoảng hai triệu héc-ta đất được
cho là "bị suy thoái nghiêm trọng", và 9,3 triệu héc-ta đang gặp các vấn đề về sa mạc hóa.36,37
Phần bị sa mạc hóa chiếm 20% tổng diện tích đất, là nơi sinh sống của khoảng 22 triệu người.
Các nghiên cứu của Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp Quốc gia (NIAPP) cho thấy
đến 60% diện tích canh tác đang bị tác động đất không ổn định. Khối lượng đất bị rửa trôi mỗi
năm từ vài chục tấn/ha ở đất trồng cây lâu năm và rừng trồng lên đến hàng trăm tấn/ha ở đất
trống đồi trọc. Khối lượng đất bị rửa trôi trên đất canh tác hàng năm nếu không kiểm soát rửa
trôi là 50 đến 100 tấn/ha trên cả nước.
Hình 48: Sản lượng đánh bắt hải sản suy giảm
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Khai thác quá mức nguồn hải sản dẫn đến sản lượng và chất lượng tụt giảm trong một
thời gian dài (Hình 47). Tỷ lệ đánh bắt 'cá tạp' và cá nhỏ hiện chiếm khoảng 60% tổng sản
lượng đánh bắt hải sản, làm dấy lên quan ngại về khai thác hải sản quá mức. Trên hai phần
ba sản lượng cá đánh bắt hoặc sản xuất được tiêu dùng trong nước, và cá nhỏ còn được dùng
làm thức ăn nuôi trồng thủy sản. Mức tiêu dùng thủy hải sản trong nước đang tăng nhanh, ước
khoảng 50% người Việt Nam hấp thụ chất đạm từ các sản phẩm thủy hải sản.
Bằng chứng về đánh bắt quá mức được thể hiện rõ ở các vùng ven bờ, là ngư trường
của khoảng 85% đội tàu trong nước và là nguồn sinh kế chính của các cộng đồng người
nghèo hoặc cận nghèo ven biển. Mặc dù không có thông tin chính xác về trữ lượng cá,
nhưng rõ ràng ngư dân tiếp tục đánh bắt trên hạn mức cho phép, gây hạn chế cho quá trình
tái sinh và khôi phục nguồn lợi hải sản. Một số ngư dân còn áp dụng các biện pháp hủy diệt
tại các khu vực cấm, trong những thời điểm cá đẻ, càng làm tình hình thêm trầm trọng.
Cho đến gần đây, hoảng 80% tổng lượng khai thác nước ngọt ở Việt Nam được sử dụng
cho nông nghiệp. Mặc dù hệ thống thủy lợi bao phủ rộng, và được trang bị ở hầu hết các
vùng thuận lợi, hệ thống thủy lợi hiện nay được thiết kế chủ yếu cho sản xuất lúa và có một số
yếu tố gây trở ngại tăng năng suất nước.38 Cấu trúc không hoàn hảo và/hoặc thất thoát nước
trong vận hành khiến cho nhiều công trình chỉ khai thác được 60 - 70% năng lực. Năng suất
nước thấp chỉ là một phần của vấn đề. Tại các khu vực như Tây Nguyên, hạn hán và thiếu
nước ngày càng ảnh hưởng đến khu vực, đe dọa hoạt động sản xuất cà phê của hộ nông dân
nhỏ. Đồng thời, nhu cầu nước công nghiệp, đô thị, nuôi trồng thủy sản và thủy điện đang tăng
lên, nhưng các khuôn khổ thể chế liên quan đến chia sẻ nước chưa được ban hành.

4.3	Hạn chế trong giảm tác hại ô nhiễm môi trường
Việt Nam là một trong mười quốc gia đầu bảng về ảnh hưởng ô nhiễm không khí do
thiếu kiểm soát về nguồn gây ô nhiễm, như năng lượng và giao thông vận tải39. Các hình
ảnh vệ tinh cho thấy lượng phân tử vật chất nhỏ (PM2,5) ở mức cao, gần bằng các mức ở
Trung Quốc, bao gồm một số điểm có phân tử vật chất nhỏ tích tụ đậm đặc tại các khu vực
đô thị và khu công nghiệp. Nguồn ô nhiễm phân tử vật chất nhỏ (PM) ở Việt Nam bao gồm
động cơ đốt trong ở các ngành điện và công nghiệp, giao thông vận tải (do động cơ đốt trong
và bụi đường), phát thải hộ gia đình và thương mại do sử dụng than và sinh khối (trấu) để đun
nấu, và do đốt rạ ngoài đồng trong vụ thu hoạch.
Trên 83% người dân Việt Nam (chủ yếu ở các khu vực đô thị) bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm
phân tử vật chất nhỏ (PM2,5) ở mức vượt qua các tiêu chuẩn của WHO kể từ năm 1995
và tỷ lệ này đang tăng lên (Hình 48). Khoảng 14 triệu người Việt Nam sinh sống tại 26 thành
phố bị ảnh hưởng bởi trên 70 gram khí thải xe cộ đô thị đối với mỗi tấn thải ra, một số thành
phố còn bị ảnh hưởng nhiều hơn - 87 gram đối với mỗi tấn thải ra ở thành phố Hồ Chí Minh,
120 gram ở Hà Nội. Bằng chứng qua các nghiên cứu dịch tễ học tại thành phố Hồ Chí Minh
cho thấy mối quan hệ giữa nồng độ NO2 và tỷ lệ nhập viện do các vấn đề về phổi và đường
hô hấp trong mùa khô, qua đó cho thấy mức độ ô nhiễm đến tình trạng sức khoẻ kém.

38 Ngân hàng Thế giới, 2013
39 Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2012 tại Davos, Thụy Sỹ
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Hình 49:Việt Nam xếp hạng kém hơn hầu hết các quốc gia tương đương về kinh tế
khác về mức độ ô nhiễm không khí người dân phải chịu
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Việt Nam là một nền kinh tế tiêu tốn năng lượng nhất ở Đông Nam Á và so với các quốc
gia tương đương về kinh tế, cho nên năng lượng là ngành phát thải khí nhà kính lớn. Việt
Nam ngày càng phụ thuộc vào các nguồn năng lượng không tái sinh kể từ năm 1990.40 Cho
mỗi đơn vị GDP được tạo ra, Việt Nam phải sử dụng đến hai đơn vị năng lượng. Điều này cho
thấy tiềm năng tiết kiệm năng lượng và cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh.

MJ/$ GDP ngang giá sức mua năm 2011

Hình 50: Mức độ tiêu tốn năng lượng đối với những năng lượng chính
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40 Scott và Greenhill, 2014
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Từ năm 2004 đến năm 2014, tổng phát thải khí CO2 ở Việt Nam từ các nguồn sản xuất
năng lược tăng 73%. Tiêu tốn năng lượng gây ảnh hưởng về phát thải khí nhà kính trong
ngành. Năm 2010, 28,1% lượng khí thải trong ngành năng lượng được cho là do sản xuất
điện, 27,6% do tiêu dùng năng lượng trong ngành công nhiệp, 24,9% do giao thông vận tải
và 12,4% do sử dụng năng lượng trong hộ gia đình (Liên hiệp quốc, 2013). Một thách thức
lớn của Việt Nam phải đáp ứng nhu cầu sử dụng điện đồng thời tuân thủ với cam kết của
Chính phủ về giảm phát thải khí nhà kính, trong bài trình bày tại Hội nghị các bên năm 2015
của UNFCCC.
Nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh, do tăng trưởng kinh tế và bắt kịp với mức tiêu dùng
theo đầu người, hiện còn thấp theo chuẩn mực quốc tế (v.d. bằng một phần ba Trung
Quốc). Điều này cho thấy nhu cầu chưa được đáp ứng còn nhiều. Dự báo về nhu cầu chỉ là
44 gigawat điện sản xuất thêm bằng than đến năm 2030 là kịch bản tốt nhất (trên góc độ khí
thải nhà kinh và môi trường) để Việt Nam có thể đáp ứng được nhu cầu tăng thêm đó. Hạn
chế sản xuất điện mới bằng than xuống mức này đòi hỏi phải có các nhà máy khí điện chu
trình hỗn hợp, nguyên tử, 18 gigawatte điện gió và mặt trời sẽ được hòa mạng vào năm 2030
theo quy hoạch ngành điện sửa đổi. Nếu không phát triển các nguồn năng lượng thay thế,
nhu cầu này đòi hỏi phải bổ sung 20 gigawatt điện than trong 15 năm tới. Mục tiêu tham vọng
sử dụng các nguồn năng lượng thay thế cho thấy Việt Nam cần giải quyết ô nhiễm không khí
không chỉ bằng thay đổi cơ cấu nguồn năng lượng ở Việt Nam.
Ô nhiễm nước là vấn đề môi trường nghiêm trọng nữa ở Việt Nam. Tại một số vùng nông
thôn, chất độc đang là vấn đề gây ảnh hưởng đến nguồn nước do các biện pháp quản lý
nước trong nông nghiệp, dẫn đến kết quả là một tỷ lệ lớn phân hóa học và thuốc trừ sâu sử
dụng gây ô nhiễm các dòng nước, nước ngầm hoặc phát thải dưới dạng ô-xít ni-tơ.41, 42 Mặc
dù ở mức độ nhỏ hơn, nhưng ô nhiễm nước ở các làng nghề cũng gây nhiều quan ngại do tác
động đến người lao động địa phương. Tuy nhiên, nước thải đô thị mới đóng góp lớn nhất về ô
nhiễm nước ở nhiều nơi. Hiện nay và trong tương lai, vệ sinh, thu gom và xử lý nước thải sẽ
là các vấn đề cấp thiết để cải thiện chất lượng nước.
Ở các đô thị, ô nhiễm nước đang gây ra phí tổn lớn cho những người không có khả năng
kiểm soát tác động lên sức khoẻ. Sáng kiến về kinh tế học vệ sinh (2009) cho biết tiêu chảy
do vệ sinh là bệnh có số ca bệnh cao nhất, ở mức trên 7 triệu mỗi năm. Chi phí kinh tế để
điều trị bệnh nhân ước bình quân vào khoảng 4,50 US$ mỗi ca bệnh đường nước, dẫn đến
phí tổn lên đến 31,7 triệu US$. Tiêu chảy cũng là nguyên nhân chính gây tử vong do kém vệ
sinh, rơi vào khoảng 4.600 ca tử vong mỗi năm.

41 FAO ước tính khoảng 80% chất thải ô-xít ni-tơ ở Việt Nam là từ nông nghiệp.
42 Các công trình thủy lợi lớn được quản lý bởi các công ty thủy nông và quản lý tưới tiêu, có nguồn thu hoạt động từ trợ cấp
của nhà nước và thu phí sử dụng nước công nghiệp và đô thị. Kể từ năm 2008, hầu hết nông dân được miễn trả phí dịch vụ cho
các công ty thủy nông và quản lý tưới tiêu. mặc dù biện pháp này được áp dụng có cải thiện được phúc lợi của nông dân, nhưng
nó làm suy yếu trách nhiệm giải trình của các công ty đó với các tổ chức người sử dụng nước ở địa phương. Tổ chức Lương thực
và Nông ngghiệp của Liên hiệp quốc ước tính khoảng 80% chất thải ô-xít ni-tơ ở Việt Nam là từ nông nghiệp.
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4.4	Nguy cơ dễ tổn thương do biến đổi khí hậu
Tác động của biến đổi khí hậu đã trở nên rõ ràng ở Việt Nam và sẽ ngày càng lớn trong
những thập kỷ tới. Việt Nam có nguy cơ phải chịu tác động lớn và ngày càng tăng mực
nước biển tăng lên, đại dương nóng lên và a-xít hóa cao kết hợp với các sự kiện thời tiết cực
đoan.43 Các kịch bản chính thức về biến đổi khí hậu (của Bộ Tài nguyên và Môi trường), dự
báo rằng nhiệt độ bình quân hàng năm sẽ tăng từ 0,6°C đến 1,2°C vào năm 2040 (tùy vào
từng địa điểm), so với mức bình quân trong giai đoạn 1980-1999 và tăng từ 1,1°C -1,9°C đến
2,1°C - 3,6°C vào năm 2100.44
Hình 51: Việt Nam có nguy cơ chịu tác động của nhiều rủi ro khí hậu
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Việt Nam dễ bị tổn thương bởi nhiều loại thiên tai, trong đó có một số thiên tai cực đoan,
một số thiên tai phổ biến (Hình 50). Gần 60% diện tích đất ở Việt Nam và trên 70% dân số
phải chịu nhiều loại rủi ro thiên tai khác nhau, bao gồm bão, lũ lụt, hạn hán, xâm thực mặn,
sạt lở đất, cháy rừng, và đôi khi cả động đất. Biến đổi khí hậu có thể làm tăng tác động thiên
tai, đặc biệt về tần suất, mức độ nghiêm trọng, và cường độ của các sự kiện khí tượng thủy
văn. Nhiều thành phố của Việt Nam có thể ngày càng bị thiên tai ảnh hưởng. Đó chính là một
thách thức nghiêm trọng không chỉ do mức độ tập trung của người dân và tài sản trong các
khu vực đô thị mà còn do đô thị là yếu tố quan trọng để Việt Nam có được thành tích đầy ấn
tượng về tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo.
Các dự báo cho thấy mực nước biển có thể dâng cao trong các thập kỷ tới, cộng với tác
động mà các cộng đồng hiện đã phải chịu. Tại các khu vực đồng bằng có rủi ro lún sụt
đất do quá trình tự nhiên, các hoạt động của con người như thoát nước, khai thác nước ngầm
đang làm cho quá trình này càng trầm trọng hơn, làm tăng nguy cơ ngập lụt vùng duyên hải.

43 Ngân hàng Thế giới, 2013.
44 Bộ Tài nguyên và Môi trường, 2012
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Điều này rõ ràng đã được thể hiện ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tại đó mức lún sụt
do con người gây ra ước bằng 6 mm mỗi năm.45 Dự báo về tổn thất rừng ngập mặn do mực
nước biển dâng lên và do các hoạt động của con người cũng gây quan ngại lớn làm tăng xói
mòn bờ biển. Do biên giới nước mặn - nước lợ không ổn định, vùng đồng bằng này đặc biệt
dễ bị tổn thương với nguy cơ xâm thực mặn tăng lên do mực nước biển dâng cao. Tổng diện
tích chịu ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long với nồng độ trên 4g/l
sẽ tăng từ 1.303.000 héc-ta lên đến 1.723.000 héc-ta khi mực nước biển dâng cao 30cm.46
Hình 52: Giảm thu nhập ròng từ nuôi
tôm do biến đổi khí hậu mà không có
biện pháp thích ứng

Hình 53: Giảm thu nhập ròng từ nuôi cá
da trơn do biến đổi khí hậu
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Biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng lên sẽ ảnh hưởng đến cả sản xuất và sản lượng
một số cây trồng chính như lúa, ngô, sắn, mía đường và cà phê. Đối với lúa, khả năng
giảm sản lượng tồi tệ nhất là khoảng 12% ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và khoảng 24%
ở Đồng bằng sông Hồng. Tại Đồng bằng sông Cửu Long, mực nước biển dâng lên 30 cm
vào năm 2050 sẽ dẫn đến tổn thất 193,000 ha diện tích trồng lúa do ngập lụt và 294.000 ha
do xâm thực mặn, nếu không có các biện pháp thích ứng. Tổn thất về diện tích trồng lúa có
thể dẫn đến giảm sản lượng lúa vào khoảng 2,6 triệu tấn mỗi năm so với sản lượng hiện nay.
Những thay đổi đó diễn ra song song với thay đổi lớn theo dự báo về sử dụng đất nông nghiệp
do điều kiện thị trường. Tuy nhiên, về trồng lúa, Việt Nam đã có lớp đệm thặng dư xuất khẩu
lớn, vì vậy tác động của biến đổi khí hậu được cho là không ảnh hưởng đến an ninh lương
thực (đặc biệt sau khi đã tính đến thay đổi về xu hướng tiêu dùng). Mặt khác, cây cà phê có
thể phải chịu ảnh hưởng tiêu cực do biến đổi khí hậu do sự phụ thuộc vào quá trình mở rộng
ra các diện tích ít phù hợp với cây trồng. Cụ thể cây cà phê có nguy cơ sụt giảm sản lượng
do các điều kiện về nước và nhiệt độ, những yếu tố thường diễn ra trong trường hợp bốc hơi
nhanh hơn, tăng số ngày và đêm có nhiệt độ cao, tăng tần suất hạn hán.

45 Syvitski và đồng sự 2009
46 Ngân hàng Thế giới, 2010
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Tác động của biến đổi khí hậu có thể ảnh hưởng dến sinh thái và sinh lý học của thủy hải
sản cũng như hoạt động nuôi trồng thủy sản. Một số loài cá, như cá da trơn, có thể lớn nhanh
hơn khi nhiệt độ tăng cao, nhưng đồng thời lại dễ bị tổn thương do bệnh hơn. Tác động chính của
biến đổi khí hậu đối với nuôi trồng thủy sản còn là hệ quả của tình trạng nhiễm mặn và ngập lụt
kéo dài. Các nhà sản xuất tôm thâm canh và bán thâm canh có thể phải chịu chi phí cao hơn do
nhu cầu bơm nước dể duy trì mực nước và độ mặn. Vì ngành này thâm dụng vốn và đang tăng
trưởng nhanh chóng, thích ứng khí hậu có thể do người sản xuất chủ động thực hiện bằng chi phí
của bản than. Tổng chi phí thích ứng khí hậu bình quân ước tính bằng khoảng 130 triệu US$ mỗi
năm từ năm 2010 - 2050, tương đương 2,4% tổng chi phí.
Nghề đánh bắt hải sản, đặc biệt là hải sản ở đá san hô, cũng có thể chịu ảnh hưởng tác động
của mực nước biển dâng cao, đại dương nóng lên, và a-xít hóa đại dương. Tiềm năng về sản
lượng đánh bắt có thể giảm mạnh, ở mức dự báo là giảm 16% tiềm năng sản lượng đánh bắt tối
đa, tại các vùng biển của Việt Nam. Nếu mực nước biển dâng lên 100 cm, Việt Nam dự kiến sẽ
bị mất đi 8.533 km vuông đầm phá nước ngọt (mất 65%)47, đang có đóng góp cho cuộc sống của
người dân về (gỗ, củi, và than củi), điều hòa khí hậu (bão, lụt, kiểm soát sạt lở, chống xâm thực
mặn), môi trường sống (sinh sản, đẻ trứng, môi trường nuôi dưỡng các loại hải sản thương mại và
đa dạng sinh học), cũng như các dịch vụ văn hóa (giải trí, cảnh quan, không sử dụng).
Theo ước tính, tổn thất kinh tế về tài sản do các sự kiện cực đoạn đang tăng lên từ năm 2005,
mặc dù tỷ lệ tương đối trên GDP tương đối ổn định trong cùng kỳ. Mức tổn thất do tác động
cũng khác nhau. Trong 25 năm qua, giá trị tổn thất rơi vào khoảng 0,4% đến 1,7% GDP. 80% các
lần tổn thất có giá trị lên đến 5.000 tỷ VND, chiếm khoảng 21% tổng tổn thất do cả lũ lụt và bão.
Bên cạnh đó còn có nhiều sự kiện có mức tổn thất lớn trên 45.000 tỷ VND. 2,9% GDP là tổn thất
ở mức cao nhất theo ước tính từ dữ liệu 25 năm.48 Bên cạnh đó, các sự kiện thiên tai ở Việt Nam
đã gây ra trên 13.000 ca tử vong trong giai đoạn hai thập kỷ (đến 2010). Nguy cơ thiên tai có tính
mùa vụ và mức độ nghiêm trọng khác nhau theo từng vùng, miền bắc có tỷ lệ bão cấp cao lớn hơn
và được coi là các khu vực có "rủi ro cao hơn" tương đối.49
Theo dự báo, các đô thị ven biển ở Việt Nam chịu ảnh hưởng của cường độ bão nhiệt đới cao
hơn, bên cạnh đó là mực nước biển dâng cao làm tăng tác động ngập lụt ven biển. Ngập lụt
do mực nước biển dâng cao và do bão gây rủi ro lớn tại các khu vực định cư không chính thức, là
nơi sinh sống của một tỷ lệ lớn người dân đô thị ở Việt Nam - 41% năm 200550 – đó cũng là các khu
vực thiếu hệ thống thoát nước và hư hỏng các công trình vệ sinh nước sạch có thể gây ra những
nguy cơ về sức khoẻ. Thành phố Hồ Chí Minh được dự báo là đặc biệt dễ chịu tác động rủi ro khí
hậu. Một nghiên cứu nhằm lượng hóa rủi ro ngập lụt toàn thành phố hiện nay và trong tương lai đối
ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra đến 60% khu vực xây dựng có thể phải chịu ảnh hưởng khi mực
nước biển dâng cao 100 cm.51, 52 Nếu không có các biện pháp thích ứng, quá trình phát triển đô
thị theo quy hoạch đến năm 2025, làm tăng 17% diện tích ở thành phố Hồ Chí Minh, có thể phải
chịu tác động do mực nước biển dâng cao.

47 Blankespoor và đồng sự, 2012
48 Ngân hàng Thế giới, 2015.
49	Ibid.
50 UN-HABITAT, 2007
51 Storch và Downs, 2011
52	Tuy nhiên, do thiếu dữ liệu sẵn có về lún sụt đất ở đô thị, đánh giá này không bao gồm lún sụt.
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PHẦN 2
CƠ HỘI, RỦI RO VÀ ƯU TIÊN
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Trên cơ sở phân tích đánh giá ở phần trước, khả năng tiếp tục tiến triển về giảm nghèo, phát
triển đồng đều và bền vững phụ thuộc vào việc Việt Nam nắm bắt được các cơ hội phát sinh
và quản lý những rủi ro quan trọng. Một mặt, tình trạng nghèo dai dẳng ở người dân tộc thiểu
số, dân số đang già đi nhanh chóng, môi trường toàn cầu đầy biến động, nguy cơ dễ tổn thương
về kinh tế vĩ mô, những yếu kém về điều hành, tác động môi trường ngày một tăng, và nguy cơ dễ
tổn thương do biến đổi khí hậu là những rủi ro khiến Việt Nam không thể phát huy tiềm năng đầy
đủ của mình. Mặt khác, cơ hội lớn giành cho Việt Nam để tiếp tục phát huy tăng trưởng dựa vào
năng suất bao gồm tái đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu, tăng năng suất nông nghiệp, tạo môi trường
cho khu vực tư nhân phát triển năng động, tận dụng hội nhập toàn cầu, và gặt hái những lợi ích do
đô thị hóa nhanh chóng.

5.	Cơ hội
Tái đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu: Đẩy mạnh phát triển cho nhóm 40% nghèo nhất xoay quanh
những cải cách để đưa nền kinh tế quay lại con đường tăng trưởng dựa vào năng suất. Do phần lớn
lực lượng lao động của Việt Nam đang làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp có năng suất tương đối
thấp, tái đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu bằng cách tiếp tục dịch chuyển ngành nghề lao động sang
các hoạt động năng suất cao hơn, đặc biệt là các ngành sản suất và chế biến và dịch vụ sẽ mở
hướng cho tăng trưởng năng suất trong tương lai. Điều này đòi hỏi các bước nhằm đảm bảo môi
trường cạnh tranh cho các ngành sản suất và chế biến và dich vụ, cung cấp hạ tầng có chất lượng,
môi trường thể chế và pháp lý thuận lợi. Bên cạnh đó là chú ý đến hiện đại hóa nông nghiệp - là
lĩnh vực Việt Nam cũng có lợi thế cạnh tranh lớn - để nâng cao năng suất lao động, tăng cường
tham gia các chuỗi giá trị nông nghiệp cả về chiều sâu và chiều rộng, bao gồm hỗ trợ đẩy mạnh
kết nối với các ngành chế biến thực phẩm.
Tạo môi trường để khu vực tư nhân phát triển năng động: Cùng lúc đó là các cơ hội lớn để
nâng cao tăng trưởng năng suất nội ngành và trong từng doanh nghiệp. Về mặt này, một mặt tiếp
tục tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước vẫn có vai trò quan trọng, mặt khác tạo ra một môi
trường thuận lợi hơn để các doanh nghiệp khu vực tư nhân tiếp cận được các nguồn lực sản xuất
và đối mặt với áp lực cạnh tranh nhằm đổi mới sáng tạo và cải thiện hiệu suất. Điều này đòi hỏi
những cải cách đột phá về cơ cấu chung nhằm tạo ra thị trường các yếu tố sản xuất, chủ yếu là
vốn và đất đai, cho hiệu suất và hiệu quả, một môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà đầu tư,
môi trường quy định pháp luật có chất lượng và được thực thi.
Thúc đẩy và tận dụng hơn nữa hội nhập khu vực và toàn cầu: Việt Nam tiếp tục được hưởng
những lợi thế cạnh tranh lớn để tiếp tục thu đầu tư nước ngoài và thúc đẩy tăng trưởng dựa vào
xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập khu vực và toàn cầu ngày càng mạnh. Cơ hội lớn của
Việt Nam là khai thác được hầu hết các hiệp định thương mại sắp tới, như TPP, ASEAN, Cộng
đồng Á-Âu, Hiệp định Thương mại tự do với EU, nhằm tiếp cận thị trường lớn hơn, nhưng có lẽ
quan trọng hơn là để hỗ trợ những cải cách trong nước. Bên cạnh những lợi ích trực tiếp về thương
mại và đầu tư đã được thể hiện rõ ràng qua thành tích xuất khẩu ngoạn mục, Việt Nam còn có thể
hưởng lợi qua những tác động gián tiếp. Điều này đòi hỏi phải tạo ra môi trường sao cho những lợi
ích tăng năng suất tiềm năng của đầu tư trực tiếp nước ngoài và các ngành xuất khẩu cạnh tranh
có thể lan tỏa rộng hơn trong toàn nền kinh tế dưới hình thức kết nối trên và dưới với các doanh
nghiệp trong nước, với tác động lan tỏa về công nghệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh
cạnh tranh.
Gặt hái lợi ích đồng thời giảm thiểu phí tổn của đô thị hóa: Việt Nam vẫn là một trong những
quốc gia đô thị hóa nhanh nhất thế giới. Sau khi tăng gấp đôi trong 25 năm qua, dân số đô thị
của Việt Nam dự kiến lại tăng gấp đôi một lần nữa trong 30 năm tới. Đến năm 2025 theo dự báo,
khoảng một nửa dân số Việt Nam sẽ sinh sống trong các khu vực đại đô thị. Đô thị hóa ngầm chứa
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những cơ hội lớn về đẩy mạnh mật độ hoạt động kinh tế và hiệu ứng quần tụ (qua đó đẩy mạnh
năng suất), nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu không quy hoạch đô thị theo hướng tổng hợp và
hiệu quả, cũng như đầu tư đầy đủ về hạ tầng cũng như dịch vụ đô thị, Việt Nam có thể phải chứng
kiến những tác động tích cực của đô thị hóa bị đảo chiều. Các thành phố lớn của Việt Nam hiện
đang phải chứng kiến tình trạng tắc nghẽn giao thông chưa từng có, áp lực về các dịch vụ đô thị
cơ bản và vấn đề môi trường đô thị. Đảm bảo các đô thị được quản lý tốt, nâng tầm dịch vụ và hạ
tầng đô thị, đồng thời kết nối các đô thị với nhau và với nền kinh tế toàn cầu là các bước thiết yếu
để gặt hái được lợi ích đồng thời giảm thiểu được phí tổn của đô thị hóa.

6.	Rủi ro
Khoảng cách phúc lợi và tình trạng nghèo dai dẳng ở người dân tộc thiểu số: Tình trạng
nghèo của người dân tộc thiểu số đang tăng lên, trở thành một thách thức dai dẳng và một rủi ro
lớn trong công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam. Đến nay, người dân tộc thiểu số chiếm 60%
dân số nghèo còn lại và tỷ lệ này sẽ tăng lên trong những năm tới. Chính vì vậy, xóa đói giảm
nghèo tại Việt Nam sẽ chủ yếu (và ngày càng) phụ thuộc vào khả năng thu hẹp khoảng cách phúc
lợi dai dẳng của người Kinh với người dân tộc thiểu số. Những người nghèo còn lại khó tiếp cận
hơn; họ đang đối mặt với nhiều thách thức khó khăn - bị cách biệt, tài sản hạn chế, trình độ giáo
dục thấp, tình trạng sức khoẻ kém - vì vậy kết quả giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số trở nên
ít liên quan hơn đến tăng trưởng kinh tế trong những năm gần đây. Để dần xoá bỏ thực trạng trên,
Việt Nam cần nhắc đầu tư có mục tiêu cụ thể cho các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là lĩnh
vực cung cấp các dịch vụ công (nước và vệ sinh, dinh dưỡng và giáo dục).
Môi trường toàn cầu biến động và nguy cơ dễ tổn thương kinh tế vĩ mô: Các nỗ lực giảm
nghèo và phát triển đồng đều của Việt Nam phải đối mặt với rủi ro biến động và các cú sốc kinh
tế vĩ mô. Mặc dù hội nhập toàn cầu là chìa khóa cho phát triển, nền kinh tế cũng dễ bị tổn thương
hơn do các cú sốc bên ngoài. Thực tế Việt Nam đã phải chứng kiến biến động lớn trong những
năm qua. Hơn nữa những biến động bên ngoài - một đợt bùng nổ kinh tế chưa từng có do dòng
vốn dầu tư nước ngoài ồ ạt đổ vào, theo sau là cú sốc cầu do khủng hoảng tài chính toàn cầu - lại
càng trở nên trầm trọng hơn do điều hành chính sách kinh tế vĩ mô giật cục. Tuy ổn định kinh tế vĩ
mô đã được khôi phục trong những năm gần đây, nợ công lại tăng lên, dự trữ ngoại hối tụt giảm,
các vấn đề về chất lượng tài sản đang là những mối tiềm ẩn đối với quản lý kinh tế vĩ mô. Các biện
pháp củng cố tài khóa, từng bước hướng tới sử dụng lạm phát làm mốc neo và cho phép tỷ giá linh
hoạt hơn, áp dụng các biện pháp kiên quyết xử lý nợ xấu, đảm bảo mức vốn hóa đầy đủ và tiếp
tục củng cố khu vực ngân hàng có thể giúp đẩy mạnh khả năng chống chọi về kinh tế vĩ mô - là
điều kiện tiên quyết để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững.
Tác động môi trường và nguy cơ dễ tổn thương với biến đổi khí hậu tăng lên: Ô nhiễm nước
và không khí, khí thải nhà kính tăng nhanh đang tác động đến chất lượng sống và sức khoẻ của
các hộ gia đình ở cả đô thị và nông thôn, đồng thời ảnh hưởng đến các nỗ lực để thực hiện cam
kết của Việt Nam về mục tiêu phát thải toàn cầu. Tình trạng cạn kiệt nguồn tài nguyên ở Việt Nam
cũng là một rủi ro nữa để duy trì bền vững những thành tựu về giảm nghèo và phát triển đồng đều.
Hầu hết người nghèo đều phụ thuộc vào nguồn tài nguyên (v.d. đất nông nghiệp) làm nguồn thu
nhập chính, vì vậy sử dụng tài nguyên bền vững có vai trò quan trọng để kiểm soát nguy cơ dễ bị
tổn thương do các cú sốc đối với của hộ nghèo. Việt Nam cũng có nguy cơ dễ tổn thương với rủi ro
thiên tai và biến đổi khí hậu, như bão, lụt, và hạn hán. Việt Nam đã phải chịu phí tổn lớn về người
và của do các biến động thời tiết và ngày càng trầm trọng nếu tình trạng suy thoái các hệ tự nhiên
-giúp đảm bảo khả năng chống chọi- không được giải quyết. Những bất cập trong cơ chế hiện nay
về lập kế hoạch và phòng chống thiên tai, đối phó và khôi phục sau thiên tai cũng khiến cho Việt
Nam dễ phải chịu thêm tổn thất không đáng có.
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Yếu kém trong quản trị nhà nước: Mặc dù cơ chế quản trị nhà nước hiện nay của Việt Nam đã
phần nào đóng vai trò trong tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo trong các thập kỷ qua, quản trị nhà
nước yếu kém vẫn sẽ là rủi ro ảnh hưởng đến kết quả xã hội và tăng trưởng trong tương lai. Hiệu
quả của Chính phủ sẽ bị cản trở do sự phân tán theo chiều dọc và chiều ngang. Ranh giới không
rõ ràng giữa khu vực nhà nước và tư nhân dẫn đến thiếu minh bạch và trách nhiệm giải trình trong
các quyết định và gây méo mó phân bổ nguồn lực. Cách thức quản lý quá trình chuyển giao quyền
lực và thay đổi ranh giới giữa nhà nước và khu vực tư nhân mới nổi sẽ cơ bản hình thành nên nền
kinh tế, nhà nước và xã hội Việt Nam trong tương lai.
Dân số già đi nhanh chóng: Việt Nam gặt hái được lợi tức nhân khẩu do cơ cấu dân số đem lại
trong các thập kỷ qua, khi bộ phận dân số trong độ tuổi lao động phình to và tỷ suất sinh giảm
mạnh. Đến nay, quốc gia lại phải đối mặt với mặt trái của nó - dân số đang già đi với tốc độ nhanh
chưa từng có trên thế giới. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động trên tổng dân số đã đạt đỉnh và dự
báo sẽ giảm tuyệt đối trong hai thập kỷ tới. Tình trạng này sẽ dẫn đến chuyển đổi theo một số
hướng. Thứ nhất, vai trò là một yếu tố góp phần đem lại tăng trưởng cao cho Việt Nam trong quá
khứ đã không còn. Thứ hai, tăng trưởng khi dân số già đi sẽ đặt ra những đòi hỏi mới về dịch vụ
công, bao gồm diễn biến bệnh tật thay đổi nhanh, đặt ra gánh nặng cho hệ thống y tế, đồng thời
là tình trạng nghèo phổ biến hơn ở những người cao tuổi.

7.	Ưu tiên cho giảm nghèo, phát triển đồng đều và bền vững
Có bảy ưu tiên chính được đặt ra để tiếp tục tiến triển về giảm nghèo, phát triển đồng đều
và bền vững ở Việt Nam. Những ưu tiên nay nhằm tận dụng hầu hết các cơ hội của Việt Nam,
đồng thời giảm thiểu một số rủi ro đã được chỉ ra có thể làm suy giảm và mất đi những thành tựu
đã đạt được. Nghị trình được đề xuất xuyên suốt nhiều lĩnh vực có ảnh hưởng đến nền kinh tế và
có lẽ quan trọng hơn là phúc lợi của người nghèo và những người trong nhóm 40% nghèo nhất.
Đây là một nghị trình tương đối rộng, phản ánh tính chất phức tạp trong những cơ hội và thách thức
về phát triển của Việt Nam, dựa trên giả định đầu tư toàn diện cho các yếu tố góp phần tạo ra của
cải vật chất để hoàn thành những khát vọng. Thể chế thị trường hiệu quả và quản trị nhà nước tốt
(vốn thể chế), hạ tầng có chất lượng (vốn vật chất), lực lượng lao động sản xuất có kỹ năng phù
hợp (vốn con người) và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên phong phú (vốn tài nguyên) là những
yếu tố tiên quyết để đảm bảo tăng trưởng và thịnh vượng trong tương lai. Tuy đây là những vấn đề
xuyên suốt, phân tích này khuyến nghị cần tập trung nỗ lực trong từng nội dung ưu tiên như sau.
Phạm vi của nghị trình tương đối rộng nên các ưu tiên có tầm quan trọng không giống nhau.
Có hai tiêu chí chính được sử dụng để xác định tầm quan trọng tương quan của các ưu tiên được
đề xuất. Tiêu chí thứ nhất là tác động dự kiến về giảm nghèo, phát triển đồng đều và bền vững. Để
xác định tác động, cần xem xét tính cấp thiết phải giải quyết những trở ngại để hoàn thành mục
tiêu kép, cũng như mức độ khẩn trương, thu hút sự quan tâm đến những ưu tiên cần hành động
trong ngắn hạn, trong vòng năm năm tới - trùng với giai đoạn của Khuôn khổ quan hệ đối tác quốc
gia. Tiêu chí thứ hai là sự cộng hưởng giữa các ưu tiên ,v.d. một ưu tiên cụ thể sẽ ảnh hưởng đến
mục tiêu kép ra sao qua các kênh đan chéo khác nhau. Ví dụ, cải cách trên thị trường các yếu
tố đất đai và vốn sẽ tác động đến phân bổ nguồn lực và đầu tư, nhằm tăng năng suất của doanh
nghiệp và nông nghiệp, đem lại những lợi ích tác động lan tỏa tích cực cho tăng trưởng chung của
nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù dựa trên bằng chứng và phân tích, nhưng việc xác định ưu tiên phụ
thuộc khá nhiều vào nhận định và quá trình tham vấn với nhóm tư vấn trong nước, Chính phủ và
các bên liên quan khác (tổng hợp về nội dung tham vấn được đưa vào Phụ lục 1).
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Bảng 10 Tổng hợp về ưu tiên

Các nội dung ưu tiên

Tác động đến mục tiêu kép
Giảm
nghèo

Phát triển
đồng đều

Bền vững

Sự cộng
hưởng với
các ưu tiên
khác

Mở rộng hòa nhập cho người dân tộc thiểu số
 Đ
 ịnh hướng các nỗ lực về
dinh dưỡng, giáo dục, nước
sạch và vệ sinh cho người
dân tộc thiểu số





 N
 âng cao tiếng nói của người
dân tộc thiểu số trong các
tổ chức xã hội dân sự và cơ
quan của chính phủ





Cung cấp hạ tầng phục vụ sản xuất và các đô thị có
năng lực cạnh tranh
	Đẩy mạnh năng lực sản xuất
năng lượng, bao gồm cả năng
lượng tái sinh, đồng thời nâng
cao hiệu suất sử dụng năng
lượng.
	Đầu tư về hạ tầng giao thông
đa phương thức và tạo môi
trường cho các dịch vụ hậu
cần hiệu quả
	Tăng cường quản lý đầu tư
công, quy hoạch đô thị, sử
dụng đất và đầu tư hạ tầng



















Tăng cường các thể chế thị trường và quản lý kinh tế
	Tăng cường bền vững tài
khóa và ổn định khu vực tài
chính
	Tạo môi trường thuận lợi để
khu vực tư nhân trong nước
phát triển thông qua các quy
định pháp luật có chất lượng và
thực thi hiệu lực, nâng cao hiệu
quả thị trường các yếu tố sản
xuất (quyền sử dụng đất và
vốn) và hỗ trợ có mục tiêu cho
doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Tăng cường cải cách khu
vực doanh nghiệp nhà nước
thông qua tách bạch giữa
chức năng sở hữu và chức
năng quản lý nhà nước, tiếp
tục thoái vốn và cải thiện về
quản trị doanh nghiệp
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Chuyển đổi nông nghiệp và sử dụng tài nguyên
	Cải thiện cơ cấu sản xuất ban
đầu và chuỗi giá trị









	Giảm tác động môi trường trong
nông nghiệp và các ngành gây
ô nhiễm đất và nước







	Tạo điều kiện để các thể chế
thị trường, kiến thức về biện
pháp nông nghiệp cải thiện,
công nghệ hiện đại gây ảnh
hưởng đến đầu tư cho tài
nguyên, nông nghiệp và hệ
thống thực phẩm nông sản







Điều chỉnh dịch vụ công cho phù hợp với kỳ vọng mới
và dân số đang già đi
	Đẩy mạnh tỷ lệ tốt nghiệp và
chất lượng giáo dục trung học
phổ thông và sau trung học





	Mở rộng và cải cách hệ thống
hưu trí, y tế và an sinh xã hội









	Xử lý những thách thức cụ
thể về công bằng giới







Nâng cao khả năng chống chọi biến đổi khí hậu và lợi
ích qua giảm thiểu
	Đẩy mạnh các cách tiếp cận
về phòng chống, xử lý và khôi
phục sau thiên tai









	Lập kế hoạch và đầu tư cho
khả năng chống chọi biến đổi
khí hậu













	Giảm phát thải khí nhà kính
thông qua giảm ô nhiễm tại
các ngành chính

Tăng cường các nền tảng thể chế
 Chuyển đổi quan hệ nhà nước - thị trường
	Tăng cường phối hợp và năng lực triển khai
	Tăng cường tiếng nói và trách nhiệm giải trình

Ghi chú: : Lớn, : Đáng kể, : Khiêm tốn
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Những ưu tiên đề xuất có quan hệ mật thiết và bổ trợ lẫn nhau. Ngoài sự phù hợp để
hướng đến mục đích chung, nhiều ưu tiên có tính bổ sung và củng cố lẫn nhau. Để minh họa,
giáo dục và phát triển kỹ năng là điều kiện tiên quyết để tăng trưởng kinh tế và đặc biệt để
nâng cao năng suất lao động. Thu hẹp khoảng cách giữa người nghèo và người không nghèo
là yếu tố trọng tâm của nghị trình hòa nhập, trong điều kiện tỷ lệ nhập học giảm mạnh ở trẻ
em các hộ nghèo và dân tộc thiểu số, đặc biệt ở các cấp trung học và sau trung học. Tuy
nhiên lực lượng lao động có kỹ năng chỉ có thể đem lại của cải vật chất nền kinh tế tạo ra đủ
công việc có chất lượng. Tạo việc làm lại phụ thuộc vào các thể chế thị trường vận hành hiệu
quả, bao gồm quản lý tài khóa lành mạnh, hệ thống tài chính ổn định và hiệu quả, thị trường
quyền sử dụng đất vận hành tốt để đảm bảo các doanh nghiệp và trang trại hiệu quả nhất
được tiếp cận những nguồn lực để phát triển và mở rộng. Đồng thời, đảm bảo bền vững môi
trường, giảm thiểu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu là điều kiện quan trọng để duy trì tạo
việc làm và tài sản, tạo ra của cải vật chất, đặc biệt trong các ngành phụ thuộc tài nguyên,
như nông nghiệp, vì đó vẫn là nguồn sinh kế chính, nhất là cho người nghèo và nhóm 40%
dưới đáy.
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Ưu tiên 1: Mở rộng hòa nhập cho người dân tộc thiểu số		
Giải quyết tình trạng nghèo dai dẳng ở người dân tộc thiểu số là một thách thức giảm
nghèo quan trọng. Mặc dù nghèo theo chuẩn 1,90 US$/ngày hầu như được xóa bỏ, hiện còn
rất nhiều người hiện đang sống dưới ngưỡng nghèo của quốc gia. Các dự báo cho thấy khoảng
84% người nghèo ở Việt Nam (theo ngưỡng nghèo quốc gia) là người dân tộc thiểu số vào năm
2020. Trên tinh thần đạt được mục tiêu kép đề ra, người dân tộc thiểu số chính là cốt lõi của
thách thức còn tồn tại về "nghèo khổ bần cùng" ở Việt Nam.
Người dân trong số 52 dân tộc thiểu số ở Việt Nam từ trước đến nay vẫn nghèo hơn rất
nhiều so với dân tộc đa số người Kinh và người Hoa. Dữ liệu từ trước đó (từ điều tra năm
1989) cho thấy hiện có khoảng cách kinh tế và phúc lợi rất lớn giữa người dân tộc thiểu số và
người Kinh/Hoa, phản ánh sự cách biệt lâu nay. Phân tích cho thấy từ 1989 đổ lại, điều kiện
của người dân tộc thiểu số đã có những tiến triển đáng kể, và so với những dân tộc thiểu số
khác trên thế giới, Việt Nam nổi lên là điển hình về chuyện các dân tộc được chia sẻ nhiều lợi
ích qua phát triển kinh tế chung.53
Hình 54: Khoảng cách lớn còn tồn tại với người dân tộc thiểu số
Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh
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Nguồn: Cán bộ NHTG phân tích dữ liệu 2014 và MICS 2014.

Bên cạnh những tiến triển đó, người dân tộc thiểu số vẫn nghèo một cách không tương
xứng. Dữ liệu gần nhất từ các nguồn khác nhau cho thấy có lý do phải cảnh báo: tỷ lệ suy
dinh dưỡng trẻ em ở người dân tộc thiểu số không hề chuyển biến, những tiến triển về giảm
nghèo ở người dân tộc thiểu số đã chững lại, và tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở người dân tộc thiểu
số thực chất đang tăng lên. Những diễn biến trên cho thấy không thể chỉ dựa vào tăng trưởng
kinh tế để các dân tộc thiểu số thoát nghèo.

53 Các nguyên nhân gây ra tình trạng nghèo ở người dân tộc thiểu số là chủ đề của nhiều nghiên cứu, v.d. ADB (2003), DFID
và UNDP (2003), Oxfam và ActionAid (2009), và Ngân hàng Thế giới (2009, 2012). Một loạt nghiên cứu đã bóc tách thống kê
những khác biệt của người dân tộc thiểu số về thu nhập và tiêu dùng, v.d. van de Valle và Gunewardena (2001), Baulch và đồng
sự (2007), Baulch và đồng sự (2010), và Đặng (2012). Hall và Patrinos (2012) có đề cập đến Việt Nam trong cuốn sách xử lý về
tình trạng nghèo ở người dân tộc thiểu số và người bản địa trên thế giới. Một khảo sát toàn diện các nghiên cứu về khoảng cách
chênh lệch được thực hiện qua nghiên cứu Việt Nam 2035. Nội dung bàn ở đây chỉ hạn chế ở một số vấn đề chính.
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Hình 55: Cải thiện chưa nhiều về dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tăng lên ở người
dân tộc thiểu số
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Nguồn: Phân tích khảo sát của Viện Dinh dưỡng và 2006, 2011, và 2014 reports.
Ghi chú: Trong số liệu về dinh dưỡng, nhóm dân tộc đa số chỉ gồm người Kinh, còn trong số liệu về tỷ lệ tử vong
trẻ sơ sinh, số liệu bao gồm cả người Kinh và người Hoa.

Tình trạng nghèo dai dẳng ở người dân tộc thiểu số là hệ quả của những thiệt thòi trong
nhiều lĩnh vực. Đó là tình trạng thiếu hòa nhập xã hội và rào cản ngôn ngữ; cách biệt về địa
lý và hạn chế di chuyển; hạn chế về tiếp cận đất đai có chất lượng; trình độ giáo dục thấp
và rào cản hệ thống tiếp cận giáo dục tiên tiến; dinh dưỡng và sức khoẻ kém; hạn chế trong
tiếp cận dịch vụ. Đứng trước thực tế đó, Chính phủ Việt Nam đã nhìn nhận thách thức về tình
trạng nghèo của người dân tộc thiểu số và cam kết đẩy mạnh phát triển cho người dân tộc
thiểu số qua những nghị định gần đây của Chính phủ, dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội 2016 - 2020, và Hiến pháp năm 2013.
Không có con đường thoát nghèo đặc biệt nào cho người dân tộc thiểu số. Một nghiên
cứu của Ngân hàng Thế giới cho thấy, những người dân tộc thiểu số thoát nghèo cũng đi theo
những con đường rất giống như người Kinh và người Hoa. Họ chuyển từ nông nghiệp tự cung
tự cấp sang các hoạt động sản xuất cây trồng thương mại, bao gồm nuôi trồng thủy sản và
lâm nghiệp, đa dạng hóa các hoạt động phi nông nghiệp, sau đó đầu tư nhiều hơn cho giáo
dục của con em. Tuy nhiên những bất lợi cố hữu của người dân tộc thiểu số gây trở ngại cho
nhiều người đi theo con đường này.
Trong thực tế, hầu hết các nỗ lực chính sách cho người dân tộc thiểu số đều đã tập
trung vào giáo dục, nâng cao cơ sở hạ tầng (cụ thể là đường địa phương) ở các khu vực
họ sinh sống, cùng các can thiệp về sinh kế để khuyến khích các hoạt động sản xuất
của người dân tộc thiểu số. Có bằng chứng cho thấy xây dựng trường học góp phần thu hẹp
khoảng cách về trình độ giáo dục cho người dân tộc thiểu số, trong khi hạ tầng nông thôn
giúp nâng cao thu nhập. Mặc dù vậy, vẫn chưa có cải thiện đáng kể sinh kế cho nhóm người
này.54 Một số can thiệp chính sách còn chưa sát với thực tế và thiết kế còn chưa phù hợp với
đặc trưng của người dân tộc thiểu số.

54 Kết luận không công bố qua nghiên cứu của Young Lives cho thấy hiệu quả của trường học đối với người dân tộc thiểu số,
Mu và Van de Walle (2009) cho thấy tác động của đường nông thôn với người dân tộc thiểu số.
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Do người dân tộc thiểu số tập trung trong các hoạt động nông nghiệp và khai thác tài
nguyên, một phần của các can thiệp chính sách cần hướng đến nâng cao năng suất.
Các chính sách có thể là những ý tưởng mới về sinh kế, gắn liền với các báo cáo phản biện
nghiêm túc về tác động và khả năng thành công. Ngoài ra là các nhóm chính sách hỗ trợ
củng cố mạng lưới an sinh có khả năng chống chịu thời tiết và các biến cố thiên nhiên khác,
tránh buộc người dân tộc di dời do các dự án lấy đất hoặc đầu tư hạ tầng. Những thay đổi
chính sách khác hướng đến nâng cao năng suất cho người dân tộc thiểu số, được bàn ở Ưu
tiên 4. Bên cạnh đó, cần thúc đẩy tiềm năng du lịch chưa được khai thác hết để làm đa dạng
hóa các hoạt động kinh tế tại một số khu vực có nhiều người dân tộc thiểu số.
Trong thiết kế chính sách, cần nhận thức về lâu dài, di cư sẽ là con đường để hội nhập
kinh tế cho nhiều người dân tộc thiểu số. Khả năng nói tiếng Việt của người dân tộc thiểu
số, trước đây là một trở ngại cho hội nhập, đang được cải thiện ở thế hệ trẻ hơn, và dần dần
người dân tộc thiểu số sẽ tự phát triển các mạng lưới di cư, tạo thuận lợi cho những người
thoát li về sau. Viễn cảnh thoát li của người dân tộc thiểu số lại phát sinh nhu cầu chính sách
tạo cơ hội bình đẳng về tiếp cận giáo dục phổ thông cho trẻ em người dân tộc thiểu số.
Ba yếu tố của tam giác bất bình đẳng về cơ hội cho trẻ em dân tộc thiểu số là: yếu kém
về giáo dục, thiếu dinh dưỡng, và điều kiện vệ sinh yếu. Tỷ lệ nghèo cao hơn ở người dân
tộc có thể chủ yếu do trình độ giáo dục thấp. Tỷ lệ nhập học thấp của người dân tộc thiểu số
ở cấp trung học phổ thông và sau trung học là hệ quả của nhiều yếu tố, bao gồm suy dinh
dưỡng trẻ em, quay trở lại do điều kiện vệ sinh kém. Cũng trong vòng xoáy này, trẻ em lớn
lên ở các hộ nghèo dễ phải bỏ học sớm, bị suy dinh dưỡng và thiếu điều kiện vệ sinh. Can
thiệp chính sách trong ba vấn đề trên có thể thu hẹp khoảng cách về cơ hội cho người dân
tộc thiểu số. Về phạm vi, những can thiệp chính sách đó cần được triển khai ở các địa bàn
tập trung nhiều người dân tộc thiểu số - Miền núi phía Bắc, Tây Nguyên - và nhắm trực tiếp
vào nhóm đối tượng này
Trong đó, cải thiện về tiếp cận giáo dục cho trẻ em người dân tộc thiểu số phải là ưu
tiên chính sách hàng đầu để nâng cao bình đẳng về cơ hội. Các chương trình giáo dục
trẻ em từ sớm chất lượng cao giúp chúng chuẩn bị đi học. Điều động trợ giảng biết tiếng dân
tộc trong những năm đầu tiểu học tạo thuận lợi chuyển đổi cho các em không được học tiếng
Việt ở nhà. Hỗ trợ tài chính cho cho trẻ em dân tộc thiểu số ở các bậc học sẽ nâng cao tỷ lệ
đến trường ở cấp trung học phổ thông.
Cải thiện về dinh dưỡng là ưu tiên thứ hai. Dinh dưỡng trong lứa tuổi đầu đời có tác động
đáng kể về phát triển nhận thức khi chuẩn bị bước vào thời gian đi học. Với những chương
trình hỗ trợ hiện nay, tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ở trẻ em người dân tộc thiểu số vẫn tồn tại dai
dẳng. Hai trong số các yếu tố quan trọng nhất về dinh dưỡng là thiếu kiến thức về lợi ích nuôi
con bằng sữa mẹ, các bà mẹ không có thói quen cho ăn bổ sung các vi chất dinh dưỡng và
thiếu thời gian chăm sóc con cái và bản thân trong thời gian có thai.
Ưu tiên chính sách thứ ba là vệ sinh. Yếu tố chủ yếu gây ra suy dinh dưỡng là thiếu các
điều kiện vệ sinh tốt. Thiếu tiếp cận điều kiện vệ sinh cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tỷ
lệ tử vong trẻ sơ sinh cao ở người dân tộc thiểu số. Chương trình vệ sinh quốc gia cần phổ
cập sử dụng nhà vệ sinh cải tiến. Các chính sách, mục tiêu và biện pháp trong chương trình
cần được thiết kế hài hòa làm thay đổi hành vi của cộng đồng, bao gồm hỗ trợ có mục tiêu
(dựa trên đầu ra) cho người nghèo, như cho hộ gia đình vay với lãi suất thấp/trợ cấp. Việc sử
dụng các nhà cung cấp tư nhân để xây mới các nhà vệ sinh dễ tiếp cận và trong khả năng
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chi trả khiến cho nhiều người không có thói quen sử dụng vệ sinh hoặc có nhà vệ sinh không
tốt sang sử dụng nhà vệ sinh tốt. Vận động cộng đồng và truyền thông để thay đổi hành vi
sẽ tạo ra thói quen xã hội mới trong cộng đồng người dân tộc thiểu số.
Khi xây dựng bất kỳ chương trình nào về giảm nghèo cho người dân tộc thiểu số nói
chung, cần áp dụng phương thức thử nghiệm, theo dõi và đánh giá. Trong một số các dự
án/chương trình trước đây, nhiều báo cáo đánh giá chỉ ra tác động không đáng kể đến người
dân tộc thiểu số. Nên tiếp cận theo cách thí điểm và đánh giá tác động thận trọng trước khi
triển khai chương trình ra quy mô lớn hơn. Trong nhiều trường hợp, các đề án có thể dựa vào
kiến thức mới về kinh tế học hành vi. Rõ ràng những lựa chọn cho con em đi học, cách cho trẻ
sơ sinh ăn, xây nhà vệ sinh phụ thuộc và nhiều yếu tố chứ không chỉ tính toán về chi phí - lợi
ích. Những can thiệp nhằm "thúc đẩy" hành vi có thể đem lại tác động và hiệu quả kinh tế.
Cuối cùng, thiếu tiếng nói của người dân tộc trong xây dựng và triển khai chương trình,
chính sách cũng góp phần vào tình trạng nghèo dai dẳng ở người dân tộc thiểu số. Ở
cấp trung ương, chính sách liên quan chủ yếu nằm trong tay Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tuy
nhiên, các vị trí lãnh đạo ở Ủy ban Dân tộc không có nhiều người là người dân tộc thiểu số
nắm giữ. Chính quyền cấp huyện và cấp xã, thậm chí ngay cả ở các địa phương có nhiều
người dân tộc thiểu số vẫn thường chủ yếu là người của các nhóm dân tộc Kinh. Hệ quả là,
người dân tộc thiểu số thường có ít vai trò trong quá trình ra quyết định ở địa phương. Các tổ
chức xã hội dân sự vận động chính sách vì người dân tộc thiểu số bị chìm lắng và thiếu cơ chế
khuyến khích hoạt động theo khuôn khổ pháp lý hiện hành. Mở ra cơ hội cho các tổ chức xã
hội của người dân tộc thiểu số và khuyến khích người dân tộc thiểu số tham gia các cơ quan
chính quyền từ đó sẽ làm cho các chính sách về người dân tộc thiểu số trở nên hiệu quả hơn.
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Ưu tiên 2: Xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất và các thành phố có
năng lực cạnh tranh
Đầu tư bền vững và quản lý hiệu quả tài sản cơ sở hạ tầng là ưu tiên quan trọng để xóa
bỏ những nút thắt gây trở ngại cho tăng trưởng và tạo việc làm. Đảm bảo cung cấp điện ổn
định, nâng cao hiệu suất dịch vụ hậu cần và giao thông vận tải, đảm bảo tiếp cận các dịch vụ
viễn thông đáng tin cậy là những tiền đề quan trọng để phát triển các ngành sản suất và chế
biến và dịch vụ có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Tăng trưởng kinh tế đang gây áp lực ngày
càng tăng về hạ tầng ở Việt Nam. Lưu lượng vận tải và nhu cầu điện dự kiến cho Việt Nam sẽ
tăng nhanh vừa là yếu tố đầu vào và đầu ra của tăng trưởng trong tương lai. Trong khí đó, hệ
thống đô thị của Việt Nam đang phát triển nhanh, đỏi hỏi chính quyền địa phương đưa vào hoạt
động cơ sở hạ tầng phục vụ các hoạt động kinh tế, tạo thuận lợi về giao thông, cung cấp nước
sạch, vệ sinh và các dịch vụ đô thị khác trong bối cảnh dân số ngày càng tăng. Các khu vực
nông thôn cũng đang thiếu hạ tầng trầm trọng. Hạ tầng ưu tiên ở vùng nông thôn bao gồm mở
rộng khả năng tiếp cận nước sạch và vệ sinh, đặt biệt cho các cộng đồng nghèo, vùng sâu và
vùng xa. Trước yêu cầu đó, Chiến lược phát triển kinh tế xã hội (2011 - 2020) của Việt Nam đã
ưu tiên cao cho phát triển hạ tầng nhằm đảm bảo tăng trưởng bền vững và có chất lượng cao.
Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 - 2020 ước tính nhu cầu vốn đầu tư rơi vào khoảng
139,4 tỷ US$, tương đương khoảng 10 - 12% GDP mỗi năm từ năm 2015 đến 2020.
Hình 56: Tạo thuận lợi thương mại
Chỉ số hiệu quả hậu cần
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Tiếp tục phát triển hạ tầng kết nối để tận dụng hội nhập vào các chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam có thứ hạng cao về chỉ số Hiệu quả Hậu cần Thế giới trong số các quốc gia thu
nhập trung bình thấp, nhưng thấp hơn so với các quốc gia cạnh tranh có thu nhập cao hơn,
bao gồm Trung Quốc, Ma-lay-xia và Thái Lan. Mặc dù chủ yếu dựa vào giao thông đường bộ
(chiếm đến ba phần tư lưu lượng vận tải nội địa năm 2014), Việt Nam chỉ có 525 km đường
cao tốc đang được khai thác theo tiêu chuẩn quốc tế. Tắc nghẽn đường cao tốc dự kiến gây
phí tổn cho chủ hàng hưởng lợi (BCO) lên tới 274 triệu US$ năm 2020; phí tổn kinh tế đối với
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toàn bộ người sử dụng ước khoảng 1,7 tỷ US$ hàng năm. Tốc độ chạy xe tải liên tỉnh trung
bình ở Việt Nam chỉ khoảng 35 km/h. Ngành vận tải manh mún khiến cho dịch vụ dành cho
chủ hàng (CBO) không đạt chuẩn so với các quốc gia khác.55 Đường sắt và thủy nội địa còn
kém phát triển. Trong khi đó hệ thống cảng biển và bến cảng ở Việt Nam còn bị phân tán,
dẫn đến dư thừa năng lực và kém hội nhập với các phương thức vận tải đường bộ khác. Giải
quyết những nút thắt về hậu cần nêu trên đòi hỏi phát triển hạ tầng giao thông đa phương
thức (bao gồm cả đường sắt và đường thủy) theo hướng tích hợp; hiện đại hóa các dịch vụ
hậu cần, bao gồm cả ngành xe tải, giao nhận và kho bãi đồng thời phải đầu tư thêm cho hệ
thống thông quan nhằm nâng cao hiệu suất và độ tin cậy của thương mại qua biên giới (dựa
trên triển khai cơ chế một cửa ASEAN).
Trong ngành điện lực, nhu cầu điện tiếp tục tăng nhanh, đòi hỏi tăng cường đầu tư cho
năng lực sản xuất, truyền tải và phân phối nhằm đảm bảo cung ứng điện bền vững,
đáng tin cậy và trong khả năng chi trả. Theo dự báo, nhu cầu điện tiếp tục tăng ở mức
7-10% mỗi năm đến năm 2030. Nhu cầu này đòi hỏi phải xây lắp để tăng năng lực sản xuất
điện ở mức 25 GW vào năm 2020, và thêm 40-50 GW vào năm 2030 (trên gấp đôi so với
năng lực hiện nay là 35 GW). Để cân đối giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với mục tiêu
về môi trường và khí hậu, cần kết hợp hiệu quả giữa thủy điện, điện gió và mặt trời, trong đó
thủy điện đã chiếm trên 40% năng lực sản xuất của Việt Nam và tiềm năng về tài nguyên tái
sinh có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu tương lai.56 Trong khi đó, việc điều chỉnh giá điện
không dựa trên hiệu quả kinh tế đã làm suy yếu năng lực tài chính của ngành, làm giảm động
cơ đầu tư từ khu vực tư nhân. Về nhu cầu, Việt Nam là một trong những nền kinh tế sử dụng
điện kém hiệu suất nhất ở Đông Nam Á. Khuyến khích đầu tư về hạ tầng và công nghệ đảm
bảo hiệu suất sử dụng điện cao hơn - bao gồm thông qua cơ chế giá phản ánh đầy đủ chi phí
- có thể làm giảm nhu cầu sử dụng điện, qua đó giảm nhu cầu nâng cấp năng lực sản xuất
điện (với chi phí có thể thấp hơn).
Trong lĩnh vực vệ sinh và nước sạch, thiếu tiếp cận nước sạch và nhất là điều kiện vệ
sinh đầy đủ là yếu tố quan trọng dẫn đến suy dinh dưỡng và tử vong ở trẻ em. Cho dù
đã có những tiến triển lớn trong thời gian qua, nhiều hộ gia đình ở Việt Nam vẫn chưa có đủ
nước sạch và điều kiện vệ sinh. Ở các vùng nông thôn nói chung, 33% thiếu hố xí hợp vệ
sinh và 29% chưa được tiếp cận nước sạch,57 chủ yếu là các hộ nghèo và người dân tộc thiểu
số. Bên cạnh đó là tình trạng điều kiện vệ sinh ở đô thị: chỉ có 10% nước thải và 4% chất thải
bể phốt được xử lý. Tại các cộng đồng chưa có nhà vệ sinh cải tiến, trẻ em dễ bị tác động
bởi vi khuẩn, vi-rút, nấm và ký sinh trùng, gây ra nhiễm khuẩn đường ruột. Tình trạng nhiễm
khuẩn mãn tính hạn chế khả năng hấp thụ dinh dưỡng trong cơ thể, ảnh hưởng đến tăng
trưởng cân nặng và chiều cao. Trẻ em bị suy dinh dưỡng một phần do điều kiện vệ sinh và
nước sạch chưa tốt dễ có khả năng bị khiếm khuyết về nhận thức và dễ bỏ học. Ở Việt Nam,
tỷ lệ còi xương cao, chủ yếu ở các cộng đồng thiếu điều kiện vệ sinh.58 Một nghiên cứu của
chương trình vệ sinh và nước sạch (WSP) cho thấy điều kiện vệ sinh kém gây ra những tổn
thất đáng kể về kinh tế và tài chính ở Việt Nam. Tổn thất về tài chính - nghĩa là chi tiêu hoặc

55 “Hậu cần hiệu quả” Ngân hàng Thế giới 2014.
56 Ngân hàng Thế giới (2015) Báo cáo chuyên đề về ngành điện: thành tưu, thách thức của ngành và vai trò của năng lượng
tái sinh và than.
57 Phân tích của cán bộ Ngân hàng Thế giới về dữ liệu VHLSS 2012.
58 Quatri và Smets 2014
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thu nhập mất đi do kém vệ sinh - tương đương khoảng 0,5% GDP mỗi năm, trong khi đó tổn
thất phúc lợi toàn xã hội tương đương 1,3% GDP.59 Kinh nghiệm cho thấy mở rộng tiếp cận vệ
sinh không hoàn toàn là vấn đề cung cấp hạ tầng, mà còn cần phải có khuôn khổ pháp luật
đầy đủ, và hỗ trợ có mục tiêu được thiết kế tốt cho người nghèo. Ngoài ra, về vệ sinh nông
thôn - chủ yếu là vấn đề hạ tầng tư nhân - cần phải có các chiến dịch nhằm thay đổi hành vi
và vận động nhằm hỗ trợ cho các thói quen xã hội mới trong các cộng đồng.
Hình 57: Đô thị của Việt Nam tiếp tục phát triển
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Nguồn: Viễn cảnh đô thị hóa trên thế giới của Liên hiệp quốc.

Cuối cùng, tiến trình đô thị hóa nhanh ở Việt Nam càng làm tăng áp lực về dịch vụ và
hạ tầng đô thị. Bị thu hút bởi các cơ hội kinh tế tại những trung tâm đô thị lớn ở Việt Nam,
dòng người di cư từ nông thôn tiếp tục tăng lên không ngừng. Sau khi đã tăng gấp đôi trong
25 năm qua, dân số đô thị ở Việt Nam dự báo sẽ tăng gấp đôi một lần nữa trong 30 năm tới.
Toàn bộ tăng trưởng dân số của Việt Nam hiện đang diễn ra ở các đô thị. Thời đại đô thị sắp
đến cũng chứa đựng những lợi ích kinh tế tiềm năng to lớn cho Việt Nam. Các đô thị thường
có năng suất cao hơn do hiệu quả kinh tế do quy mô bên cạnh hiệu ứng quần tụ của các
doanh nghiệp tạo điều kiện để lan tỏa kiến thức, đổi mới sáng tạo, đem lại hệ sinh thái dày
đặc các nhà cung cấp dịch vụ, cung ứng hàng hóa, và một thị trường lao động mật độ cao để
các doanh nghiệp phát triển.

59 Chương trình nước sạch và vệ sinh (2008).

88

Tiếp bước thành công

Mặc dù quá trình đô thị hóa ban đầu làm tăng mật độ, nhưng nhiều thành phố hiện
nay đang có hiện tượng mở rộng đất đai tràn lan chưa từng có (và tự phát trong một số
trường hợp). Đất đai đô thị tăng khoảng 50% từ năm 2000 đến năm 2010, trong khi đất ở đô
thị gần như tăng gấp đôi trong cùng kỳ. Mật độ giảm từ 19,4% người dân đô thị trên mỗi hécta năm 2005 xuống 18,6 năm 2010, cho dù có thêm 3 triệu dân đô thị. Phát triển với mật độ
thấp làm tăng thêm chi phí cung cấp hạ tầng đô thị và làm giảm lợi ích của hiệu ứng quần tụ.
Mật độ đô thị tương đối thấp và đang giảm xuống lại càng trở nên trầm trọng hơn do
thiếu các hệ thống giao thông công cộng hiệu quả cho đại chúng. Kết quả là, các diện
tích đô thị của Việt Nam bị cắt khúc và không vận hành tích hợp cả về cơ sở vật chất và kinh
tế. Áp lực không chỉ đến do quy mô dân số đô thị mà còn do thu nhập hộ gia đình tăng lên
(và có thể còn do giá xe ô-tô giảm xuống sau khi bỏ thuế nhập khẩu vào năm 2018 theo hiệp
định tự do thương mại ASEAN), xe ô-tô có thể sẽ ngày càng thay thế xe gắn máy đang phổ
biến hiện nay để trở thành phương tiện giao thông được ưa chuộng. Nếu xu hướng đó diễn
ra, không gian đô thị ở Việt Nam sẽ bị áp đảo bởi khí thải và tắc nghẽn giao thông mà không
gặt hái được lợi ích đầy đủ của hiệu ứng quần tụ.
Nếu không quy hoạch đô thị tổng hợp và hiệu quả đồng thời đầu tư đầy đủ cho hạ tầng
và dịch vụ đô thị, Việt Nam có thể phải chứng kiến những hiệu ứng quần tụ kinh tế tích
cực bị đảo chiều. Điềm báo của những rủi ro trên là các thành phố lớn ở Việt Nam hiện đã
và đang phải chứng kiến tắc nghẽn giao thông chưa từng có, cũng như những áp lực về dịch
vụ đô thị cơ bản. Các hệ thống vệ sinh, nước sạch, giao thông đô thị, các dịch vụ y tế và giáo
dục, các hạ tầng vật chất và xã hội khác đang phải gồng mình để bắt kịp. Hơn nữa, dân số
đô thị tăng nhanh cũng gây căng thẳng về tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.
Những nhu cầu to lớn trên về hạ tầng ở cấp quốc gia và địa phương cần phải được xử
lý trong điều kiện hạn chế do nguồn vốn bị thắt chặt. Trong những năm qua, nợ công của
Việt Nam đã tăng nhanh, gây hạn chế về khả năng tiếp tục dựa vào nguồn vay nợ. Những áp
lực về nợ hiện nay càng trở nên lớn hơn khi Việt Nam bị giảm khả năng tiếp cận vay ưu đãi
nước ngoài, là nguồn vốn chủ yếu để đầu tư cho hạ tầng đến thời điểm này. Trong khi đó, tỷ
lệ thu trên GDP giảm rõ rệt, kết hợp với chi thường xuyên tăng lên đang thu hẹp dư địa tài
khóa cho nhu cầu đầu tư vào hạ tầng vật chất. Sau khi đạt đỉnh ở mức 11% GDP năm 2010,
chi đầu tư nguồn ngân sách của Chính phủ đã giảm xuống khoản 6% GDP năm 2015. Hơn
nữa, không có nhiều địa phương có thể huy động đủ nguồn thu để tự tài trợ cho hạ tầng mà
phải phụ thuộc vào nguồn bổ sung từ ngân sách trung ương.
Những hạn chế do nguồn vốn bị thắt chặt nêu trên càng cho thấy phải chú trọng cải
cách cơ cấu để nâng cao hiệu suất lập kế hoạch, lựa chọn, cấp vốn và triển khai các dự
án hạ tầng, đồng thời tăng cường phối hợp giữa các cấp chính quyền. Sự phân tán trong
đầu tư hạ tầng, những yếu kém trong quy hoạch và thiết kế dự án, thiếu năng lực giám sát và
quản lý công trình, chậm tiến độ và vượt dự toán đã và đang góp phần làm giảm hiệu suất đầu
tư công. Chính quyền địa phương hiện đang phụ trách khoảng 80% tổng đầu tư công, các địa
phương thường lựa chọn và thực hiện các dự án hạ tầng của mình một cách riêng lẻ, mà không
áp dụng cách tiếp cận chiến lược để gắn với các ưu tiên của quốc gia, và chưa quan tâm nhiều
đến cân nhắc về cung - cầu. Điều này dẫn đến đầu tư dàn trải và trùng lặp về tài sản hạ tầng
trong khi không có đủ nguồn lực để đầu tư cho những hạ tầng lớn cấp quốc gia và hạ tầng tích
hợp về chức năng cũng như không gian.60 Để có được lợi ích lớn hơn, cần phải tạo cơ chế và
động lực mạnh mẽ để phối hợp liên ngành và liên vùng, đặc biệt cho đầu tư về hạ tầng lớn.

60 Ngân hàng Thế giới. 2013. Đành giá về cơ chế vốn cho hạ tầng đô thị ở Việt Nam. Hà Nội.
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Bên cạnh đó, Việt Nam đặt mục tiêu huy động sự tham gia tích cực hơn của khu vực tư
nhân về đầu tư vốn và cung cấp trực tiếp hạ tầng. Mặc dù Chính phủ đã chú trọng thu hút
khu vực tư nhân trong các lĩnh vực hạ tầng, những thách thức về môi trường quy phạm pháp
luật và thủ tục phê duyệt cồng kềnh làm giảm niềm tin từ các doanh nghiệp. Cách tiếp cận
khá cứng nhắc về chia sẻ rủi ro giữa khu vực công và khu vực tư nhân thường gây trở ngại để
khu vực tư nhân nhiều hơn. Tuy nhiên, các dự án hợp tác công-tư (PPP) của Việt Nam đã lên
mức bình quân khoảng 1 tỷ US$ mỗi năm từ năm 2000 đến năm 201461, chủ yếu gồm các dự
án xây dựng - vận hành - chuyển giao (BOT) trong lĩnh vực điện. Để tăng cường khuôn khổ
pháp lý về hợp tác công-tư (PPP), Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 15/2015/
ND-CP (Nghị định 15) về hợp tác công-tư (PPP) để giúp giải quyết những thách thức về hạ
tầng ở Việt Nam, đồng thời tạo môi trường kinh doanh thuận lợi nhằm thúc đẩy sự tham gia
của tư nhân trong phát triển hạ tầng công cộng chiến lược trong dài hạn.
Để quản lý phát triển đô thị, quy hoạch đô thị tổng hợp, thị trường đất đai hiệu quả và
đầu tư cho hạ tầng đô thị là những yếu tố hết sức quan trọng để tối đa hóa lợi ích kinh tế
của mật độ và hiệu ứng quần tụ, đồng thời giảm thiểu rủi ro tắc nghẽn và tình trạng mở
rộng tràn lan. Trọng tâm của cải cách chính sách đô thị là cho phép thị trường đất đai đô thị
vận hành. Quản lý quy hoạch và sử dụng đất đai có hiệu quả là điều kiện cần thiết để tránh
tình trạng mở rộng đô thị tràn lan gây tốn kém về kinh tế và môi trường. Cải cách các thể chế
về đất đai - như củng cố về đăng ký sử dụng đất, áp dụng giá đất theo thị trường - chấm dứt
quan hệ đổi đất lấy hạ tầng là ưu tiên để giảm tình trạng chuyển đổi đất đai đô thị bừa bãi
và manh mún hiện nay. Điều này cần dựa trên quy hoạch và đầu tư tổng hợp cho cung cấp
dịch vụ đô thị. Tăng cường phối hợp giữa phát triển đô thị và quy hoạch giao thông có thể
giúp phát triển mạng lưới giao thông và khuyến khích phát triển đa năng và mật độ cao, xoay
quanh các hệ thống và hành lang giao thông đại chúng (liên phương thức). Cuối cùng, cải
cách về hệ thống quan hệ giữa các cấp chính quyền cần tiếp tục thực hiện phân quyền cho
chính quyền địa phương - cả về tài chính và hành chính - để đáp ứng nhu cầu địa phương,
đồng thời tăng cường các cơ chế đảm bảo trách nhiệm giải trình và động lực hướng đến kết
quả. Điều này bao gồm làm rõ về nhiệm vụ chi, mở rộng tự chủ về thu (bao gồm cả xây dựng
một hệ thống thuế tài sản) và xác định cơ chế cho phép các địa phương vay nợ cẩn trọng.
Phát triển một danh mục đô thị bao gồm các thành phố lớn và thứ cấp có thể hỗ trợ hiệu
quả cho quá trình chuyển đổi nông thôn - đô thị. Ngoài chuyện thiếu thị trường đất đai vận
hành hiệu quả, Việt Nam còn phải nâng cao mật độ kinh tế xung quanh các khu vực đại đô
thị và các đô thị thứ cấp có tiềm năng, để thu hẹp khoảng cách kinh tế ra đến các thị trường
lớn và tạo điều kiện chuyên môn hóa. Một việc cần làm nữa là xóa bỏ phân biệt xã hội về tiếp
cận dịch vụ giữa người nhập cư và dân cư đô thị để khuyến khích phát triển vốn con người
nhằm nâng cao hiệu ứng kinh tế quần tụ. Điều này đòi hỏi phải thay đổi tư duy về đô thị hóa,
thiết kế hệ thống tạo ra hiệu ứng kinh tế quần tụ cho một danh mục các thành phố và thị xã
thực hiện các chức năng bổ sung cho nhau. Các đại đô thị như Hà Nội và thành phố Hồ Chí
Minh sẽ tương tác với nền kinh tế toàn cầu và đem lại sự đa dạng của đô thị để tiếp thu kiến
thức, đổi mới sáng tạo và phát triển sản phẩm mới, kết nối người dân và doanh nghiệp ra thế
giới. Các thành phố như Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng sẽ tạo điều kiện cho người sản

61 Ngân hàng Thế giới. Cơ sở dữ liệu về sự tham gia của tư nhân trong các dự án hạ tầng. http://ppi.worldbank.org/ (truy cập
ngày 17/09/2015)
62 VAMC mua bằng cách đổi trái phiếu VAMC và ngân hàng cần phải lập dự phòng đối với tài sản được chuyển giao trong
vòng năm năm (trùng với kỳ hạn trái phiếu của VAMC).
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xuất được hưởng lợi thông qua hình thành cụm vì họ có thể lựa chọn người lao động và vật tư
từ nguồn lớn hơn để tham gia cạnh tranh có ích. Các thành phố này sẽ trở thành các đầu mối
cho nền kinh tế trong nội địa và sẽ trở thành một phần của các chuỗi giá trị toàn cầu. Các
thị trấn như Buôn Ma Thuột ở Tây Nguyên, nổi tiếng về cà phê, sẽ tạo điều kiện để doanh
nghiệp và trang trại khai thác được hiệu quả kinh tế do quy mô ở cấp độ nhà máy bằng cách
cung cấp đường xá (cho đầu ra và đầu vào), trường học và các tiện ích đô thị khác (cho gia
đình người lao động).

Ưu tiên 3: Tăng cường các thể chế thị trường và quản lý kinh tế
Tăng cường phát triển cho nhóm 40% nghèo nhất đòi hỏi cải cách để đưa nền kinh tế
quay lại con đường tăng trưởng dựa vào tăng năng suất. Xu hướng tăng trưởng năng suất
của khu vực công đang yếu đi cho thấy nếu chỉ chuyển hướng nguồn lực cho các doanh
nghiệp tư nhân mà thôi là chưa đủ để tạo ra tăng trưởng năng suất, mà cần phải đi kèm các
thể chế thị trường mạnh mẽ. Đối với thị trường và doanh nghiệp ở khu vực tư nhân, để vận
hành đúng như mong muốn, họ cần phải có các thể chế thị trường vững vàng, đặc biệt là
thượng tôn pháp luật, cơ chế cạnh tranh lành mạnh, thị trường các yếu tố sản xuất hiệu quả,
quy định pháp luật có chất lượng, thực thi pháp luật minh bạch, hiệu quả và công bằng. Về
mặt này, nghị trình cải cách thể chế của Việt Nam vẫn chưa kết thúc. Ngày càng nhiều người
công nhận rằng những di sản về thể chế, thể chế thị trường chưa hoàn hảo, môi trường đầu
tư phiền phức là những trở ngại cho tăng trưởng, đặc biệt của khu vực tư nhân trong nước.
Cho dù gần đây đã có những cải thiện, đánh giá về năng lực cạnh tranh giữa các quốc gia
cho thấy Việt Nam đang bị tụt hậu so với các quốc gia khác, đặc biệt trên những nội dung liên
quan đến môi trường thể chế và chính sách. Các khảo sát doanh nghiệp tại Việt Nam cũng
khẳng định rằng phần lớn các doanh nghiệp nhìn nhận cách hành xử của chính phủ là chưa
đồng đều, còn ưu ái các doanh nghiệp có quan hệ trong thực thi hiệu lực quy phạm pháp luật,
mua sắm đấu thầu và giao quyền sử dụng đất. Tuy làm như vậy sẽ có lợi cho một số doanh
nghiệp, nhưng những méo mó chính sách nêu trên sẽ gây giảm hiệu suất, tạo động cơ cho
các doanh nghiệp tham gia vào các hoạt động trục lợi hơn là sản xuất tạo ra của cải vật chất.
Việt Nam có tiềm năng đứng vào hàng ngũ các quốc gia công nghiệp trong vòng một thế hệ,
nhưng điều này đòi hỏi phải có những lựa chọn và hành động mạnh mẽ nhằm tăng cường
chiều sâu các thể chế thị trường, tạo môi trường thuận lợi hơn để tăng trưởng dựa trên khu
vực tư nhân. Điều này bao hàm các bước nhằm i) củng cố những thành quả gần đây về ổn
định kinh tế vĩ mô, ii) hỗ trợ ổn định ở khu vực tài chính đồng thời tăng cường vai trò của khu
vực này để tạo thuận lợi phân bổ vốn đảm bảo hiệu suất hơn, iii) tăng cường chiều sâu cải
cách khu vực doanh nghiệp nhà nước, và iv) tạo sân chơi công bằng hơn, ban hành và thực
thi các văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng.
Trước hết, duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng chống chọi với các cú sốc từ bên
ngoài là điều kiện tiên quyết để tăng tưởng bền vững và phát triển khu vực tư nhân. Do
Việt Nam đã hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế toàn cầu và tiếp tục chuyển đổi sang nền kinh
tế thị trường, nền kinh tế dễ bị chịu những tác động biến động kinh tế vĩ mô, quản lý kinh tế
vĩ mô ngày càng đóng vai trò quan trọng
Nền kinh tế Việt Nam trong thời gian qua liên tục phải chịu những đợt bất ổn định kinh
tế vĩ mô. Khác với các thị trường mới nổi khác, Việt Nam không phải chứng kiến những cơn
chao đảo mạnh về hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, cho dù tăng trưởng của Việt Nam ổn định
hơn, nhưng biến động kinh tế vĩ mô đã trở nên nghiêm trọng hơn so với các nền kinh tế khác
trong khu vực và cùng mức thu nhập như của Việt Nam. Mặc dù một số khó khăn kinh tế xuất
phát từ những cú sốc bên ngoài - một đợt tăng trưởng nóng do dòng vốn nước ngoài đổ vào
ồ ạt, tiếp theo là một cú sốc cầu bên ngoài do khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra, sự rối
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loạn kinh tế vĩ mô càng bị trầm trọng hơn do chính sách kinh tế vĩ mô giật cục, bao gồm tăng
trưởng tín dụng và nới lỏng tài khóa thất thường. Mặc dù ổn định tạm thời đã được khôi phục,
nền kinh tế vẫn phải chịu những nguy cơ dễ bị tổn thương là hệ quả của các chính sách trước
đó. Những nguy cơ sâu rộng trong khu vực ngân hàng, bất cân đối tài khóa ở mức lớn, nợ
công ở mức cao và đang tăng nhanh, thu ngân sách biến động, chi tiêu công thiếu hiệu suất,
nhất là chi đầu tư, đang là những trở ngại cho tăng trưởng và ổn định trong tương lai.
Củng cố ổn định kinh tế vĩ mô đòi hỏi phải củng cố chính sách tài khóa đồng thời xử lý
những nguy cơ dễ tổn thương trong khu vực ngân hàng và DNNN. Kiềm chế bất cân đối
tài khóa, đồng thời tạo dư địa để xử lý các nghĩa vụ nợ dự phòng tiềm năng đồng thời đảm bảo
các các nội dung chi xã hội và đầu tư quan trọng, sẽ làm giảm rủi ro kinh tế vĩ mô và hỗ trợ
hoàn thành các mục tiêu phát triển. Từng bước chuyển sang sử dụng lạm phát làm mốc neo
danh nghĩa và cho phép tỷ giá linh hoạt hơn sẽ là cơ chế chính sách tiền tệ thuận lợi hơn để
duy trì ổn định và tạo lớp đệm chống đỡ các cú sốc bên ngoài. Kế thừa những thành tựu gần
đây về ổn định khu vực ngân hàng, cần phải có các biện pháp kiên quyết hơn nhằm xử lý nợ
xấu, đảm bảo mức vốn hóa đủ an toàn và tiếp tục củng cố khu vực ngân hàng.
Hình 58: Tăng trưởng được duy trì
nhưng bất ổn định thường xuyên hơn …
Các chỉ số về tăng trưởng và ổn định
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Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên IMF WEO.

Việt Nam phải đối mặt với một nghị trình cải cách tài khóa lớn nhằm kiềm chế bất cân
đối lâu nay, đẩy mạnh huy động thu trong nước và tăng cường hiệu suất chi tiêu. Bội
chi ngân sách bình quân giai đoạn 2009 - 2014 tăng đến khoảng 5% GDP, cao hơn rất nhiều
so với 1,2% giai đoạn 2003 - 2008. Sau khi nợ công tăng cao trong vài năm qua, điều quan
trọng là phải củng cố tình hình tài khóa để ổn định và sau đó là từng bước giảm nợ công, qua
kết hợp cả các biện pháp về thu và chi. Về thu, cần phải có các nỗ lực phối hợp giữa chính
sách và quản lý thuế để ổn định tỷ lệ thu trên GDP, đồng thời hình thành một cơ cấu thuế
cân đối phù hợp với một nền kinh tế thu nhập trung bình mới nổi. Về chi tiêu, cần có những
cải cách tập trung vào nâng cao hiệu suất chi tiêu, gồm cả đầu tư công, đồng thời đảm bảo
các mô hình phân bổ tài chính phù hợp cho các ngành quan trọng như y tế, giáo dục, và hưu
trí. Bên cạnh đó, Việt Nam phải đối mặt với rủi ro ngày càng tăng về danh mục nợ công. Sau
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khi được hưởng lợi qua tiếp cận nguồn vốn đa phương dài hạn ưu đãi cao trong những thập
kỷ qua, quốc gia ngày càng phải đối mặt với những phương án lựa chọn chính sách về quản
lý chi phí và rủi ro liên quan đến các nguồn vay trong nước và nước ngoài có thể huy động.
Cải cách chính sách tài khóa có thể dựa vào các bước nhằm tăng cường nền tảng thể
chế để quản lý tài chính công và quản lý tài khóa lành mạnh. Sự phối hợp giữa các thể
chế chính phụ trách quản lý tài khóa ở các cơ quan tổng hợp (Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và
Đầu tư) cũng như giữa trung ương và địa phương, còn tương đối yếu và cần được tăng cường.
Ngoài ra là nhu cầu tiếp tục nỗ lực nhằm tăng cường mức độ toàn diện của ngân sách trong
điều kiện còn rất nhiều hoạt động ngân sách và có tính chất ngân sách chưa được phản ánh
vào quyết toán ngân sách chính. Các nỗ lực này có thể thực hiện song hành với các nỗ lực
nhằm hiện đại hóa các thủ tục lập ngân sách (theo các quy định của Luật NSNN mới được
thông qua), bao gồm áp dụng tầm nhìn trung hạn trong chính sách tài khóa và các hệ thống
xác định ưu tiên, trên cơ sở cải thiện các hệ thống thông tin và nâng cao minh bạch tài khóa.
Chức năng quản lý nợ đồng bộ cũng cần thiết nhằm vừa tận dụng các cơ hội vừa quản lý
được những rủi ro sẽ phát sinh khi Việt Nam chuyển đổi sang mô hình huy động vốn trên cơ
sở thị trường. Cuối cùng, hệ thống quan hệ ngân sách giữa các cấp chính quyền cần được
quan tâm nhằm đảm bảo các nguồn lực ngân sách và thẩm quyền ngân sách được phân giao
phù hợp giữa các cấp trung ương, tỉnh, huyện và xã nhằm khuyến khích nâng cao hiệu suất
cung cấp dịch vụ, bao gồm cả nâng cao tự chủ về thu, rà soát lại các định mức phân bổ và
bổ sung ngân sách, nâng cao tự chủ đặc biệt cho các địa phương có năng lực tài khóa cao
như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để được tiếp cận vay nợ trên các thị trường trong nước.
Thứ hai, hệ thống tài chính ổn định và hiệu quả là yếu tố cần thiết để phân bổ nguồn
tiết kiệm quốc dân ở mức cao tại Việt Nam - chiếm 32% tổng sản phẩm quốc nội (GDP)
năm 2014 - cho đầu tư sản xuất. Việt Nam có một hệ thống tài chính tương đối lớn đối với
một quốc gia thu nhập trung bình thấp, mặc dù thiếu đa dạng và tiếp tục chịu chi phối bởi khu
vực ngân hàng, với tài sản chiếm 135% GDP của Việt Nam và 80% tổng tài sản của hệ thống
tài chính. Hơn nữa, dù quy mô tương đối lớn, tác động của hệ thống tài chính đến tăng trưởng
trong dài hạn sẽ chủ yếu qua cải thiện năng suất vốn, thay vì đơn thuần nâng cao mật độ
vốn. Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng có thể tạo ra tăng trưởng kinh tế trong ngắn hạn nhưng
nếu phân bổ vốn bị sai lệch, nó có thể dẫn đến đầu tư kém, tài sản kém chất lượng, càng
làm tăng rủi ro mất ổn định. Để hệ thống tài chính hỗ trợ tăng trưởng dài hạn và bền vững,
hệ thống cần phải có động cơ nâng cao hiệu suất phân bổ vốn và rủi ro, phân bổ nguồn tín
dụng tăng thêm đến các doanh nghiệp và hoạt động đầu tư sản xuất.
Sự hiện diện của Nhà nước trong khu vực ngân hàng còn lớn, bao gồm cả quan hệ
sở hữu trực tiếp và gián tiếp. Năm ngân hàng thương mại quốc doanh lớn tiếp tục chiếm
khoảng 40% tài sản của khu vực ngân hàng. Vấn đề sở hữu chéo của nhà nước, DNNN và
các ngân hàng thương mại quốc doanh tại một số ngân hàng thương mại khác, cũng gây
ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp trong khu vực ngân hàng, làm tăng khả năng rủi ro hệ
thống. Tỷ lệ ngân hàng nước ngoài trong tổng tài sản ngân hàng thương mại vẫn còn nhỏ và
tương đối ổn định ở mức 10%, một phần phản ánh hạn mức về sở hữu nước ngoài ở khu vực
ngân hàng theo luật định.
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Hình 59: Hệ thống tài chính của Việt Nam bị chi phối bởi khu vực ngân hàng lớn
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Nguồn: Cán bộ NHTG dựa trên dữ liệu của NHNN, ADB và Ngân hàng Thế giới.

Cho dù có phát triển trong những năm qua, các thị trường tài chính ở Việt Nam vẫn còn
chưa có chiều sâu. Thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp - là nguồn huy động đầu
tư lớn và là nguồn vốn dài hạn ở nhiều nền kinh tế thu nhập trung bình - vẫn ở giai đoạn non
trẻ. Thị trường trái phiếu trong nước còn nhỏ, chủ yếu là trái phiếu chính phủ. Quỹ Bảo hiểm
Xã hội (BHXH) là nhà đầu tư tổ chức duy nhất có quy mô đáng kể, đang quản lý dự trữ hưu
trí lên đến 6,5% GDP. Thị trường cổ phiếu đã tăng trưởng nhanh, nhưng vẫn đang ở giai đoạn
phát triển ban đầu. Mặc dù số lượng doanh nghiệp niêm yết ở hai sở giao dịch đã tăng đáng
kể, chủ yếu do "cổ phần hóa" DNNN, tổng mức vốn hóa trên thị trường cổ phiếu còn tương
đối nhỏ ở mức 20% GDP, phản ánh thực tế là các doanh nghiệp niêm yết ở Việt Nam còn
khá nhỏ.
Hệ thống ngân hàng vẫn đang phải vật lộn để vượt qua nguy cơ dễ tổn thương do bùng
nổ tín dụng trong thời gian qua. Tăng trưởng tín dụng thất thường là yếu tố quan trọng gây
ra bất ổn kinh tế vĩ mô. Sau đợt tăng trưởng tín dụng nhanh vào thời điểm khủng hoảng tài
chính toàn cầu năm 2008 là đợt thắt chặt tín dụng năm 2011, do suy giảm giá bất động sản
và suy thoái kinh tế. Kết quả là, hệ thống ngân hàng tích lũy một lượng lớn nợ xấu, một số
ngân hàng nhỏ gặp phải các vấn đề về thanh khoản và khả năng thanh toán, cùng với đó là
quan ngại lâu nay về tổng mức vốn hóa của hệ thống. Cho dù chính sách tiền tệ được nới
lỏng năm 2012, tăng trưởng tín dụng vẫn chậm, thể hiện những căng thẳng trên bảng cân
đối của các ngân hành và nhu cầu giải chấp. Khu vực ngân hàng tiếp tục thể hiện những
rủi ro lâu nay về chất lượng tài sản. Nợ xấu trên toàn hệ thống theo báo cáo đã giảm xuống
khoảng 3% tổng dư nợ, nhưng số liệu này có thể chưa thể hiện hết mức nợ thực sự có vấn đề.
Nợ xấu giảm một phần theo báo cáo là do một phần nợ xấu (tương đương 3,8% tổng dư nợ)
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được chuyển sang Công ty Quản lý Tài sản của các Tổ chức Tín dụng Việt Nam (VAMC).62
Mặc dù các ngân hàng được yêu cầu từng bước dự phòng cho tài sản được chuyển giao sang
VAMC, nhưng khoản tín dụng và rủi ro mất vốn liên quan chưa hoàn toàn bị loại bỏ. Ngoài
ra, tiến độ xử lý nợ xấu của VAMC còn chậm, chỉ dưới 5% số nợ xấu chuyển sang được xử lý.
Các nỗ lực trong vấn đề này có thể gặp trở ngại do thiếu khuôn khổ pháp lý thuận lợi về tình
trạng mất khả năng thanh toán và đứng tên tài sản, đồng thời bảo về cán bộ VAMC và cán bộ
ngân hàng thương mại về khả năng bị kiện tụng vì khả năng thất thoát tài sản của Nhà nước
trong trường hợp không thể áp dụng cơ chế giá thị trường hợp lý. Tuy nhiên, quy định mới
có hiệu lực từ 15/10/2015, cho phép áp dụng cơ chế giá thị trường hợp lý để VAMC mua nợ
xấu, cho phép nâng cao linh hoạt trong xử lý nợ xấu, bao gồm cả bán nợ xấu trực tiếp. Gần
đây, tín dụng lại được mở rộng trong năm 2015, lên đến 20% GDP, và chỉ tiêu cho năm 2016
cũng bằng mức đó. Điều này lại một lần nữa gây ra rủi ro về ổn định có thể ảnh hưởng đến
các hoạt động trung gian tài chính trong dài hạn.
Một loạt các yếu tố thể chế và pháp lý cần được xử lý để khu vực tài chính quay lại ổn
định, tạo thuận lợi cho hoạt động trung gian tài chính lành mạnh. Do khu vực ngân hàng
có vai trò trung tâm trong nền kinh tế, ưu tiên trước mắt là xử lý những nguy cơ dễ tổn thương
còn tồn tại trong khu vực ngân hàng. Mặc dù NHNN đã tiến hành các biện pháp để kiềm chế
rủi ro bất ổn trong khu vực ngân hàng, điều quan trọng nhất là tiến hành những cải cách cơ
cấu sâu hơn, bao gồm các biện pháp kiên quyết giải quyết nợ xấu, tăng cường cơ cấu quản
trị và nâng cao năng lực quản lý rủi ro, giảm thiểu các thông lệ cho vay theo quan hệ, cải
thiện về giám sát và báo cáo tài chính. Để làm được điều đó, công tác phân loại vốn vay và
dự phòng tổn thất vốn vay cần được nâng tầm theo các chuẩn mực quốc tế, khuôn khổ pháp
lý về quyền của chủ nợ và cơ chế giám sát cần được củng cố hơn nữa. Cải thiện cơ chế giám
sát và khuôn khổ pháp lý về hoạt động của ngân hàng có vai trò hết sức quan trọng để nâng
cao minh bạch và trách nhiệm giải trình trong khu vực ngân hàng, đồng thời củng cố động lực
để các ngân hàng trở nên cạnh tranh hơn, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục hội nhập
sâu hơn vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Ba cơ quan giám sát của Việt Nam còn thiếu
tính độc lập, thẩm quyền giám sát và năng lực chuyên môn. Cho dù đã có những cải thiện từ
năm 2011, công tác thanh tra tại cơ sở vẫn chưa hiệu quả, các ngân hàng lớn vẫn chưa được
thanh tra theo chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Công tác giám sát các tổ chức tài chính
lớn thuộc sở hữu nhà nước vẫn còn khiếm khuyết do xung đột lợi ích, khi các cơ quan giám
sát thường là cơ quan thực hiện quyền sở hữu tại chính đơn vị mà họ giám sát. Chính vì vậy,
điều quan trọng là phải đảm bảo giám sát đầy đủ rủi ro hệ thống và đẩy mạnh sử dụng đầy
đủ các công cụ vĩ mô cẩn trọng.
Khu vực tài chính được tăng cường sẽ góp phần mở rộng hòa nhập về tiếp cận tài chính
ở Việt Nam. Thiếu hòa nhập trong tiếp cận khu vực tài chính chính thức là yếu tố làm tăng bất
bình đẳng về thu nhập, vì những người "không dùng ngân hàng" phải trả chi phí cao hơn cho
các dịch vụ tài chính hoặc không có khả năng đầu tư, tiêu dùng hoặc lập kế hoạch để đối phó
với rủi ro tài chính. Khảo sát Findex Toàn cầu năm 2014 của Ngân hàng Thế giới cho thấy
chỉ có 31% người trưởng thành ở Việt Nam mở tài khoản ngân hàng tại một tổ chức tài chính
chính thức. Tỷ lệ này đã tăng từ 21% năm 2011, và mặc dù như vậy đã là sự cải thiện đáng
kể nhưng còn nhiều việc phải làm, nhất là ở các khu vực nông thôn, nơi người dân có tỷ lệ
tiếp cận các dịch vụ tài chính chính thức thấp hơn nhiều so với mức bình quân của quốc gia.

62 VAMC mua bằng cách đổi trái phiếu VAMC và ngân hàng cần phải lập dự phòng đối với tài sản được chuyển giao trong
vòng năm năm (trùng với kỳ hạn trái phiếu của VAMC).
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Ưu tiên trong trung hạn là tiếp tục phát triển các thị trường vốn và các tổ chức tài chính
phi ngân hàng, hiện nay còn nhỏ và chưa được sử dụng hết tiềm năng. Sự phụ thuộc vào
khu vực ngân hàng về tín dụng dài hạn và thị trường vốn chậm phát triển cũng ảnh hưởng xấu
đến khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn hơn trong nền kinh tế. Mặc dù tình hình kinh tế vĩ
mô đã bình ổn từ năm 2012, những nguy cơ dễ tổn thương về tài chính vẫn cần một chương
trình cải cách nhất quán. Thị trường trái phiếu và cổ phiếu lành mạnh và thanh khoản cao có
thể giúp cung ứng nguồn vốn dài hạn đáng tin cậy hơn cho khu vực tư nhân, đồng thời cải
thiện về quản trị doanh nghiệp. Cải cách trên các thị trường này có thể giảm thiểu rủi ro do
quá phụ thuộc vào khu vực ngân hàng, đồng thời cải thiện về phân bổ nguồn lực.
Thứ ba, cải cách triệt để khu vực DNNN là một ưu tiên quan trọng. Tạo động lực và môi
trường thuận lợi để tái cơ cấu khu vực DNNN vẫn là một ưu tiên cải cách kinh tế quan trọng
ở Việt Nam. Khuôn khổ pháp lý về DNNN nhìn chung đã được cải thiện đáng kể với nhiều
Luật, Nghị định và các văn bản pháp lý khác được ban hành trong năm năm qua. Luật doanh
nghiệp được thông qua năm 2014 đã quy định về những thay đổi quan trọng, nhằm đảm bảo
đối xử công bằng hơn với các doanh nghiệp ở tất cả các loại hình sở hữu, đồng thời cải thiện
về quản trị doanh nghiệp trong các DNNN. Luật quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào
sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 đã đặt nền tảng pháp lý để nâng cao hiệu
quả chức năng sở hữu và củng cố cơ chế quản lý chung cho các DNNN. Những cải thiện về
quy phạm pháp luật trên là quan trọng, nhưng trọng tâm hiện nay cần chuyển sang đảm bảo
triển khai cho nhất quán. Điều này đòi hỏi phải có những tiến triển hơn nữa về cổ phần hóa
các DNNN còn lại (bao gồm cả thoái vốn chi phối), tiếp tục thoái vốn ra khỏi các ngành nghề
không phải ngành nghề chính, nâng cao minh bạch và xóa bỏ cách đối xử ưu đãi cho DNNN.
Hình 60: Quyền tài sản
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Cuối cùng, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh là điều kiện cần thiết để khu vực tư
nhân phát triển và tăng trưởng trên nền tảng tăng năng suất, tạo việc làm và tận dụng
hội nhập khu vực và quốc tế sâu rộng hơn. Đánh giá về năng lực cạnh tranh giữa các quốc
gia cho thấy Việt Nam đang đi sau nhiều nước khác, đặc biệt trong khía cạnh môi trường thể
chế và chính sách. Kết quả của Việt Nam về chính sách cơ cấu trong Đánh giá Thể chế và
Chính sách Quốc gia của Ngân hàng vẫn thấp hơn so với mức bình quân của các quốc gia
thu nhập thấp, mặc dù kết quả ở các nội dung khác tốt hơn. Tuy hạng mức của Việt Nam
trong khảo sát về môi trường kinh doanh đã cải thiện lên vị trí thứ 90 năm 2016 (từ mức 93
năm 2015), vị trí này vẫn đứng sau Trung Quốc, Thái Lan và Ma-lay-xia. Theo chỉ số Năng
lực Cạnh tranh Toàn cầu, mặc dù Việt Nam đã lấy lại vị thế phần nào, nhìn chung hạng mức
vẫn bị tụt từ thứ 59 năm 2011-2012 xuống thứ 68 trong đánh giá năm 2014 - 2015.
Môi trường thể chế kinh doanh của Việt Nam vẫn là một sân chơi chưa bình đẳng, làm
giảm đáng kể động lực và năng lực tăng trưởng và phát triển của các doanh nghiệp tư
nhân trong nước. Kết quả khảo sát doanh nghiệp liên tục cho thấy quan hệ với nhà nước là
vẫn yếu tố cần thiết để thành công trong kinh doanh, và đầu tư cho quyền lực của nhóm lợi
ích vẫn đang tăng lên. Chẳng hạn, các doanh nghiệp trong khảo sát PCI cho biết quan hệ với
nhà nước là thiết yếu để tiếp cận hợp đồng, đất đai và các nguồn lực khác. Trong điều kiện
tiếp cận hạn chế với các nguồn lực sản xuất (nhất là đất đai và vốn), những trở ngại pháp lý
và thói quan liêu khiến phần lớn doanh nghiệp tư nhân cảm thấy không muốn đầu tư và mở
rộng, nhiều doanh nghiệp sa sút hoặc hoạt động trong các ngành ít thâm dụng vốn có năng
suất thấp. Hầu hết một vài doanh nghiệp lớn hiện có ngoài khu vực đầu tư trực tiếp nước
ngoài (FDI) là DNNN hoặc doanh nghiệp tư nhân tham gia trong mạng lưới quan hệ được sự
ủng hộ trực tiếp và gián tiếp của các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, bao gồm những
ưu đãi về cơ hội tiếp cận vốn và đất đai, còn doanh nghiệp lại tạo điều kiện cho các cơ quan
nhà nước đó có cơ hội tham gia và hưởng lợi ích qua các hoạt động kinh doanh. Điều này làm
mất đi áp lực đổi mới sáng tạo và cải thiện hiệu suất, đồng thời thu hút rất nhiều nguồn lực
vào các hoạt động hưởng lợi do quan hệ với nhà nước, thay vì dành cho các hoạt động và các
ngành đem lại của cải vật chất cho xã hội. Xóa bỏ bất bình đẳng trong môi trường pháp luật,
tiếp cận tài chính, hạ tầng và thị trường (tạo ra sân chơi bình đẳng), đồng thời loại bỏ những
bất lợi mà hầu hết các doanh nghiệp tư nhân trong nước phải đối mặt là điều kiện cần thiết
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đó trở thành cỗ máy về tăng trưởng năng suất và việc
làm trong tương lai.
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Hình 61: Nền kinh tế dựa trên ưu đãi của
Việt Nam

Hình 62: Chi trả phi chính thức
(Thang điểm 1-7)
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toàn cầu.

Nhờ được tự do hóa từ sớm nên thị trường sản phẩm đã trở nên cạnh tranh, nhưng thị
trường các yếu tố sản xuất - đất đai và vốn - vẫn còn phải chịu can thiệp của Chính phủ.
Như đã thảo luận ở phần trên, cải cách khu vực tài chính không chỉ nhằm duy trì ổn định tài
chính mà còn để tạo thuận lợi để đẩy mạnh các hoạt động trung gian tài chính theo hướng
thị trường và phân bổ vốn hiệu quả trong nền kinh tế. Việt Nam vẫn duy trì đất đai thuộc sở
hữu nhà nước. Mặc dù có đã có khuôn khổ pháp lý về quyền sử dụng đất, chủ yếu nhằm mô
phỏng các thị trường và quyền sở hữu bất động sản trong phạm vi giới hạn của sở hữu nhà
nước, trong thực tế, các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước, nhất là cấp tỉnh, vẫn tham gia
nhiều vào các hoạt động giao đất thương mại ở cả đô thị và nông thôn. Chính quyền cấp tỉnh
kiểm soát thị trường sơ cấp đối với hầu hết đất thương mại, còn DNNN - trong đó có nhiều
doanh nghiệp nắm giữ nhiều quyền sử dụng đất - là những thành phần quan trọng trên thị
trường thứ cấp. Do thiếu tín hiệu giá cả và thị trường rõ ràng, vấn đề giao đất bị kiểm soát
hành chính và vì vậy dễ bị thiếu hiệu quả hoặc tệ hơn là dựa vào ưu ái. Giao đất, sở hữu và
quản lý đất đai là lĩnh vực rất khó cải cách, đòi hỏi phải có những thay đổi lớn về thể chế, về
quản trị nhà nước. Tuy nhiên, những cải cách đó sẽ đem lại những lợi ích xuyên suốt về phát
triển hạ tầng, nông nghiệp, phát triển đô thị và bền vững môi trường.
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Trong thời gian tới, những hiệp định thương mại sâu rộng như TPP, Hiệp định thương
mại tự do với EU là những yếu tố bên ngoài thúc đẩy tái cơ cấu theo hướng nâng cao
năng suất. TPP không chỉ loại bỏ rào cản thuế quan mà còn đem lại những tác động cụ thể
về chất lượng pháp luật, quyền sở hữu trí tuệ, bảo hộ nhà đầu tư, cạnh tranh, quản lý DNNN,
các chuẩn mực về môi trường và lao động, an toàn thực phẩm, mua sắm đấu thầu khu vực
công, và tự do hóa dịch vụ, bao gồm cả các dịch vụ tài chính và viễn thông. Mặc dù triển khai
những cam kết đó là những thách thức đặc biệt đối với Việt Nam - trong điều kiện lộ trình cải
cách từng bước hiện nay và di sản thể chế để lại (v.d. khu vực DNNN lớn, thể chế thị trường
chưa đầy đủ , v.v), Việt Nam đã chứng tỏ trong bối cảnh gia nhập WTO rằng quốc gia có khả
năng tận dụng những cam kết bên ngoài để đẩy mạnh cải cách trong nước, đặc biệt trong
những lĩnh vực khó khăn.

Ưu tiên 4: Chuyển đổi nông nghiệp và sử dụng tài nguyên
Nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp và hệ thống thực phẩm nông sản)
đóng vai trò quan trọng ở Việt Nam và sẽ tiếp tục góp phần hoàn thành mục tiêu kép
của phát triển bền vững. Mặc dù mức độ phụ thuộc vào nông nghiệp nhìn chung đang giảm
xuống, có sự khác biệt lớn tồn tại giữa và trong các địa phương. Chẳng hạn, tỷ trọng nông
nghiệp đang giảm mạnh ở khu vực Đồng bằng sông Hồng và Miền núi phía bắc, trong khi nông
nghiệp vẫn là nguồn thu nhập chính ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên.
Nguồn tài nguyên trực tiếp và gián tiếp đóng góp cho nông nghiệp cũng vẫn là một phần quan
trọng trong sinh kế của các hộ gia đình bị thiệt thòi, nhất là là người dân tộc thiểu số.
Ưu tiên trong nông nghiệp tập trung vào các biện pháp cần thiết để chuyển đổi sản xuất
và đẩy mạnh sử dụng tài nguyên bền vững. Trọng tâm của ưu tiên nhấn mạnh vào các hệ
thống sản xuất theo cơ chế thị trường, nâng cao giá trị gia tăng, tăng cường vai trò của khu
vực tư nhân và kinh doanh nông nghiệp làm phương tiện để gắn kết các hộ nông dân nhỏ
với thị trường và nâng cao năng suất, giảm tác động môi trường ở các hoạt động trong từng
lĩnh vực. Ưu tiên này cũng đòi hỏi phải có một số cải cách trong cả nền kinh tế, đặc biệt liên
quan đến dồn điền đổi thửa và cải cách đất đai, điều kiện hoạt động cho các doanh nghiệp
quốc doanh, chính sách và thể chế liên quan đến nghiên cứu và phát triển, phối hợp giữa các
đơn vị tư nhân, vai trò của chính phủ, và chi tiêu công trong các lĩnh vực liên quan. Ưu tiên
cải cách chú trọng đến tầm quan trọng của tích hợp theo chiều dọc, đổi mới sáng tạo, kiến
thức về biện pháp nông nghiệp tốt, và công nghệ hiện đại để cải thiện năng lực cạnh tranh
trên các thị trường trong nước và quốc tế. Mục tiêu là nhằm "sản xuất nhiều hơn dựa trên ít
đầu vào hơn", nhằm nâng cao giá trị kinh tế (bao gồm cả phúc lợi của người tiêu dùng và nhà
sản xuát), đồng thời sử dụng ít vốn tài nguyên và vốn con người hơn. Điều này đòi hỏi phải
nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh, giảm tác động môi trường của nông nghiệp và các
ngành công nghiệp dựa vào tài nguyên khác.
Các biện pháp cải cách cần hỗ trợ nhà sản xuất nông nghiệp và thương phẩm dựa trên
nguồn lực tài nguyên để họ nắm bắt cơ hội tạo ra qua thay đổi về xu hướng tiêu dùng.
Khi tầng lớp trung lưu của Việt Nam phát triển hơn, cơ hội trên thị trường trong nước mở ra
thông qua tăng tiêu dùng sản phẩm chăn nuôi, sửa và các nguồn đạm khác. Bên cạnh đó là
thay đổi xu hướng tiêu dùng các sản phẩm gỗ, cùng với những quan ngại về tính bền vững.
Trong thời gian tới, thị trường trong nước phát triển sẽ tạo ra cơ hội tương tự như thị trường
xuất khẩu. Để nắm bắt được những cơ hội đó, người có đất cần được lựa chọn nhiều hơn và
được linh hoạt hơn về sử dụng đất. Chính phủ cần gỡ bỏ một số rào cản hiện nay về chuyển
đổi đất nông nghiệp trồng lúa và cân nhắc giao lại một số diện tích đất thấp để trồng các hoa
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màu khác ngoài lúa. Điều này tạo ra xúc tác đầu tư cho nông nghiệp và đẩy mạnh đa dạng
hóa, qua đó tạo ra các hoạt động mới và tạo thêm việc làm trong hệ thống thực phẩm nông
sản. Bổ sung các biện pháp này bằng nâng cao khả năng tiếp cận tài chính, để hỗ trợ áp
dụng các biện pháp nông nghiệp mới và đổi mới sáng tạo. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, tiếp
cận kiến thức và kỹ thuật, tín dụng và cơ hội nhằm nội hóa những lợi ích cho người dân qua
đầu tư vào ngành (chẳng hạn sản xuất gỗ xử hoặc lâm nghiệp duyên hải) sẽ thúc đẩy những
thay đổi tích cực trong quản lý lâm nghiệp.
Các cơ hội dồn điền đổi thửa, nhằm giảm tác động xã hội tiêu cực tiềm ẩn, cũng hết
sức quan trọng để cải thiện cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp. Năm 2011, 69% đơn vị
ruộng vườn có diện tích dưới 0,5 héc-ta. Đối với các hộ nông nghiệp nhỏ lẻ, dồn điền đổi thửa
có thể giúp nâng cấp các hệ thống sản xuất của họ thành các hệ thống mang tính thương
mại hơn, để hưởng lợi từ hiệu ứng kinh tế theo quy mô. Sửa đổi chính sách gây hạn chế dồn
điền đổi thửa, như các quy định hạn chế về quy mô đất canh tác cây trồng hàng năm (là ba
héc-ta năm 2015 với một số ngoại lệ) và các chính sách giao đất tốt nhất để trồng lúa, là
cần thiết để tạo điều kiện cho doanh nhân địa phương và các nhà đầu tư khác tối ưu hóa sử
dụng nguồn lực.63 Chính phủ cần nâng cao các nỗ lực mở lối như "cánh đồng mẫu lớn" nhằm
khuyến khích canh tác hợp tác, hoặc hỗ trợ dồn điền đổi thửa giữa các hộ gia đình. Trong một
số trường hợp, các hộ gia đình đã cho các doanh nghiệp thuê đất và bố trí một số thành viên
hộ gia đình tiếp tục làm việc trên ruộng được quản lý chuyên nghiệp đó.64
Tuy nhiên, dồn điền đổi thửa không nên áp dụng chung cho tất cả các vùng nông thôn
ở Việt Nam. Tại một số vùng ở Miền núi phía bắc và Tây Nguyên, nơi các hộ gia đình nghèo
và người dân tộc thiểu số sinh sống gần bìa rừng, dồn điền đổi thửa chưa chắc đã đem lại
những lợi ích dự kiến do nhiều diện tích đất không phù hợp cho canh tác nông nghiệp thực
phẩm. Đối với nhiều cộng đồng như vậy, hạn chế về khả năng tiếp cận các phương án thay
thế và thói quen văn hóa đã tạo ra mối quan hệ không thể thay thế giữa họ và môi trường. Họ
phụ thuộc vào nguồn tài nguyên cho nhiều hoạt động để sinh sống và làm kinh tế, như lấy
thức ăn, thuốc, chất đốt, vật liệu xây dựng, làm đồ thủ công truyền thống, các các hoạt động
tạo thu nhập. Nhiều cộng đồng cũng trực tiếp quản lý các hệ lâm-nông nghiệp, bao gồm cây
lưu niên và hoa màu để sinh sống. Đối với những hộ gia đình đó, hỗ trợ chính là đảm bảo sao
cho mạng lưới an sinh phụ thuộc tài nguyên có khả năng chống chọi với thay đổi thời tiết và
điều kiện tự nhiên. Điều quan trọng nữa là phải đảm bảo sao cho họ không bị buộc di dời do
các nỗ lực dồn điền hoặc đầu tư hạ tầng khác.

63 Ngân hàng Thế giới, 2012
64 Ngân hàng Thế giới, 2016
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Hình 63: Nghèo đói bần cùng và tỷ lệ bao phủ rừng

Mức độ đói nghèo cùng cực

Ghi chú

Độ che phủ rừng
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Chính phủ cần đưa vào các khoản đầu tư công để tạo xúc tác cho các nhà đầu tư tư nhân
quản lý đất đai tốt hơn. Ngân sách nhà nước có thể được dùng để đồng tài trợ cho các hoạt
động đầu tư thân thiện với môi trường của người quản lý đất tư nhân, nhằm tạo ra hàng hóa
công cộng (chẳng hạn, trợ cấp cho người có đất khôi phục các diện tích ven sông và rừng ven
biển). Một phương án nữa là chi trả hoặc tạo cơ chế khuyến khích tài chính cho người sản xuất
và các cộng đồng để bảo vệ hệ sinh thái (chẳng hạn, qua cung cấp tín dụng ưu đãi cho những
người trồng cây lấy gỗ luân canh dài hạn, hoặc tạo các lợi ích hấp thụ các-bon hoặc sử dụng
các biện pháp quản lý nước bền vững). Ở Đắk Lắk, chính quyền đang chia sẻ chi phí cho nông
dân trồng cà phê có áp dụng các công nghệ tiết kiệm nước và cung cấp tín dụng ưu đãi cho
những nnôg dân trồng lại cây cà phê, song hành với những cải thiện về thông lệ quản lý đất
và nước. Những sáng kiến tương tự như Chi trả cho dịch vụ sinh thái rừng (PFES), chẳng hạn
chi trả theo kết quả để giảm phát thải do phá rừng và suy thoái rừng, cũng nên được cân nhắc.
Việt Nam nên tạo điều kiện để thị trường đất đai hoạt động và phát huy chức năng điều
hòa tác động môi trường của nông nghiệp, giảm ô nhiễm đất và nước. Hiện đang có nhiều
hoạt động công nghiệp và gây ô nhiễm tại các khu vực đô thị đang phát triển nhanh ở Việt
Nam. Giải pháp thị trường về tăng giá trị đất đô thị là di dời các cơ sở công nghiệp giá trị thấp.
Tuy nhiên, thị trường này chưa có vai trò ở Việt Nam. Tìm kiếm nguồn thu thay thế cho chính
quyền địa phương - chẳng hạn qua bán bất động sản hoặc thuế thu nhập - sẽ giúp loại bỏ các
ngành gây ô nhiễm cao ra khỏi các khu vực có mật độ dân số cao. Ví dụ về di dời các cơ sở
công nghiệp ở Đại Liên, Trung Quốc là một minh chứng cho thấy chuyển đổi thị trường đất đai
có thể là cách để đem lại lợi ích về chất lượng môi trường. Trong trường hợp nông nghiệp, thị
trường đất vận hành tốt sẽ dẫn đến việc di dời các hoạt động sản xuất thương phẩm như cà
phê và lúa sang các địa điểm hợp lý về tài chính và môi trường hơn.
Việt Nam cần áp dụng những cải cách chính sách quản lý ô nhiễm và tối ưu hóa sử dụng
tài nguyên nước. Chính phủ có thể ban hành và thực thi hiệu lực các chính sách khuyến khích
(v.d. phí thải) giảm ô nhiễm nước và giúp các cơ sở xử lý nước thải công ích bù đắp chi phí
đầu tư, vận hành và duy tu bảo dưỡng. Nâng phí nước thải là điều kiện cần để khuyến khích tư
nhân đầu tư. Tương tự, các biện pháp quản lý và giải pháp kỹ thuật nhằm giảm sử dụng nước
và phân bón, các phương pháp làm trẻ hóa cây trồng cao tuổi (chẳng hạn các biện pháp sản
xuất lúa thay thế giữa lúa nước và lúa khô, giảm sử dụng nước và phát thải khí hiệu ứng nhà
kính) có thể giúp giảm sử dụng quá mức và ô nhiễm nước.
Bên cạnh đó là nhu cầu đẩy mạnh lập kế hoạch tổng hợp, khuôn khổ pháp luật và cơ chế
khuyến khích để phân bổ tài nguyên nước hiệu quả giữa các ngành khác nhau. Trong
ngành nông nghiệp, nhiều chính sách hỗ trợ ở Việt Nam đang gây bất lợi về môi trường, chẳng
hạn miễn phí sử dụng nước. Thu phí cùng với các biện pháp bảo vệ người nghèo ở nông thôn,
có thể giúp giảm tình trạng sử dụng nước lãng phí. Áp dụng các biện pháp nhằm mở rộng
nguồn nước cung ứng cũng quan trọng đối với một số ngành và vùng miền. Điều này đòi hỏi
phải đầu tư theo kế hoạch tốt cho hạ tầng trữ nước nhiều năm như xây đập, xây dựng các công
trình cấp nước khu vực, thu nước mưa, và hơn nữa. Các biện pháp đó sẽ không chỉ góp phần
chuyển đổi nông nghiệp mà còn đẩy mạnh sử dụng nước bền vững sâu rộng hơn.
Hiện đại hóa nông nghiệp và cải thiện quản lý tài nguyên đòi hỏi cách tiếp cận dựa trên
thông tin và kiến thức. Các nhà sản xuất cần được hỗ trợ về thông tin và kỹ thuật để đáp
ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, nông nghiệp khôn ngoan theo khí hậu, các công nghệ
quản lý rừng và đất đai. Cần đầu tư cho nguồn nhân lực và hạ tầng nghiên cứu và phát triển
(chẳng hạn, đầu tư cho các phòng xét nghiệm và con người để nghiên cứu cách đáp ứng các
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yêu cầu về an toàn thực phẩm trên thị trường trong nước và xuất khẩu), thu thập dữ liệu và
chuyển giao thông tin. Khu vực công không nhất thiết là nơi cung cấp toàn bộ thông tin và các
hoạt động đổi mới sáng tạo. Thay vào đó, nhà nước cần thu thập và lưu giữ dữ liệu đáng tin cậy
về những tham số môi trường và tài nguyên quan trọng, đồng thời hỗ trợ chuyển giao thông tin
và tạo ra xúc tác để khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn trong quá trình hình thành kiến thức.
Tổng quát hơn, cần phải có các nhà cung cấp dịch vụ để hỗ trợ cải thiện sản xuất, đáp ứng
các tiêu chuẩn chất lượng cho người tiêu dùng trong nước và quốc tế đã trưởng thành hơn và
có nhiều kiến thức hơn. Đẩy mạnh hành động phối hợp qua các hiệp hội ngành nghề, khuyến
khích các hiệp hội đó thực hiên chắc năng chuyên môn. Điều này cũng tạo thêm việc làm có
kỹ năng và thu nhập trong ngành nông nghiệp và quản lý tài nguyên.
Chính phủ cần hình thành và công khai các dữ liệu quan trọng như độ dốc, lượng mưa,
tính chất phù hợp của đất đai, ô nhiễm, v.v.... Để cải thiện chất lượng, sự nhất quán và khả
năng tiếp cận dữ liệu của cả khu vực công và tư nhân, Chính phủ cần:
	Cân nhắc xây dựng hạ tầng để hài hòa và duy trì thông tin cập nhật
	Đẩy mạng sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông sẵn có trong khả năng chi trả,
các ứng dụng về dữ liệu không gian có thể truy cập công khai để sẵn sàng thu thập và
chia sẻ thông tin theo thời gian thực về thời tiết, khí hậu, nước, đất, chất lượng không
khí và các yếu tố khác.
	Tăng cường năng lực cho các tổ chức nghiên cứu và tham mưu chính sách về phân
tích dữ liệu, và đảm bảo các tổ chức đó ưu tiên về cách tiếp cận nhằm cải thiện sử
dụng dữ liệu của các cơ quan nhà nước, tìm ra các phương thức thu thập thông tin mới
để cải thiện về giám sát và thực thi hiệu lực, đồng thời xây dựng phương pháp để sử
dụng dữ liệu làm căn cứ ra quyết định
	Yêu cầu phối hợp giữa các tổ chức nghiên cứu và các cơ quan nhà nước, nhằm đảm
bảo hỗ trợ kỹ thuật về cải thiện quản lý môi trường và sử dụng tài nguyên thực sự góp
phần hỗ trợ triển khai chính sách.
	Cải thiện về tiếp cận những thông tin cơ bản (v.d. tiêu thụ và ô nhiễm nước). Thông tin
công khai thông tin sẽ giúp xác định ra những bất cập để kịp thời đầu tư và áp dụng
các quy trình cải thiện để xử lý các vấn đề môi trường (chẳng hạn, xử lý nước thải).
Việt Nam cần nâng cao năng lực của các tổ chức nhà nước để họ đóng vai trò hỗ trợ
nhiều hơn cho nông nghiệp, sử dụng tài nguyên và quản lý môi trường. Khi áp lực và các
đòi hỏi về kinh tế ngày càng đòi hỏi phải hiện đại hóa nông nghiệp (bao gồm cả ngư nghiệp
và lâm nghiệp), việc Chính phủ tiếp tục đứng ra quản lý chuyển đổi gây hạn chế về khả năng
đổi mới sáng tạo và sức bật của nông dân Việt Nam, và làm cản trở đầu tư cho các ngành phụ.
Đây là điều cần tránh để tận dụng các cơ hội tạo việc làm và cải thiện về tạo thu nhập từ nông
nghiệp và sử dụng tài nguyên thiên nhiên. Trong giai đoạn chuyển đổi này, Chính phủ cần
giám sát và thực thi hiệu lực các chính sách và chương trình nhằm giảm tác động tiêu cực đến
môi trường, thay vì quy định cần phải làm gì.
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Ưu tiên 5: Điều chỉnh dịch vụ công cho phù hợp với kỳ vọng mới và
dân số đang già đi
Dịch vụ công trong hàng loạt các lĩnh vực đang nổi lên là một ưu tiên vì hai lý do. Một là,
đầu tư cho nguồn nhân lực là yếu tố tiên quyết cho nghị trình tăng trưởng chung, khi Việt Nam
đang tìm cách chuyển sang mô hình tăng trưởng mới, làm cơ sở để tiếp tục tăng trưởng về thu
nhập cho nhóm 40% dưới đáy. Thứ hai, khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ là yếu tố chính
đảm bảo phúc lợi cho nhóm 40% dưới đáy và người nghèo. Bên cạnh đó, dịch vụ công đóng
vai trò chính trong việc giải quyết những thách thức mà các nhóm thiệt thòi đang phải đối mặt,
bao gồm người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, và người nhập cư đô thị. Nghị trình cho ưu
tiên dịch vụ công bao gồm một loạt các sáng kiến về giáo dục, y tế và đảm bảo xã hội, bên
cạnh một số hành động cụ thể để xử lý các vấn đề quan trọng về bình đẳng giới.
Mặc dù dã được quốc tế ca ngợi về thành công trong giáo dục cơ bản chất lượng cao, hệ
thống giáo dục của Việt Nam vẫn chưa tận dụng được nền tảng tuyệt vời ở các cấp học
cao hơn. Mặc dù hệ thống đã đạt được chất lượng chung tương đối cao và đồng đều về kết
quả học tập, nhiều học sinh nghèo vẫn không được học cao hơn. Khoảng cách lớn giữa người
nghèo và người giàu về tỷ lệ đi học được thể hiện rõ ở các độ tuổi trung học phổ thông, và rất
ít trẻ em nghèo được theo học sau trung học. Nhìn chung hiện nay chỉ khoảng một nửa học
sinh có thể hoàn thành trung học phổ thông.65
Hình 64: Khoảng cách lớn về tỷ lệ đi học ở cấp trung học phổ thông:
Tháp đi học theo độ tuổi và cấp học
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Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG về VHLSS 2014.

65 Nguồn chính về giáo dục bao gồm Ngân hàng Thế giới (2013) Báo cáo phát triển của Việt Nam về kỹ năng, Nghiên cứu
Việt Nam 2035, các chương về đổi mới sáng tạo và hòa nhập, và báo cáo chuyên đề cho Việt Nam 2035 "Giáo dục sau phổ
thông ở Việt Nam: Đặc điểm và thách thức.”
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Khả năng tiếp cận và công bằng thấp đi trông thấy do một hệ thống dựa trên thi cử
không tạo ra nhiều cơ hội ở các trường cấp học cao. Chính sách giáo dục của Việt Nam
đặt trách nhiệm cho học sinh phải thể hiện năng lực học thuật đủ mới có chỗ ở bậc giáo dục
trung học phổ thông, khiến cho học sinh có kết quả thi không đủ không được học ở cấp trung
học phổ thông.
Tỷ lệ bỏ học có thể tồi tệ hơn do khan hiếm các phương án chọn trường trung học phù
hợp chất lượng cao. Đa phần các em học sinh quyết định không học tiếp hoặc thi không
đạt được phân tuyến sang các chương trình hoặc trường kỹ thuật và dạy nghề. Theo học các
chương trình đó hoặc bỏ qua cấp trung học phổ thông mang lại tỷ lệ hoàn trả giáo dục từ
thị trường lao động thấp, từ đó khiến cho tỷ lệ không học tiếp và bỏ học còn cao hơn.66 Mặc
dù một số chương trình kỹ thuật và dạy nghề cho phép học sinh kết thúc trung học và nhận
bằng sau trung học, nhiều chương trình lạc hậu, quá ngắn và/hoặc không phù hợp. Nhận
thức chung cho rằng các trường trung cấp kỹ thuật và dạy nghề là dấu hiệu thất bại của việc
không vào được trường trung học theo con đường học thuật. Có thể lợi ích học trung học phổ
thông sẽ tăng lên khi nhu cầu chung về kỹ năng tăng lên, nhưng cũng có khả năng cần phải
cải cách để cải thiện chất lượng trung học phổ thông cho phù hợp hơn với thị trường lao động.
Cho dù có tỷ lệ hoàn trả cao, giáo dục sau trung học cũng đang gặp các vấn đề về chất
lượng và sự phù hợp. Sinh viên tốt nghiệp có lương tương đối cao hơn được cho là phản ánh sự
khan hiếm và tài năng sẵn có hơn là kiến thức và kỹ năng có được trong các trương trình bằng cấp
của họ. Chỉ trừ một số ngoại lệ nổi bật, chất lượng và sự phù hợp của giáo dục sau trung học đang
phải chịu nhiều bất cập. Cán bộ dạy tiến sỹ toàn thời gian còn hiếm; lương thấp buộc nhiều giáo
sư phải nhận khối lượng giảng dạy lớn cho nhiều đơn vị khác nhau. Những trở ngại hành chính
triệt tiêu sáng tạo trên lớp học, không khuyến khích cập nhật thường xuyên chương trình giảng dạy
và/hoặc kết nối giữa nghiên cứu và giảng dạy. Một số môn học bắt buộc và hạn chế về lựa chọn
chương trình học đang khiến sinh viên mất đi hứng thú. Hầu hết các bài giảng được cho là quá lý
thuyết và không liên quan gì đến nhu cầu tuyển dụng tương lai.
Sự bất cập về chất lượng giáo dục sau trung học có nguồn gốc từ những thách thức
triển khai khuôn khổ pháp luật có hiệu lực. Trong thập kỷ qua, các quy định về giáo dục
sau trung học đã có những tiến bộ đáng kể, bao gồm cả Luật năm 2012 nhằm khuyến khích
tự chủ ở các trường đại học. Tình hình triển khai và thay đổi, mặc dù vậy, diễn ra chậm hơn.
Trong bối cảnh đó, Ngân hàng Thế giới (2013) đã chỉ ra bằng chứng về thiếu sự liên hệ giữa
những kỹ năng cần thiết cho việc làm và những kỹ năng học được ở các trường đại học và
cao đẳng. Cách hiểu hẹp về giáo dục sau trung học - chủ yếu tập trung và các ngành nghề
và bộ môn đại học truyền thống - càng là bất lợi cho các học sinh nghèo hơn. Độ đa dạng và
bao phủ về năng lực học thuật và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai tương xứng với những
lựa chọn thường xuyên được cập nhật ở cấp sau trung học. Tuy nhiên, các quy định pháp
luật hiện nay hạn chế khả năng thích ứng của các đơn vị giáo dục sau trung học - kể cả các
trường đại học và ngoài đại học. Chính sách hiện nay đang hạn chế tạo nguồn thu, không
tương thưởng cho thành quá, không khuyến khích đổi mới sáng tạo, hạn chế số trường đại
học và các loại hình giáo dục. Nghịch lý là hạn chế về học phí và quan ngại về chất lượng đều nhằm vào lợi ích của học sinh nghèo - lại là những lý do chính gây hạn chế về khả năng
tiếp cận và chặn đứng những thay đổi mang tính đổi mới sáng tạo.

66 Phân tích sơ bộ về lợi ích theo cấp học được trình bày ở phần trụ cột một trong báo cáo chuyên đề này và phân tích chi tiết
hơn được thực hiện cho Báo cáo đánh giá quốc gia có hệ thống (SCD) đầy đủ.
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Ngành giáo dục cần có thêm một số ưu tiên phụ khác. Đó là (i) tập trung vào giáo dục trẻ
em từ sớm cho học sinh nghèo, nhất là học sinh người dân tộc thiểu số để cân bằng về mức
độ chuẩn bị cho cấp 1, (ii) tiếp tục cải thiện về chất lượng thông qua chú trọng học qua hỏi
trên lớp; (ii) quan tâm và có chính sách cụ thể về cấp trung học và loại bỏ chế độ thi cử để
học ở cấp cao hơn, cùng các trở ngại khác để hoàn thành trung học cho học sinh nghèo; và
(iv) cung cấp ngày càng nhiều lựa chọn ở cấp cao đẳng đại học và không phải đại học cho
người học ở độ tuổi trẻ.
Cần đảm bảo hệ thống giáo dục được tiếp cận bình đẳng cho các nhóm thiệt thòi. Tỷ lệ
tốt nghiệp còn thấp đối với học sinh người dân tộc thiểu số, nhất là sau cấp trung học cơ sở,
trong khi trên một nửa trẻ em khuyến tật chưa bao giờ đi học, và trẻ em người nhập cư đô thị
không có hộ khẩu khó khăn khi nhập học. Đối với trẻ em khuyết tật, các trường cần cải tạo
cơ sở vật chật cho phù hợp với nhu cầu đặc biệt của các em, đối với học sinh nhập cư đô thị,
cần phải có cải cách để loại bỏ tác động của hệ thống đăng ký hộ khẩu thường trú đến cơ
hội nhập học.67
Trong lĩnh vực y tế, có rất nhiều thách thức lớn đối với cam kết về BHYT toàn dân Việt
Nam tuyên bố, bao gồm chất lượng chăm sóc y tế không dẫn đến bần cùng hóa. Đó là
cải thiện các kết quả y tế cơ bản cho nhóm bị thiệt thòi, đòi hỏi các cách tiếp cận riêng biệt;
hình thành hệ thống tài chính y tế tạo điều kiện tiếp cận chăm sóc không dẫn đến tình trạng
kiệt quệ, đồng thời tạo động lực lớn hơn để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc; hình
thành hệ thống y tế công cộng và sự nghiệp có khả năng thích ứng với nhu cầu y tế thay đổi
của người dân, đặc biệt tập trung vào cải thiện chất lượng; xử lý các yếu tố rủi ro chính do lối
sống, và tăng cường hệ thống y tế tuyến cơ sở để trở thành nơi chăm sóc y tế có chất lượng
và được tin cậy.68
Những mối quan ngại dai dẳng về chăm sóc y tế cơ sở ở các khu vực vùng sâu vùng xa
và người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ tỷ vong bà mẹ và trẻ em ở các khu vực nông thôn miền núi
cao gấp 3 đến 4 lần so với khu vực đô thị và nông thôn ở đồng bằn và tỷ lệ suy dinh dưỡng
cao ở người dân tộc thiểu số. Điều này để lại cho các nhóm bị thiệt thòi chịu thêm nguy cơ
dễ bị tổn thương và bất bình đẳng về cơ hội. Đặc biệt, suy dinh dưỡng có tác động lâu dài về
khả năng đi học, học tập, làm việc và năng suất.
Chi tiêu từ tiền túi của người dân cho y tế tác động lớn đến tình trạng nghèo (về khoảng
cách và tỷ lệ) ở Việt Nam. Khoảng một nửa số chi cho y tế ở Việt Nam được chi trả từ tiền
túi của người dân (OPP) và ở mức cao so với khu vực tính theo tỷ lệ GDP (khoảng 2,5 - 3%
GDP). Bằng chứng từ khảo sát cho thấy trên 4% hộ gia đình Việt Nam chi cho y tế đến kiệt
quệ năm 2012 (chi trên 40% ngân sách hộ gia đình), còn 2,5% (trên 2 triệu người) bị đẩy
vào cảnh nghèo. Cả hai số liệu trên đã có sự cải thiện trong giai đoạn 2008 - 2010, nhưng lại
chững lại từ năm 2010 - 2012. Tỷ lệ bị bần cùng hóa do chi tiêu từ tiền túi (OPP) cho y tế ở
Việt Nam cao hơn so với hầu hết các quốc gia ở châu Á.

67 Giáo dục cho người dân tộc thiểu số được đề cập ở Ưu tiên 1.
68 Các nguồn chính gần đây về lĩnh vực y tế là Đánh giá chi tiêu công năm 2015, Đánh giá bảo hiểm y tế xã hội ở Việt Nam
năm 2014, và gần đây nhất là Đánh giá phối hợp thường niên về kết quả ngành y tế và sắp tới là Nghiên cứu về chất lượng và
công bằng y té, dựa trên khảo sát các cơ sở y tế.
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Hình 65: Chi tiêu từ tiền túi đẩy nhiều
hộ gia đình rơi vào cảnh nghèo

Hình 66: Bệnh viện tuyến tỉnh và trung
ương chủ yếu được người giàu sử dụng
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Nguồn: Phân tích của cán bộ NHTG về dữ liệu VHLSS của Việt Nam

Hệ thống tài chính y tế Việt Nam đang vận hành theo hướng tăng chi phí mà thiếu hiệu
quả, gây lấn át các nội dung chi khác cho y tế có thể cải thiện sức khoẻ người dân hoặc
tăng cường phòng vệ tài chính. Việt Nam hiện đã chi khá cao cho y tế, ở mức trên 6% GDP,
cao hơn so với hầu hết các Quốc gia Đông Á, ngoại trừ các quốc gia như Nhật Bản, Hàn
Quốc là các quốc gia có thu nhập cao và dân số già.69 Bảo hiểm y tế đã mở rộng phạm vi bao
phủ, lên đến trên 70% dân số, tuy nhiên một tỷ lệ lớn người dân trong nhóm 40% ở dưới chưa
có bảo hiểm y tế do họ đang làm nông hoặc tham gia thị trường lao động không chính thức;
đồng thời, bảo hiểm y tế cũng không nhất thiết phòng vệ được cho tình trạng chi tiêu đến kiệt
quệ hoặc bần cùng. Các chính sách hiện nay về tự chủ tài chính cho bệnh viện, cơ chế chi
trả theo dịch vụ, và giảm trợ cấp của nhà nước cho giá dịch vụ y tế đang làm trầm trọng thêm
xu hướng kiệt quệ do chi tiêu cho y tế.
Hệ thống y tế ở tuyến cơ sở không đạt chất lượng tốt và đáng tin cậy cho các dịch vụ
y tế ở tuyến dưới. Các dịch vụ ngoại trú chăm sóc ban đầu và dịch vụ bệnh viện cơ bản ở
tuyến huyện và tuyến xã chủ yếu do người nghèo sử dụng, nhưng chất lượng chăm sóc và
mức độ sẵn sàng cung cấp dịch vụ có thể còn cải thiện đáng kể, đáp ứng các chỉ số chính
về phát triển đồng đều. Cán bộ và nguồn lực ở các tuyến này chưa đủ, do hệ thống hiện tại
thu hút hết bệnh nhân và nguồn lực lên các bệnh viện tuyến trên. Kết quả là, người dân có
phương tiện hoặc sống gần tuyến trên sẽ đến thẳng các cơ sở y tế tuyến tỉnh và tuyến trung
ương để được tiếp cận các chuyên gia y tế tốt hơn, năng lực chuẩn đoán và điều trị tốt hơn.

69 Vấn đề này được phân tích trong Báo cáo đánh giá chi tiêu công sắp ban hành.
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Một nghiên cứu sắp ban hành (Ngân hàng Thế giới 2016b) dựa trên khảo sát sâu các cơ
sở y tế cho thấy khoảng cách lớn về công bằng và chất lượng chăm sóc giữa khu vực
nghèo và giàu, nhưng các vấn đề về chất lượng y tế lại khá tương đồng. Nghiên cứu này
tìm hiểu về chăm sóc ở các trạm y tế xã và bệnh viện huyện tại sáu tỉnh. Kết quả là nhiều cơ
sở chăm sóc y tế không tuân thủ danh mục áp dụng khi được trình bày các triệu chứng tiêu
biểu về các ca chăm sóc y tế cơ bản, nghĩa là năng lực nhìn chung còn thấp. Năng lực của
các cơ sở chăm sóc y tế tuyến huyện bình quân cao hơn các trạm y tế xã. Tỷ lệ nghèo ở địa
phương không liên quan đến năng lực của cơ sở chăm sóc y tế. Nghiên cứu còn cho thấy với
tỷ lệ sử dụng điều trị nguy hại và không cần thiết rất cao (như ở các quốc gia khác). Việt Nam
sử dụng nhiều thuốc hơn nhiều hơn, và đặc biệt là sử dụng rất nhiều thuốc kháng sinh. Kiến
thức của bác sỹ về điều trị chuẩn rất thấp đối với bệnh lao và viêm phổi ở trẻ em.
Hệ thống y tế công cộng sẽ ngày càng phải thích nghi với những thách thức mới các
cách tiếp cận khác nhau, bao gồm (i) khuyến khích thay đổi hành vi do các rủi ro về lối
sống và (ii) thích ứng với những tình trạng khẩn cấp do biến đổi khí hậu. Một số thay
đổi lớn về sức khỏe y tế đòi hỏi phải thay đổi hành vi của từng cộng đồng và toàn dân, như
thói quen ăn uống, vệ sinh, hút thuốc, hay sử dụng đồ uống có cồn. Theo kinh nghiệm quốc
tế, cải thiện sức khoẻ y tế đòi hỏi phải giảm các yếu tố rủi ro trong dân cư, hoặc theo dõi tác
động đến sức khoẻ của các yếu tố rủi ro đó khi chúng trở nên nghiêm trọng. Bản thân hoạt
động của hệ thống y tế công cộng ở Việt Nam, và sự phối hợp liên ngành còn chưa phát triển
để xử lý những thay đổi đó. Từ đó đặt ra nhiều ưu tiên của ngành y tế. Đó là đưa chăm sóc y
tế trên cơ sở phù hợp với văn hoá tập tục đến với người dân tộc thiểu số ở các khu vực vùng
cao khó khăn; giảm tỷ lệ tài chính y tế được chi trả từ tiền túi thông qua nâng cao tỷ lệ tham
gia bảo hiểm ở khu vực lao động phi chính thức; tiếp tục tăng cường cải thiện về mua sắm
hàng hóa và dịch vụ y tế, bao gồm cải cách về mua sắm đấu thầu dược phẩm để giúp giảm
giá thuốc hiện đang cao; đảm bảo trách nhiệm giải trình của bệnh viện để ngăn ngừa tình
trạng đặc quyền đặc lợi của bệnh viện. Các biện pháp tăng cường dịch vụ ở tuyến cơ sở là
một loạt những can thiệp tập trung vào dịch vụ dự phòng, ngoại trú và dựa vào cộng đồng,
bao gồm xử lý những ách tắc về cung cấp dịch vụ như năng lực của cơ sở, cung ứng thuốc
và các dịch vụ xét nghiệm cần thiết; đồng thời thay đổi chính sách về hệ thống các cơ sở sự
nghiệp hướng đến cải thiện sự phối hợp và hợp tác, giảm sự phân tán và cạnh tranh giữa các
cơ sở cung cấp dịch vụ.
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Hình 67: Tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm hưu trí còn thấp so với các quốc gia ở
mức thu nhập tương đương
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Nguồn: Cơ sở dữ liệu về hưu trí của NHTG

Với quy mô của tầng lớp trung lưu mới và dân số già đi, hệ thống hưu trí của Việt Nam
đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng. Phạm vi bao phủ được mở rộng
để đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng, sao cho dân số đang già đi nhanh chóng không bị rơi
vào cảnh nghèo. Tỷ lệ tham gia hưu trí bắt buộc ở Việt Nam vẫn còn thấp, nhưng cũng không
quá thấp so với các quốc gia ở mức thu nhập tương đương trên thế giới. Hình 3 cho thấy mối
quan hệ trên toàn cầu về tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động tham gia các chương trình bảo
hiểm hưu trí bắt buộc và GDP theo đầu người. Việt Nam đang ở khoảng phù hợp với mức thu
nhập và tỷ lệ lớn tham gia thị trường lao động phi chính thức. Cuối năm 2013, bảo hiểm xã
hội đã bao phủ được khoảng 10,9 triệu người trong chương trình chính thức và 176.000 người
trong chương trình tự nguyện. Con số bày chỉ bằng 20% tổng lực lượng lao động, và phạm vi
bao phủ chủ yếu tập trung ở nhóm 40% ở đỉnh phân bố.
Việt Nam nổi bật về chính sách hưu trí hào phóng so với khu vực Đông Á Thái Bình
Dương và toàn cầu. Đó là kết quả của tỷ suất thay thế tích lũy cao trong hệ thống hưu trí.
Tình trạng này đã được phần nào cải thiện qua cải cách năm 2014, nhằm giảm tỷ suất tích lũy
hàng năm thông qua điều chỉnh, nhưng chỉ có hiệu lực đầy đủ từ năm 2022. Đây là một cải
cách đáng hoan nghênh, nhưng chưa làm cho hệ thống bền vững và Việt Nam vẫn là quốc
gia có tỷ suất tích lũy cao trên toàn cầu. Một yếu tố phức tạp ở Việt Nam là người lao động
thường đóng góp theo lương cơ bản, vì vậy người dân được hưởng tỷ lệ thay thế cao, nhưng
lại có giá trị lương hưu tuyệt đối thấp.
Ngay cả sau những cải cách gần đây, hệ thống hưu trí hiện nay vẫn chưa bền vững.
Trước khi cải cách năm 2014, quỹ hưu trí được dự báo là sẽ thâm hụt vào năm 2021 và sẽ hết
hoàn toàn dự trữ vào năm 2034. Một cách giải thích nữa là tỷ lệ đóng góp cần thiết để duy trì
quỹ cân đối phải được nâng lên đến gần 30% lương vào năm 2035, và 80% lương vào năm
2080. Những quy định này không đảm bảo tính bền vững nhìn trên góc độ cạnh tranh và đòi
hỏi ngân sách phải trợ cấp ở mức lớn. Những cải cách năm 2014 là các bước đi theo đúng
hướng, nhưng chưa đủ nhanh và đủ mạnh để đảm bảo hệ thống bền vững về lâu dài, mặc dù
có thể đẩy lui thời điểm hệ thống bị thâm hụt.
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Hình 68: Việt Nam có một lượng lớn "nhóm giữa bị lãng quên" trong hỗ trợ
người cao tuổi
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Nguồn: Galian (2014)

Về tổng thể, trên một nửa những người từ 60 tuổi trở lên hoặc không có bảo hiểm hưu
trí chính thức hoặc bảo hiểm xã hội, và một nửa những người hưởng bảo hiểm có mức
phúc lợi hưu rất thấp. Cộng lại, phúc lợi hưu trí chỉ đảm bảo cho dưới 20% dân số 60+, là
mức khiêm tốn so với các quốc gia láng giềng như Trung Quốc và Thái Lan. Hệ thống hiện
nay được thể hiện ở Hình 12, cho thấy vấn đề chung về hệ thống hưu trí ở các quốc gia đang
phát triển là có một lượng lớn "nhóm giữa bị lãng quên" giữa một nhóm nhỏ và khá giả hơn
tham gia bảo hiểm chính thức của BHXH và một nhóm thậm chí nhỏ hơn (tập trung ở những
người rất cao tuổi) được hưởng hưu trí xã hội.
Nhiều ưu tiên được đề xuất để mở rộng phạm vi cho toàn bộ người lao động, bao gồm
cả những người đang làm việc ở khu vực phi chính thức. Có lẽ ưu tiên bức thiết nhất là
tiếp tục cải cách hệ thống hưu trí của khu vực chính thức để đảm bảo bền vững tài chính dài
hạn cho hệ thống. Mở rộng phạm vi bao phủ của hệ thống chính thức mà không tiếp tục cải
cách sẽ tạo ra gánh nặng ngân sách lớn hơn trong tương lai. Tiếp tục cải cách cũng cần thiết
để tạo dư địa tài khóa để nhà nước có ngân sách hỗ trợ nhằm khuyến khích người lao động
ở khu vực phi chính thức tham gia và từng bước giảm độ tuổi hưởng hưu trí xã hội. Theo kinh
nghiệm của quốc tế cũng như của Việt Nam về mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế,
cần phải có trợ cấp của khu vực công để mở rộng phòng vệ tài chính cho người cao tuổi. Cải
cách về tài chính và chính sách có thể được bổ sung bằng cách hiện đại hóa hệ thống quản
lý bảo hiểm xã hội nhằm nâng cao tỷ lệ tuân thủ, giảm gánh nặng tuân thủ từ phía các doanh
nghiệp và khuyến khích các hệ thống cung cấp bảo hiểm xã hội theo định hướng dịch vụ.
Hệ thống trợ giúp xã hội có đặc trưng trong những năm qua là xây dựng chương trình
và chính sách thiếu phối hợp. Các chương trình trợ giúp xã hội liên tiếp được mở rộng mà
không quan tâm đến thiết kế chương trình và hệ thống triển khai thực hiện yếu kém. Các
chính sách và chương trình mới được ban hành theo từng sự vụ, chồng chéo về mục tiêu và
đối tượng. Hệ thống thực hiện các chương trình trợ giúp xã hội còn yếu - yếu hơn rất nhiều
so với những gì được mong đợi ở một quốc gia có trình độ phát triển như Việt Nam. Đó là các
hệ thống về nhận dạng và xác định đối tượng thụ hưởng, quản lý đối tượng thụ hưởng của
chương trình, chi trả phúc lợi (cải thiện chi trả bằng tiền mặt như hiện nay bằng sử dụng bên
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thứ ba để nâng cao minh bạch và trách nhiệm giải trình, cuối cùng là chuyển sang thanh toán
điện tử), huy động cộng đồng và mạng lưới công tác xã hội, cơ chế phản hồi/ khiếu nại, theo
dõi và đánh giá, các hệ thống thông tin quản lý.
Bên cạnh đó là khoảng cách thông tin về cả chi tiêu, kết quả và tác động của các
chương trình trợ giúp xã hội. Cần phải có bằng chứng để thảo luận có căn cứ về hướng
phát triển của các chương trình nhằm xử lý những rủi ro và nguy cơ dễ tổn thương hiện nay
(v.d. ai tham gia, gói chính sách kết hợp thế nào cho phù hợp, cách thức đảm bảo nguồn cho
chương trình).
Có rất nhiều lĩnh vực ưu tiên đề xuất trong cải cách về trợ giúp xã hội. Đó là 1) tiếp cận
nhất quán hơn về hỗ trợ theo hộ gia đình, thay vì có nhiều chương trình phân tán và chồng
chéo về đối tượng và mục tiêu, 2) xây dựng các hệ thống xác định và sàng lọc đối tượng tốt
hơn trong các chương trình trợ giúp xã hội có mục tiêu, nhằm cải thiện tác động giảm nghèo
với một mức chi cụ thể, 3) củng cố các hệ thống thực hiện thông qua đầu tư cho các hệ thống
thanh toán chi trả, hệ thống quản lý thông tin, cải thiện về tiếp cận khách hàng và các cơ chế
quản lý theo trường hợp cho các hộ gia đình có nhu cầu phức tạp, và 4) tư duy lại về thiết kế
của các chương trình giảm nghèo theo vùng để tập trung vào các cách tiếp cận tạo thu nhập
đa dạng hơn, dựa vào cộng đồng.
Bên cạnh đó cần phải có nhiều thay đổi về quản lý hành chính công và cung cấp dịch
vụ để đẩy mạnh công bằng giới. Ba quan ngại lớn về công bằng giới là thiếu nữ giới ở các
vị trí lãnh đạo trong cả khu vực công và tư nhân, tỷ lệ bạo lực gia đình cao, và tỷ lệ bất cân
bằng giới tính khi sinh rất cao. Các biện pháp nhằm đẩy mạnh vai trò lãnh đạo của nữ giới là
hỗ trợ chăm sóc trẻ em, mở ra các cơ hội đào tạo, loại bỏ phân biệt giới ở độ tuổi nghỉ hưu.
Chính phủ có thể cần cân nhắc thiết lập một chương trình đặc biệt về lãnh đạo nữ trong khu
vực công. Tiếp cận theo hướng đa ngành dựa trên bằng chứng cho cả hai giới có thể giúp
giảm bạo lực gia đình.70 Một biện pháp nhằm đảo ngược tỷ lệ bất cân bằng giới tính khi sinh
ở mức báo động hiện nay là nới lỏng chính sách hai con, nhưng tỷ lệ bất cân bằng giới tính
khi sinh có lẽ chỉ thay đổi mạnh khi mong muốn của cha mẹ thay đổi. Chính sách của chính
phủ có thể đẩy mạnh sự thay đổi đó qua các chiến dịch giáo dục nhằm nhấn mạnh vào giá trị
của con gái và mở rộng phạm vi bao phủ hưu trí để giảm quan ngại của cha mẹ về việc phải
có con trai để hỗ trợ họ lúc về già.

70

Ellsberg và đồng sự (2015) cung cấp một khảo sát bằng chứng hữu ích.
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Ưu tiên 6: Đẩy mạnh khả năng chống chọi biến đổi khí hậu và lợi ích
giảm thiểu tác động
Người nghèo ở Việt Nam sống gần với thiên nhiên nên dễ bị tổn thương bởi tác động
biến đổi khí hậu. Nghiên cứu gần đây của Narloch và Bangalore (sắp ban hành) cho thấy
các hộ gia đình nghèo sống thường sống tại các cộng đồng đất dốc hơn, có lượng mưa biến
đổi lớn hơn và thời tiết biến động nhiều hơn.
Hình 69: Người nghèo dễ bị tổn thương do các rủi ro về khí hậu
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Nguồn: Narloch và Bangalore (báo cáo sắp được công bố)

Các sự kiện khí hậu hiện nay và biến đổi khí hậu theo dự báo có thể kéo lui thành quả
phát triển trừ khi có những nỗ lực phối hợp về đầu tư chọn lọc theo khí hậu và theo đuổi
quỹ đạo tăng trưởng bền vững và chống chọi tác động khí hậu. Lĩnh vực ưu tiên này tập
trung vào những cải cách nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với thu nhập và
nguồn nhân lực, bao gồm đẩy mạnh các cách tiếp cận về phòng chống thiên tai, khôi phục và
quản lý nguy cơ thiên tai, tạo động cơ can thiệp có chọn lọc về khí hậu, phối hợp trong lập kế
hoạch và đầu tư. Cùng với đó là những cải cách nhằm giảm phát thải từ than, để Việt Nam thực
hiện những đóng góp mà quốc gia đã cam kết về giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu.
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Việt Nam, với mức độ phân cấp cao, cần có sự phối hợp và lập kế hoạch hiệu quả hơn về
biến đổi khí hậu giữa các ngành các cấp. Tại khu vực Đồng bằng sông Hồng và sông Cửu
Long, cần điều tiết về phối hợp giữa các cấp các ngành khiến cho các nhà hoạch định chính
sách và lập kế hoạch khó đưa ra các quyết định chiến lược bao trùm các cấp các ngành, về
định hướng tương lai và cách thức để phát triển. Chẳng hạn, một thành phố có thể xây dựng hạ
tầng để bảo vệ các công trình đầu tư của mình nhưng lại làm tăng nguy cơ ngập lụt ở các khu
vực khác. Để thay đổi tình trạng hiện nay, các tỉnh thành cần phối hợp lập kế hoạch đầu tư có
tính đến mực nước biển tăng lên và nguy cơ ngập lụt thay đổi. Các tỉnh thành cũng cần cùng
nhau quan tâm nhiều hơn đến vị trí hạ tầng và các cộng đồng dân cư. Một số thành phố ở Đồng
bằng sông Cửu Long đã bắt đầu áp dụng cách tiếp cận này.
Ở cấp tỉnh thành, một nhu cầu nữa là thiết kế quy hoạch sử dụng đất có tính đến rủi ro
thiên tại, đẩy mạnh phòng chống thiên tai và khôi phục sau thiên tai, đồng thời ghi nhận
những lý do các hộ gia đình phải sinh sống ở những địa phương hay chịu rủi ro. Tác động
của biến đổi khí hậu đối với những khu vực chịu rủi ro ngập lụt cao tỷ lệ thuận với sự phát triển
và hoạt động tại các khu vực đó. Các hệ thống phòng chống và khắc phục hậu quả cũng ảnh
hưởng đến mức độ tác động. Quy trình quy hoạch sử dụng đất cần cân nhắc đến nguy cơ dễ
tổn thương do thiên tai để giảm thiểu những tác động vật chất và tài chính. Tuy nhiên quy trình
này cần ghi nhận những hạn chế của những người hiện đang phải chịu nguy cơ thiên tai khi đề
xuất các phương án thay thế để quy hoạch có hiệu lực. Chẳn hạn, nghiên cứu gần đây ở thành
phố Hồ Chí Minh cho thấy các hộ gia đình địa phương và nhập cư không di chuyển khỏi nơi
sinh sống hiện nay mặc dù phải chịu rủi ro ngập lụt và tác động lớn đến sức khoẻ (Ngân hàng
Thế giới và Cơ quan Viện trợ Chính phủ Ốt-xtrây-lia 2014) vì giá thuê nhà rẻ hơn và họ có thể
sống gần nơi làm việc hơn. Trong những trường hợp đó, đầu tư cho hạ tầng để tạo điều kiện
cho người dân duy trì được công việc tương đương có thể bổ sung cho các nỗ lực quy hoạch
vùng ngập lụt.
Để thích ứng với biến đổi khí hậu, Việt Nam cải thiện cơ sở thông tin làm căn cứ cho
quy hoạch/kế hoạch và đầu tư. Cơ sở phân tích cho các quyết định hiện nay còn yếu. Việt
Nam cần đầu tư cho những phân tích đầu nguồn dựa trên thông tin, phân tích và quy trình
thu thập dữ liệu vững chắc. Đối với Việt Nam, cần có cơ chế theo dõi và thu thập dữ liệu bổ
sung (chẳng hạn, tăng cường các hệ thống thu thập dữ liệu về sử dụng đất, dự báo tác động
của mực nước biển tăng lên, v.v.) đồng thời đầu tư vào các công cụ phi cấu trúc như các hệ
thống cảnh báo sớm và nâng cấp các hệ thống đo tỷ trọng nước. Dữ liệu này sẽ cải thiện
năng lực của Chính phủ nhằm đánh giá lại các chính sách ngành liên quan đến nông nghiệp
(chẳng hạn thiên nhiên và phát triển không gian), quản lý vùng duyên hải (ví dụ, lựa chọn hạ
tầng và các biện pháp phi cấu trúc để kiểm soát ngập lụt và xâm nhiễm mặn), đồng thời giúp
điều chỉnh về sử dụng đất theo thay đổi về cơ chế nước (giữa nước ngọt, nước mặn và nước
lợ). Các nền tảng đó sẽ cải thiện được cơ sở thông tin sử dụng để quy hoạch, giảm thiểu tác
động và đối phó với thiên tai (đặc biệt qua cân nhắc đầy đủ về thiên tai và áp dụng cách tiếp
cận có hệ thống để đánh giá tác động thiên tai). Dữ liệu này cần được mở rộng cho phép truy
cập từ khu vực tư nhân.
Việt Nam cần xây dựng năng lực của các địa phương về phân tích rủi ro và các yếu tố
bất định một cách thường xuyên và sử dụng cơ chế hỗ trợ ra quyết định để xác định ưu
tiên nhu cầu và thu hút đầu tư tư nhân. Điều này sẽ tạo điều kiện cho chính quyền (các cấp)
nội hóa các xu hướng và điều kiện về tài nguyên, nắm bắt được ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu, các diễn biến thiên nhiên và hành động của con người, đồng thời tối ưu hóa các cơ hội về
nguồn lực và đầu tư của khu vực công và tư nhân. Nỗ lực của Việt Nam về tăng cường năng lực
nhằm chính thức đưa các hoạt động đối phó rủi ro thiên tai vào các chính sách phát triển sẽ tạo
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điều kiện để các đia phương cải thiện về quy hoạch không gian tổng hợp giữa các ngành, và
đảm bảo tài nguyên đất và nước được quản lý dựa trên các tác động đến phát triển và biến đổi
khí hậu tiềm năng dài hạn hơn. Với mục tiêu đúng đắn và được cung cấp đầy đủ thông tin, các
quyết định của cả khu vực công và tư nhân vừa được lựa chọn lại vừa khuyến khích sự tham
gia của khu vực tư nhân trong phát triển hạ tầng chống chọi tác động khí hậu.
Đẩy mạnh đầu tư nhằm giảm rủi ro và nguy cơ dễ tổn thương do biến đổi khí hậu cho các
thành phố và cộng đồng nông thôn là cần thiết. Nhu cầu tài chính để thích ứng với biến đổi
khí hậu trong giai đoạn 2010 - 2050 ước lên đến tầm 75 - 100 tỷ US$ mỗi năm71. Các thành
phố có nguy cơ dễ tổn thương với biến đổi khí hậu cần đầu tư cho các biện pháp thích ứng phù
hợp, bao gồm các biện pháp dựa trên hệ sinh thái (ví dụ, tập trung hơn vào quản lý tổng hợp
khu vực duyên hải, bảo vệ rừng ngập mặn và ven biển, hệ sinh thái san hô tự nhên), hạ tầng
'phòng chống khí hậu', bao gồm các hệ thống thoát nước sau bão, các nhà máy cấp nước và
xử lý nước, bảo vệ hoặc di chuyển các cơ sở xử lý rác thải hoặc năng lượng. Đầu tư có thể bao
gồm chi tiêu cho duy tu bảo dưỡng và mở rộng hệ thống chống ngập lụt và ven biển (cả về hạ
tầng vật chất và hệ tự nhiên như rừng ngập mặn) để giảm thiểu tác động ngập nước biển, xâm
nhiễm mặn và ngập lụt sông, bảo vệ hạ tầng đô thị và các diện tích đất nông nghiệp giá trị nhất.
Đó cũng có thể là mở rộng và cải thiện hạ tầng thủy lợi, đặc biệt ở các khu vực miền trung, nơi
có nhiều cơ hội mở rộng thủy lợi và có thể hỗ trợ thay đổi về cung ứng nước.72 Đầu tư cũng cần
để xử lý những rủi ro lớn tại các khu vực định cư phi chính thức tại các thành phố, nơi dễ chịu
tác động nước biển dâng cao. Đứng trước nhu cầu đầu tư lớn, Việt Nam cần có những nỗ lực
xác định ưu tiên dựa trên phân tích thực tế để chọn ra những hoạt động đầu tư đem lại lợi ích
lớn nhất, đồng thời góp phần giảm nghèo và đẩy mạnh phát triển đồng đều.
Trợ giúp xã hội thích ứng với khí hậu cũng giúp xóa bỏ những bất lợi riêng do thiên nhiên
mà người nghèo phải đối mặt. Người nghèo, ngoài việc phải sinh sống tại những nơi có rủi ro
lớn hơn hoặc nguy cơ dễ bị tổn thương hơn bởi rủi ro khí hậu, còn phải đối mặt với những bất lợi
lớn liên quan đến nguồn lực tài chính và tiếp cận các công cụ tài chính (v.d. bảo hiểm). Điều này
càng cho thấy tầm quan trọng của việc phải chuẩn bị để các chương trình trợ giúp xã hội hiện
hành giúp được những người dễ bị tổn thương và gặp nhiều rủi ro về biến đổi khí hậu và thiên
tai để họ thích ứng và khôi phục. Các nỗ lực đó có thể làm giảm khả năng các hộ gia đình rơi
lại vào cảnh nghèo khổ bần cùng và trở thành lớp người bần cùng "mới". Viện Phát triển và Môi
trường Quốc tế (IIED) ước tính tổng tổn thất kinh tế hàng năm (trực tiếp và gián tiếp) do ngập
lụt tại thành phố Cần Thơ là 642 US$ trên mỗi hộ gia đình, chiếm 11% thu nhập hàng năm của
mỗi hộ73. Trong những trường hợp đó, các chương trình trợ giúp xã hội thích ứng với khí hậu có
thể đem lại nhiều lợi ích. Ở Cần Thơ, cải cách như thế cũng chỉ đòi hỏi đầu tư ở mức khiêm tốn,
do chỉ cần tận dụng hạ tầng liên quan đến các hệ thống trợ giúp xã hội hiện hành và điều chỉnh
chương trình để cung cấp trợ giúp xã hội cho các hộ chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt.
Xây dựng các công cụ tài chính phù hợp phòng chống rủi ro (bên cạnh bảo hiểm) sẽ cải
thiện được khả năng đối phó và khôi phục thiên tai của Việt Nam. Chính phủ tiến hành các
bước quan trọng để tăng cường khả năng chống chọi thiên tai trên khía cạnh tài chính. Tháng
5/2014, Luật "phòng chống và giảm thiểu tác động thiên tai (Số 22/2013/QH13)” có hiệu lực,
chuyển trọng tâm từ ứng phó sau thiên tai sang quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp. Luật cũng quy
định sử dụng vốn ngân sách nhà nước để phòng chống thiên tai và quy định về chính sách nhà

71 Ngân hàng Thế giới, 2010.
72 Ngân hàng Thế giới, 2010.
73	IIED, 2015 theo trích dẫn của Ngân hàng Thế giới, 2016.
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nước để hỗ trợ phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai trong nước. Để Luật được triển khai
hiệu quả, Việt Nam cần đầu tư nhằm đánh giá các yếu tố rủi ro hiện nay - lập hồ sơ lượng hóa
rủi ro và các nghĩa vụ nợ dự phòng của Chính phủ khi phải đối mặt với thiên tai trong tương lai để làm căn cứ cho các quyết định về nguồn tài chính cho rủi ro thiên tai. Chính phủ sẽ cần một
chiến lược phòng vệ tài chính hiệu quả dựa trên kết hợp tối ưu các công cụ tài chính, bao gồm
ngân sách dự phòng, dự trữ thiên tai quốc gia (nhiều năm), tín dụng dự phòng và các công cụ
chuyển giao rủi ro (bao gồm cả bảo hiểm). Quỹ dự trữ thiên tai chuyên trách hoặc bảo hiểm
theo tham số có thể được tính để để giúp đảm bảo nguồn tài chính bổ sung trong trường hợp
có thiên tai lớn.
Hình 70: Thay đổi lượng khí thải CO2 và GDP theo năm
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Mục tiêu ổn định biến đổi khí hậu trên toàn cầu đòi hỏi mỗi quốc gia phải cam kết giảm
phát thải. Việt Nam không phải là quốc gia phát thải CO2 lớn, nhưng lượng khí thải CO2 trên mỗi
đơn vị GDP hiện ở mức cao, cho thấy còn nhiều việc phải làm. Để thực hiện cam kết của quốc
gia, cần phải áp dụng các biện pháp sao cho không làm cho tăng trưởng hoặc giảm nghèo
chậm lại. Trong số các biện pháp tiềm năng "không phải hối tiếc" nhằm đem lại lợi ích trước
mắt trong nước, Việt Nam cần ưu tiên cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng và giảm tác động
các-bon của các ngành năng lượng và giao thông vận tải. Giảm phát thải khí hiệu ứng nhà kính
trong lĩnh vực vận tải còn đem lại lợi ích trực tiếp trong nước là giảm ô nhiễm không khí.
Các chương trình và chính sách về quản lý chất lượng không khí hiệu quả (AQM) sẽ giảm
phát thải khí hiệu ứng nhà kính, đồng thời cải thiện sức khoẻ cộng đồng và giảm tác động
tiêu cực đến môi trường. Ô nhiễm không khí ở Việt Nam ước tính dẫn đến tổn thất về năng
suất lao động lên đến 14% GNI74 mỗi năm và giảm tiết kiệm ròng ở mức 2,5% . Xử lý ô nhiễm

74 Ngân hàng Thế giới. 2010b.
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không khí đòi hỏi những cải cách để hỗ trợ Chính phủ thông qua kế hoạch hành động quốc gia
về quản lý chất lượng không khí (AQM), cùng với hàng loạt các hành động chính sách tạo điều
kiện để triển khai đến năm 2020. Các hành động chính sách đó sẽ hỗ trợ lập kế hoạch, bao
gồm: (i) theo dõi và thu thập dữ liệu, (ii) xây dựng các kế hoạch triển khai quản lý chất lượng
không khí (AQM) từ nhiều nguồn ô nhiễm tại các thành phố và các cụm đô thị, (iii) xây dựng và
thông qua các quy định về tiêu chuẩn xả thải xe cộ và chất lượng nhiên liệu, (iv) áp dụng giấy
phép công nghiệp nhằm kiểm soát phát thải ra không khí tại các ngành công nghiệp liên quan,
và (v) phối hợp và lập kế hoạch giữa các ban ngành.

Phần trăm

Hình 71: Tác động ô nhiễm không khí
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75	Tiết kiệm ròng điều chỉnh bằng tiết kiệm gộp quốc gia trừ đi tiêu dùng vốn cố định, cộng đầu tư cho vốn con người, trừ đi
tiêu hao vốn tài nguyên, và trừ đi thiệt hại do ô nhiễm. Đó là chỉ tiêu cụ thể hơn về thay đổi tổng thể tài sản vốn hình thành nên
khối của cải của quốc gia, bằng cách tính đến yếu tố vốn vật chất, vốn con người, vón tự nhiên và suy thoái môi trường.
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Thông tin về mức và nguồn ô nhiễm không khí cần được thu thập và công khai để
khuyến khích người dân quan tâm và ủng hộ cho các biện pháp xử lý ô nhiễm của Chính
phủ. Việt Nam cần áp dụng các hệ thống và công nghệ hiện nay để thu thập và xác nhận
thông tin, đồng thời hỗ trợ công khai thông tin. Việt Nam cũng cần cải thiện năng lực của cơ
quan nhà nước trong phối hợp, giám sát, thực thi hiệu lực.
Khuyến khích và tạo động lực để khu vực tư nhân hoạt động tại các khu công nghiệp
xanh và các-bon thấp. Việt Nam cần bắt đầu bằng cách đánh giá tính khả thi của việc đẩy
mạnh các chính sách và chương trình đã thông qua thành công. Chính sách sản xuất sạch
hơn (CP) cần được nhân rộng để giảm chất thải và sử dụng tài nguyên trong công nghiệp
đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động công nghiệp. Theo ước tính, tại các ngành như dệt,
chế biến thực phẩm giày da, khả năng tiết kiệm nước bình quân là 30% mà không cần đầu tư
lớn về hạ tầng. Theo các khảo sát của Chính phủ Việt Nam, chỉ 11% các cơ sở công ghiệp
đang áp dụng các kỹ thuật CP để giảm tiêu thụ năng lượng, nhiên liệu và vật tư trong năm
2010, cho thấy vẫn còn khả năng cải thiện tốt hơn. Việt Nam cũng có thể thiết kế ra các khu
công nghiệp các-bon thấp bằng cách, ngay trong khâu thiết kế, tính đến các cơ hội giảm
thiểu tác động bất lợi về môi trường của các ngành công nghiệp trên địa bàn. Những khu kinh
tế đó cũng cần tập trung thu hút các nhà đầu tư đem lại những sản phẩm và dịch vụ xanh.
Việt Nam cũng cần thông qua các chính sách tạo động lực để khu vực tư nhân đầu tư
vào sản xuất năng lượng sạch hơn, cải thiện hạ tầng và kết quả môi trường của khu
vực. Hiện nay, giá điện thấp phần nào chịu trách nhiệm về cường độ sử dụng năng lượng
cao ở Việt Nam, góp phần hạn chế động lực nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng. Mặc dù
Việt Nam đã nâng giá điện bình quân lên 44% từ năm 2010 đến năm 2012, lạm phát cộng
dồn trong cùng kỳ đã lên đến 53%.76 Kết quả là giá điện thực giảm xuống, hiện đang ở mức
thấp nhất trong khu vực. Bên cạnh tác động tiêu cực về hiệu suất năng lượng và ngân sách,
giá điện thấp một cách giả tạo cũng hạn chế khả năng để ngành đầu tư và chi tiêu cho vận
hành & duy tu bảo dưỡng, hoặc thu hút đầu tư của khu vực tư nhân. Tổng nhu cầu đầu tư của
ngành năng lượng ước vào khoảng 6 tỷ US$ mỗi năm đến năm 2030. Nếu không tạo động cơ
để khu vực tư nhân tham gia, Việt Nam sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo lượng vốn lớn
cho hạ tầng ngành điện, để chuyển sang sử dụng nhiên liệu thấp các-bon và mới hơn, bao
gồm khí tự nhiên hóa lỏng, gió và mặt trời.
Chính phủ cần đứng ra quản lý nhà nước về hoạt động trong ngành năng lượng bằng
cách quy định và thực thi hiệu lực các tiêu chuẩn về môi trường. Việt Nam có thể giảm ô
nhiễm không khí bằng cách nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng trong công nghiệp, đặt
ra các chỉ tiêu bắt buộc dựa trên hiệu quả hoạt động kết hợp với các hình thức khuyến khích
về tài chính cho các ngành công nghiệp và địa phương. Tại Bộ Công Thương, cơ quan bảo
tồn và hiệu suất năng lượng công nghiệp có thể hỗ trợ cho chương trình này.

76 Để bảo vệ người tiêu dùng thu nhập thấp, giá xã hội có trợ cấp được duy trì ở mức 993 VND/kwh (4,9 xu Mỹ /kwh) cho
50kWh đầu tiên.
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Hình 72: Mức tiêu dùng năng lượng trong một số ngành công nghiệp ở Việt Nam
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Nguồn: Audinet và cộng sự, 2015.
Ghi chú: BAU:kinh doanh bình thường, GJ: giga jun, ISP: Tổ hợp sản xuất thép.

Tiêu chuẩn cũng có thể được áp dụng để cải thiện hiệu suất sử dụng năng lượng ở người
tiêu dùng cuối cùng. Nhiều quốc gia hiện đang thiết lập các tiêu chuẩn tối thiểu về hiệu quả
năng lượng cho các thiết bị điện phổ biến, như Liên minh châu Âu, Ốt-xtrây-lia, Ca-na-đa
và Mỹ, cũng như Ấn Độ, Hàn Quốc, Mê-hi-cô, và Nga. Trong khu vực dân cư, tiềm năng tiết
kiệm năng lượng lên đến gần 140.000 GWh. Trên 87% tiềm năng đó có thể thực hiện thông
qua tiết kiệm năng lượng cho chiếu sáng, tủ lạnh, điều hòa không khí, đun nước và quạt gió.

Ưu tiên xuyên suốt: Tăng cường nền tảng thể chế và quản trị nhà nước
Khi Việt Nam bắt tay vào giai đoạn cải cách tiếp theo, mối quan hệ giữa chính sách và
quản trị nhà nước càng trở nên quan trọng hơn. Môi trường thể chế sẽ quyết định định
hướng thay đổi chính sách và mức độ triển khai hiện thực hóa các thay đổi này. Nếu không
cải cách về hệ thống quản trị nhà nước, Việt Nam khó có thể thực hiện được hầu hết các ưu
tiên được chỉ ra trong báo cáo này. Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, cung cấp hạ tầng tạo thuận
lợi cho tăng trưởng và cải cách pháp luật, xử lý tình trạng nghèo ở người dân tộc thiểu số, đẩy
mạnh tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm y tế và tỷ lệ hoàn thành giáo dục trung học, đảm bảo các
đô thị phát triển và thuận lợi cho cuộc sống, tăng cường hậu cần thương mại và tăng trưởng
"xanh", tất cả những điều đó đều đòi hỏi quản lý hành chính công phải hiệu quả, có đủ năng
lực để huy động nguồn lực trong nước, thực hiện các chương trình chi tiêu và đầu tư công,
ban hành quy định pháp luật có chất lượng và thực thi hiệu lực một cách minh bạch và công
bằng. Phần viết này tóm lược lại một số thách thức xuyên xuốt về quản trị nhà nước thông
qua phân tích trên.
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Bảng 11: Những thách thức về quản trị nhà nước đối với cả ba định hướng
Thách thức về
quản trị nhà nước

Tăng trưởng và tạo việc
làm cho mọi người

Chuyển đổi quan
hệ nhà nước - thị
trường

	Chức năng sở hữu và
quản lý nhà nước chưa
được tách bạch đầy đủ
	Cơ chế cạnh tranh còn
yếu và sân chơi chưa
bình đẳng
	Thị trường các yếu tố
sản xuất về đất đai và
vốn còn méo mó

Hòa nhập và cung
cấp dịch vụ công
	Hạn chế về tự chủ
của các đơn vị sự
nghiệp
	Thiếu môi trường
thể chế và pháp
luật hiện đại để
cung cấp dịch vụ
theo cơ chế thị
trường

Quản lý bền vững tài
nguyên và môi trường
	Chức năng kinh doanh
và quản lý nhà nước
chưa được tách bạch
đầy đủ
	Thiếu chi trả theo cơ chế
thị trường cho các dịch
vụ hệ sinh thái (nội hóa
các ngoại ứng)
	Chưa có thị trường đất
đai hiệu quả

	Quản lý tài chính công và đầu tư công dàn trải
Tăng cường năng 	Quan hệ giữa các cấp chính quyền còn manh mún
lực triển khai và
	Thiếu phối hợp giữa trung ương và các địa phương
phối hợp
	Các chính sách của quốc gia chưa được triển khai nhất quán
Tăng cường năng 	Chưa đủ minh bạch
	Hạn chế về tiếng
lực triển khai và
nói của người dân
trong báo cáo tài chính
phối hợp
tộc thiểu số trong
của các doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ
và ngân hàng
	Hạn chế về minh bạch
tài khóa và mức độ toàn
diện của ngân sách
	Hạn chế về minh
bạch trong phân bổ tài
nguyên và sử dụng đất
	Hạn chế về sự tham gia
của khu vực tư nhân
trong hoạch định chính
sách

	Hạn chế về tiếp cận
thông tin và so sánh đối
chiếu về kết quả môi
trường (các ngành các
cấp).

Việt Nam tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức xuyên suốt về quản trị nhà nước.
Những thách thức đó có thể được nhóm chung lại thành ba khía cạnh chính của quản trị nhà
nước. Một là vai trò độc lập của nhà nước và thị trường cần tiếp tục thay đổi. Khi nhà nước vẫn
tham gia vào các hoạt động sản xuất và phân bổ nguồn lực, những câu hỏi về sân chơi bình
đẳng, điều tiết thị trường độc lập và cơ chế cạnh tranh hiệu quả vẫn tiếp tục được đặt ra. Thứ
hai, các vấn đề về năng lực triển khai và phối hợp vẫn còn bức xúc do hiệu lực của Chính phủ
gặp cản trở bởi sự phân tán trong và giữa các cấp chính quyền cũng như những yếu kém về
quản lý hành chính công. Thứ ba, minh bạch và tiếng nói của người dân trong việc ra quyết
định, phân bổ nguồn lực, cải cách pháp luật và cung cấp dịch vụ cần được tăng cường hơn
nữa để tạo nền tảng nâng cao trách nhiệm giải trình. Mặc dù Việt Nam đã duy trì được tốc độ
tăng trưởng cao và kết quả dịch vụ công tốt trong giai đoạn phát triển ban đầu, nhưng những
yếu kém trong quản trị nhà nước có thể trở thành trở ngại cho tăng trưởng và các kết quả xã
hội trong tương lai. Vấn đề cần quan tâm là hiện dại hóa các thể chế cốt lõi của Chính phủ
để tạo điều kiện cho các thể chế đó tiếp tục hỗ trợ cho một nền kinh tế thu nhập trung bình
đang phát triển nhanh.

Báo Cáo Đánh Giá Quốc Gia Việt Nam 2016

119

Chuyển đổi quan hệ giữa nhà nước và thị trường
Di sản về thể chế do mô hình phát triển dựa vào nhà nước trước đây của Việt Nam tiếp
tục ảnh hưởng đến quan hệ giữa nhà nước và thị trường. Khởi đầu từ một hệ thống tập
trung, trong đó khu vực tư nhân chỉ có vai trò mờ nhạt, các tín hiệu giá cả hầu như không có
và nhà nước cơ bản nắm giữ độc quyền trong phân bổ nguồn lực, Việt Nam đã tiến được một
bước dài trong hình thành các thị trường. Ngày nay, hầu hết các giao dịch trong nền kinh tế
đều đã theo cơ chế thị trường và giá cả của hầu hết các sản phẩm và dịch vụ đều đã được
xác định trên cơ sở cung cầu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn những di sản về thể chế khiến cho Việt
Nam khác biệt với các nền kinh tế thị trường khác. Những di sản đó tự chúng thể hiện trong
thực tế của nền kinh tế, nơi các nhà nước vẫn giữ vai trò quan trọng trong phân phối nguồn
lực, đặc biệt là vốn và đất đai, các doanh nghiệp nhà nước vẫn tiếp tục tham gia trong nhiều
hoạt động thương mại. Kết quả là bối cảnh thể chế được đặc trưng bởi ranh giới mờ nhạt
giữa chức năng kinh doanh và chức năng quản lý nhà nước, tạo ra cơ hội cho tham nhũng và
qua đó làm giảm hiệu lực và tính độc lập trong quản lý nhà nước về thị trường, sự nhất quán
trong thực thi hiệu lực. Đó cũng là lý do cho cái mà báo cáo Việt Nam 2035 gần đây gọi là
"nhà nước bị thương mại hóa", nghĩa là nhà nước và doanh nghiệp cùng trực tiếp tham gia và
hưởng lợi từ những cơ hội được tạo ra trên thị trường.
Sự chuyển đổi dở dang sang cơ chế thị trường cũng thể hiện trong việc cung cấp dịch
vụ công. Chẳng hạn, mô hình ngành y tế của Việt Nam đang chuyển đổi từ một hệ thống tài
chính và kế hoạch hóa tập trung trước đây sang hệ thống phân cấp và theo cơ chế thị trường
nhiều hơn, trong đó các cơ sở y tế được tự chủ ở mức cao. Một ví dụ nữa là hệ thống giáo
dục cao đẳng đại học. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực gia tự chủ nhiều hơn, các trường đại học
công lập vẫn phải chịu gánh nặng kiểm soát của chính quyền trung ương, gây hạn chế về
khả năng tự do xác định chương trình giảng dạy, tuyển dụng giảng viên, và huy động vốn. Di
sản của nền kế hoạch hóa tập trung đó là trở ngại để các trường đại học thu hút giảng viên
có năng lực, cập nhật chương trình để cung cấp cho sinh viên tốt nghiệp những kỹ năng phù
hợp hơn với thị trường lao động.
Vai trò của nhà nước cần tiếp tục phát triển theo hướng vừa cung cấp hàng hóa công
cộng hiệu quả vừa tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Mặc dù việc nhà
nước rút khỏi các hoạt động kinh doanh thương mại sẽ diễn ra từng bước, điều quan trọng là
phải đảm bảo bình đẳng trong môi trường pháp luật và thực thi pháp luật, bất kể loại hình sở
hữu và quan hệ với nhà nước. Trong vấn đề này, một nghị trình cải cách thể chế quan trọng
là phải tách bạch rõ ràng hơn về chức năng kinh doanh và chức năng quản lý nhà nước.
Trong lĩnh vực dịch vụ công, các cơ chế cung cấp dịch vụ hiện đại thường theo hướng cung
cấp dịch vụ cạnh tranh hơn, qua đó đòi hỏi phải nâng cao tự chủ về tài chính và quản lý cho
các cơ sở cung cấp dịch vụ, và trong một số trường hợp phải mở cửa cho khu vực tư nhân
cung cấp dịch vụ. Sự tách bạch về chức năng nêu trên là cần thiết trong các ngành và các
doanh nghiệp đang tạo ra ngoại ứng tiêu cực (chẳng hạn, ô nhiễm hoặc sử dụng nước thiếu
hiệu quả) và ở các lĩnh vực được nhắm mắt với "cái xấu chung" để tăng thu. Lãng phí và thiếu
hiệu suất trong lĩnh vực thủy lợi là điển hình ở Việt Nam. Việt Nam đã bắt đầu đi theo hướng
đó, nhưng còn phải thiết lập các nền tảng thể chế cần thiết để các mô hình cung cấp dịch vụ
theo hướng phân cấp phân quyền đó vận hành hiệu quả.
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Tăng cường năng lực triển khai và phối hợp
Các thể chế cốt lõi của Chính phủ đang có sự phân tán, thường bị chồng chéo về nhiệm
vụ hoạch định chính sách, còn triển khai thì manh mún giữa các cơ quan ban ngành,
giữa trung ương và địa phương. Điều này góp phần tạo ra sự thiếu nhất quán trong hoạch
định chính sách, triển khai chậm trễ và thiếu hiệu suất trong sử dụng nguồn lực. Chẳng hạn,
chưa đến 10% doanh nghiệp trong khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) trong
10 năm qua cho rằng luật của trung ương được triển khai nhất quán ở các địa phương. Nhu
cầu phối hợp tốt hơn giữa các cấp các ngành cũng được thể hiện trong quản lý tài nguyền và
biến đổi khí hậu. Chẳng hạn, trong vấn đề ô nhiễm không khí, các bộ tham gia trong kế hoạch
hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí bao gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường,
Bộ Nội vụ, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Nhà ở, cùng với các tỉnh
thành. Vấn đề tương tự cũng diễn ra ở các ngành xã hội, đặc biệt trong triển khai các chính
sách hiện hành. Trong nhiều trường hợp, cán bộ các địa phương triển khai kém hoặc chỉ triển
khai được một phần các chương trình và chính sách được thiết kế ở trung ương. Đó thường
là thách thức cụ thể đối với các chính sách nhằm vào người dân tộc thiểu số, trong điều kiện
những người có thẩm quyền, kể cả trong lĩnh vực dân tộc thiểu số, thường là người Kinh đa số.
Thay đổi về phối hợp có hệ thống cần được thực hiện để hỗ trợ công tác phối hợp giữa
các bộ ngành và địa phương. Phối hợp là cần thiết để đẩy mạnh cải thiện về lập kế hoạch
tổng hợp giữa các địa phương và các ngành. Cải thiện về phối hợp, và phân giao nhiệm vụ
rõ ràng có thể giảm được chi phí giao dịch trong các hoạt động của khu vực công và tư nhân.
Cải cách thể chế để nâng cao sự phối hợp đòi hỏi phải có cam kết dài hạn về cải cách công
chức, cơ cấu thể chế và động lực để hỗ trợ quản trị nhà nước tốt.

Tăng cường tiếng nói và sự minh bạch
Nâng cao minh bạch, công khai thông tin một cách kịp thời và đáng tin cậy là cần thiết
cả cho sự vận hành của chính phủ và thị trường. Mặc dù Việt Nam đã có những tiến triển
trong xây dựng quy định pháp luật về công khai thông tin, nhưng vẫn còn những bất cập lớn.
Chẳng hạn, chất lượng báo cáo tài chính doanh nghiệp ở Việt Nam vẫn còn thấp hơn so với
các quốc gia so sánh cùng mức thu nhập trung bình như Việt Nam và tại Cộng đồng Kinh tế
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).77 Cho dù đã có những tiến triển, nhưng Chính
phủ vẫn còn nhiều việc phải làm để cải thiện. Chẳng hạn, Việt Nam đạt điểm số 18 trong
Chỉ số Ngân sách Mở, cao hơn Trung Quốc và Cam-pu-chia, nhưng thấp hơn đáng kể so với
mức trung bình của toàn cầu là 45 và thấp hơn so với hầu hết các nền kinh tế ASEAN khác.
Thậm chí với chuẩn mực về minh bạch mà Việt Nam tự đặt ra cho mình, chẳng hạn trong
quản lý đất đai và khu vực DNNN, hiện vẫn còn khoảng cách lớn giữa chuẩn mực và mức độ
minh bạch thực tế.

77 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) chưa cập nhật với những diễn biến tại Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS).
các yêu cầu báo cáo tài chính cẩn trọng và theo quy định khác vẫn có giá trị cao hơn chuẩn mực kế toán. Hiện còn thiếu giám
sát và thực thi hiệu lực tuân thủ các chuẩn mực kế toán. Kết quả là báo cáo tài chính không được lập trên cơ sở có thể so sánh
với các quốc gia khác. BÁO CÁO TUÂN THỦ CHUẨN MỰC VÀ PHÁP LUẬT (ROSC) về KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN, Ngân hàng
Thế giới 2016.
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Hình 73: Điểm mạnh về chuẩn mực kiểm toán và báo cáo
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Hạn chế trong triển khai các yêu cầu về công khai thông tin, chi phí giao dịch cao để
thu thập thông tin từ các ngành các cấp thường dẫn dến hệ quả là sử dụng dữ liệu thiếu
nhất quán trong lập kế hoạch. Chẳng hạn, thông tin khác biệt giữa các ngành và các cấp
về diện tích bao phủ, tình chất phù hợp và sử dụng đất đai, hạn chế về thông tin sở hữu đất
gây ảnh hưởng đến việc xác định ưu tiên cho những hoạt động can thiệp, dẫn đến các biện
pháp đầu tư không tối ưu. Tương tự, hạn chế thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ gây
khó khăn khi nhà nước so sánh đối chiếu chính quyền địa phương để tăng cường hỗ trợ hoặc
nắm bắt các vấn đề cụ thể.
Đồng thời, các tổ chức giám sát với vai trò áp đặt hạn chế lên các hành động của Chính
phủ hoạt động thiếu sự độc lập. Những thách thức cuối cùng về quản trị nhà nước liên quan
đến thiếu tiếng nói của các nhóm bị thiệt thòi. Ở nhiều quốc gia trên thế giới, những tiến bộ về
hòa nhập được thúc đẩy bởi sự vận động chính sách của các tổ chức xã hội dân sự. Chẳng
hạn các nhóm đại diện người bản địa ở nhiều quốc gia tại Mỹ La-tinh đã giúp tập trung sự chú
ý của Chính phủ vào nhu cầu cho các chính sách về hòa nhập. Tương tự, nghị trình về hòa
nhập cho người khuyết tật được thúc đẩy trên toàn cầu bởi các tổ chức vận động chính sách
chủ yếu dựa trên bản thân những người khuyết tật. Không gian hoạt động của các tổ chức
như vậy ở Việt Nam vẫn bị hạn chế, vì nhiều tổ chức trong đó hoạt động dưới sự chỉ đạo của
Đảng Cộng sản, và các tổ chức hiện nay của chính quyền - như Ủy ban Dân tộc và Ủy ban
Quốc gia về Người Khuyết tật - có vai trò vận động chính sách hạn chế.

122 Tiếp bước thành công

PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Tổng hợp về tham vấn
Bốn sự kiện tham vấn về dự thảo Báo cáo đánh giá quốc gia có hệ thống (SCD) được tổ chức
tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Ma Thuột (Tây Nguyên). Tại thành phố Hồ Chí
Minh, ngày 6/4, chúng tôi thảo luận về những phân tích và các thông điệp trong dự thảo Báo
cáo đánh giá quốc gia có hệ thống (SCD) với một nhóm thuộc khu vực tư nhân tại một sự kiện
do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ hức. Tại Buôn Ma Thuột, ngày
7/4, nhóm tổ chức cuộc tham vấn tương tự với sinh viên và giảng viên Đại học Tây Nguyên.
Bài trình bày tại cả hai sự kiện trên được kèm theo ở đây. Tham vấn ở Hà Nội được tổ chức
ngày 22/5 và 27/5 với các đối tác phát triển, đại diện chính phủ và các nhóm tham mưu chính
sách. Nhìn chung, các cuộc tham vấn cho thấy có sự nhất trí chung giữa các bên liên quan
về nền tảng phân tích chính và quan điểm chung của dự thảo Báo cáo đánh giá quốc gia có
hệ thống (SCD), bao gồm cả ba định hướng đề xuất và sáu ưu tiên nhằm đạt được những
tiến triển về phát triển đồng đều và giảm nghèo bền vững. Kết quả chính về tham vấn được
tổng hợp dưới đây.
Tăng trưởng và tạo việc làm cho mọi người
Các đại biểu bày tỏ sự nhất trí chung với nền tảng phân tích chính của Báo cáo đánh giá quốc
gia có hệ thống (SCD). Mặc dù có ghi nhận rằng Việt Nam thực chất đã đạt tăng trưởng cao
và bền vững, qua đó đem lại những thành quả to lớn về giảm nghèo và phát triển đồng đều,
các đại biểu đều nhất trí rằng có những hạn chế phát sinh cho mô hình tăng trưởng hiện nay.
Cụ thể, các đại biểu bày tỏ quan ngại về tăng trưởng năng suất lao động đang chậm lại, và
hiệu suất đầu tư giảm. Các đại biểu khu vực tư nhân ủng hộ việc tập trung mạnh mẽ vào tạo
thuận lợi để khu vực tư nhân làm động lực chính về tăng trưởng và tạo việc làm. Hầu hết các
nội dung thảo luận đều xoay quanh những khó khăn cụ thể mà các doanh nghiệp khu vực
tư nhân phải đối mặt và chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn để tiếp tục phát huy tiềm năng
đầy đủ. Nội dung thảo luận cho thấy nhu cầu phải tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, giảm
gánh nặng hành chính và tạo sân chơi bình đẳng. Chẳng hạn, các đại diện của khu vực tư
nhân nêu ra vấn đề cân tạo cơ hội tiếp cận vốn công bằng hơn cho các doanh nghiệp bất
kể loại hình sở hữu. Họ cũng chỉ ra các cơ hội đem lại qua hội nhập toàn cầu, và nhất trí có
nhiều tiềm năng để các doanh nghiệp tư nhân trong nước tăng cường kết nối với khu vực đầu
tư trực tiếp nước ngoài (FDI), và đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Về các
ngành cụ thể, đại biểu ở cả hai sự kiện đều nói đến tiềm năng của Việt Nam trong việc nâng
cao năng suất và giá trị gia tăng từ nông nghiệp và coi đây là vấn đề cần quan tâm cụ thể.
Các đại biểu ở cả hai cuộc thảo luận đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư cho kỹ
năng phù hợp với doanh nghiệp để tạo điều kiện tăng trưởng năng suất lao động. Cuối cùng,
các đại biểu nhất trí rằng phát triển hạ tầng, đặc biệt trong các ngành quan trọng, như sản
xuất điện là quan trọng, nhưng lại đặt ra câu hỏi về nguồn vốn đầu tư, trong điều kiện thắt
chặt ngân sách và nợ công tăng cao.
Hòa nhập xã hội và giảm nghèo
Các đại biểu đều ủng hộ phân tích và ưu tiên liên quan đến hòa nhập xã hội. Một số đại diện
của khu vực tư nhân nhấn mạnh các vấn đề về giáo dục, phù hợp với cách xử lý trong Báo
cáo đánh giá quốc gia có hệ thống (SCD) và mong muốn về phổ cập giáo dục trung học chất
lượng cao. Các đại biểu lưu ý doanh nghiệp rất quan ngại không biết chất lượng giáo dục có
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đủ thoả mãn nhu cầu về nguồn nhân lực hay không và cũng như vai trò quan trọng của giáo
dục về hòa nhập cho thế hệ tiếp theo. Các đại biểu cũng cho biết có những quan ngại cả về
chất lượng giáo dục dạy nghề. Đại biểu nhóm khu vực tư nhân cũng nêu ra các câu hỏi liên
quan đến hòa nhập xã hội xoay quanh tác động khi điều kiện phúc lợi vật chất tăng lên. Họ
hỏi liệu mức nghèo vật chất có nhất thiết là "nghèo về tinh thần" và ảnh hưởng đến hạnh phúc
hay không, điều đó cho thấy 'hạ tầng xã hội' cũng quan trọng không kém hạ tầng vật chất. Họ
cũng cho rằng Báo cáo đánh giá quốc gia có hệ thống (SCD) nên cân nhắc câu hỏi làm thế
nào để phát triển vùng sâu vùng xa, tạo việc làm cho người dân ở các vùng đó. Cuối cùng,
họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tìm hiểu tác động phân phối của tăng trưởng kinh tế
trong thời gian tới. Các vấn đề chính sách xoay quanh người dân tộc thiểu số được nêu ra ở
các buổi tham vấn, nhưng đặc biệt tại Đại học Tây Nguyên (trong đó 20% sinh viên là người
dân tộc thiểu số). Họ hỏi tại sao người dân tộc thiểu số còn nghèo và cụ thể là tại sao những
chính sách về người dân tộc thiểu số đến nay chưa hiệu quả? Các đại biểu nhất trí hòa nhâp
cho người dân tộc thiểu số là thách thức chính về xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.
Bền vững môi trường và quản lý tài nguyên
Các đại biểu nhận xét nhiều về vấn đề quản lý môi trường và tài nguyên. Các đại diện của
khu vực tư nhân đặt câu hỏi làm thế nào để người lao động thoát nông, liệu sản xuất nông
nghiệp có thể chuyển từ trồng lúa sang các cây hoa màu khác, và hiện đại hóa nông nghiệp
đem lại tác động lan tỏa thế nào đến các ngành khác. Họ thảo luận về khả năng liệu tác
động của biến đổi khí hậu đến Đồng bằng song Cửu Long có phải là cơ hội để chuyển sang
sản xuất đem lại giá trị cao hơn hay không. Các đại biểu đại học Tây Nguyên hoan nghênh
Báo cáo đánh giá quốc gia có hệ thống (SCD) tập trung vào cải thiện quản lý tài nguyên và
hiện đại hóa nông nghiệp. Họ khuyến nghị Báo cáo đánh giá quốc gia có hệ thống (SCD) ghi
nhận sự xung đột giữa phát triển tối đa và bảo vệ tài nguyên, chẳng hạn khi nhu cầu năng
lượng tăng lên sẽ tăng áp lực phải khai thác tiềm năng thủy lợi, trong khi xây đập đem lại một
số tác động tiêu cực.
Quản trị nhà nước
Các đại biểu phần lớn nhất trí với phần phân tích về những thách thức liên quan đến quản trị
nhà nước mà Việt Nam đang đối mặt cũng như cách thức Báo cáo đánh giá quốc gia có hệ
thống (SCD) đề cập đến quản trị nhà nước dưới hình thức chủ đề xuyên suốt. Các đại diện
của khu vực tư nhân đề cập đến sự thiếu kịp thời, thiếu công bằng và thiếu nhất quán trong
triển khai các chính sách về khu vực tư nhân. Họ cũng chỉ ra thiếu phối hợp và chồng chéo
về chức năng giữa các bộ, nêu ra ba đến năm bộ cùng phụ trách về một lĩnh vực công việc.
Sinh viên và giảng viên đại học Tây Nguyên cho rằng nếu chỉ nhìn vào tham nhũng là chưa
đủ, cần phải tăng cường giám sát của công chúng để tránh lãng phí và thiếu hiệu suất trong
đầu tư công. Các đại biểu cũng ch rằng cần khuyến khích phải hồi của xã hội và giám sát
của người dân về cách hành xử của nhà nước, và nhu cầu phải có một cơ chế giám sát rõ
ràng để theo dõi kết quả
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Phụ lục 2: Các chỉ tiêu về thu nhập, can thiệp ngân sách trong Đánh
giá cam kết về công bằng (CEQ)78
Thu nhập thị trường

Thu nhập thị trường cộng với lương hưu
+

Chuyển trực tiếp

-

Thu nhập thị trường ròng

Thu nhập gộp
Thu nhập chịu thuế:
Thu nhập gộp
Trừ thu nhập
không thuế

-

Thuế trực tiếp

Thuế trực tiếp

+

Chuyển trực tiếp

Thu nhập sau thuế

Thuế gián tiếp

+

-

Trợ cấp gián tiếp
-

Thu nhập cuối cùng:
Thu nhập tiêu thụ
cộng thuế gián tiếp

+

Thu nhập cuối cùng:
thu nhập tiêu thụ
trừ trợ cấp gián tiếp

Thu nhập tiêu thụ

Đồng thanh toán và
phí sử dụng giáo dục
và dịch vụ y tế

+
-

Giá trị tiền tệ của
dịch vụ giáo dục và
y tế

Thu nhập cuối cùng

78 Chỉnh lý từ Sổ tay đánh giá cam kết về công bằng: Ước tính tác động phân phối của chính sách tài khóa, (Nora Lustig, ed.)
Đại học Tulane và Ngân hàng Thế giới, đang chuẩn bị.
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