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THÔNG BÁO HỘI NGHỊ LẦN THỨ TƯ BAN CHẤP 
HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày 14/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã hoàn thành toàn 
bộ nội dung chương trình đề ra sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc. Ban Chấp hành 

Trung ương đã ra Th ông báo Hội nghị. Tạp chí Kinh tế trân trọng giới thiệu toàn văn Th ông báo:

  Thực hiện Chương trình 
làm việc toàn khóa,   từ 
ngày 9-14/10,   tại Th ủ đô 

Hà Nội,   Hội nghị lần thứ tư Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XII đã họp để thảo luận, 
  cho ý kiến về: Tình hình kinh 
tế-xã hội năm 2016,   dự kiến kế 
hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
năm 2017;   Một số chủ trương, 
  chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi 
mới mô hình tăng trưởng,   nâng 
cao chất lượng tăng trưởng,   năng 

suất lao động,   sức cạnh tranh 
của nền kinh tế;   Th ực hiện hiệu 
quả tiến trình hội nhập kinh tế 
quốc tế,   giữ vững ổn định chính 
trị - xã hội trong bối cảnh nước 
ta tham gia các hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới;   Tăng 
cường xây dựng,   chỉnh đốn 
Đảng;   ngăn chặn,   đẩy lùi sự suy 
thoái về tư tưởng chính trị,   đạo 
đức,   lối sống,   những biểu hiện 
“tự diễn biến,  ” “tự chuyển hóa” 
trong nội bộ;   Và một số vấn đề 

quan trọng khác. Đồng chí Tổng 
Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ 
trì,   phát biểu khai mạc và bế mạc 
Hội nghị.

  1. Ban Chấp hành Trung 
ương đã xem xét,   thảo luận Báo 
cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 
2016,   dự kiến Kế hoạch phát 
triển kinh tế-xã hội năm 2017 
và Báo cáo tình hình thực hiện 
ngân sách nhà nước năm 2016, 
  dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2017 của Ban cán sự đảng 
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Chính phủ và thống nhất nhận 
định: Năm 2016,   năm đầu thực 
hiện Nghị quyết Đại hội XII của 
Đảng,   bên cạnh thuận lợi,   nước 
ta đối mặt với nhiều khó khăn, 
  thách thức gay gắt.

  Với sự nỗ lực của toàn 
Đảng,   toàn dân,   toàn quân,   kinh 
tế-xã hội tiếp tục chuyển biến 
tích cực,   đạt kết quả khá toàn 
diện trên hầu hết các lĩnh vực: 
Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, 
  lạm phát được kiểm soát;   các cân 
đối lớn cơ bản được bảo đảm, 
  tăng trưởng kinh tế đạt mức khá, 
  tuy thấp hơn kế hoạch nhưng là 
mức cao trong khu vực và trên 
thế giới;   Sản xuất kinh doanh 
tiếp tục phát triển;   khu vực kinh 
tế tư nhân có bước khởi sắc.

  Vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài tăng mạnh. Văn hóa,   xã 
hội có tiến bộ;   An sinh xã hội 
được bảo đảm;   Đời sống vật chất 
và tinh thần của người dân tiếp 
tục được nâng lên. Quản lý tài 
nguyên,   bảo vệ môi trường và 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
được chú trọng hơn.

  Cải cách hành chính,   môi 
trường đầu tư,   kinh doanh,   năng 
lực cạnh tranh được cải thiện. 
Phòng,   chống tham nhũng, 
  lãng phí được chỉ đạo quyết liệt. 
Quốc phòng,   an ninh được tăng 
cường.

  Công tác đối ngoại và hội 
nhập quốc tế đạt nhiều kết quả 
tích cực,   góp phần giữ vững ổn 
định chính trị-xã hội,   bảo vệ độc 
lập,   chủ quyền quốc gia,   nâng 
cao vị thế và uy tín Việt Nam 
trên trường quốc tế.

  Tuy nhiên,   lĩnh vực kinh tế 

còn nhiều hạn chế: Tăng trưởng 
GDP,   xuất khẩu 9 tháng đạt thấp 
so với cùng kỳ. Giải ngân vốn 
đầu tư công chậm,   thâm hụt 
ngân sách,   nợ công còn ở mức 
cao;   tình trạng buôn lậu,   gian lận 
thương mại,   không bảo đảm an 
toàn thực phẩm... còn diễn biến 
phức tạp,   xảy ra nhiều nơi. Tái 
cơ cấu trong các ngành,   lĩnh vực 
còn chậm,   nợ xấu ngân hàng,   nợ 
đọng xây dựng cơ bản còn lớn, 
  chậm được xử lý căn bản và triệt 
để,   gặp nhiều khó khăn,   kết quả 
đạt thấp.

  Sự cố môi trường biển 
nghiêm trọng đã tác động tiêu 
cực đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh,   du lịch và đời sống nhân 
dân một số tỉnh miền Trung. 
Năng lực,   phẩm chất của một 
bộ phận cán bộ,   công chức chưa 
đáp ứng được yêu cầu. Chất 
lượng giáo dục,   nhất là đại học, 
  dạy nghề chuyển biến chậm, 
  chưa gắn với nhu cầu xã hội. 
Tình hình tội phạm,   trật tự,   an 
toàn xã hội trên một số lĩnh vực, 
  địa bàn diễn biến phức tạp. Việc 
bảo đảm an ninh,   an toàn thông 
tin mạng còn nhiều hạn chế.

  Ban Chấp hành Trung ương 
đã phân tích,   chỉ rõ các nguyên 
nhân của hạn chế,   yếu kém,   nhất 
là nguyên nhân chủ quan để làm 
cơ sở khắc phục.

  Trên cơ sở dự báo tình hình 
kinh tế thế giới và trong nước, 
  Ban Chấp hành Trung ương đã 
định hướng mục tiêu,   chỉ tiêu 
kinh tế-xã hội chủ yếu năm 
2017. Trong đó,   mục tiêu tổng 
quát là: Bảo đảm ổn định kinh tế 
vĩ mô,   tạo chuyển biến rõ rệt về 

cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi 
mới mô hình tăng trưởng,   nâng 
cao năng suất,   chất lượng,   hiệu 
quả và sức cạnh tranh,   khuyến 
khích khởi nghiệp,   phát triển 
doanh nghiệp,   thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. Nâng cao tính tự 
chủ của nền kinh tế. Bảo đảm an 
sinh xã hội và chăm lo đời sống 
nhân dân. Phát triển văn hóa, 
  thực hiện dân chủ,   tiến bộ và 
công bằng xã hội.

  Chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu,   phòng,   chống 
thiên tai;   tăng cường quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường. 
Tiếp tục hoàn thiện,   nâng cao 
hiệu quả thực thi pháp luật; 
  đẩy mạnh cải cách hành chính, 
  tăng cường kỷ luật,   kỷ cương. 
Giữ vững an ninh quốc gia,   ổn 
định chính trị và trật tự,   an toàn 
xã hội. Kiên quyết,   kiên trì đấu 
tranh bảo vệ vững chắc độc lập, 
  chủ quyền,   thống nhất,   toàn vẹn 
lãnh thổ. Nâng cao hiệu quả hoạt 
động đối ngoại,   hội nhập quốc 
tế,   tạo môi trường hòa bình,   ổn 
định để phát triển đất nước.

  Để đạt được mục tiêu,   chỉ 
tiêu đề ra trong năm 2017,   Ban 
Chấp hành Trung ương xác định 
cần thực hiện đồng bộ một số 
nhiệm vụ,   giải pháp chủ yếu: 
(1) Ổn định kinh tế vĩ mô,   bảo 
đảm các cân đối lớn của nền 
kinh tế;   (2) Tập trung tháo gỡ 
khó khăn,   cải thiện môi trường 
đầu tư,   kinh doanh,   thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế;   (3) Tái cơ 
cấu nền kinh tế một cách thực 
chất,   gắn với đổi mới mô hình 
tăng trưởng,   nâng cao năng suất, 
  chất lượng,   hiệu quả và sức cạnh 
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tranh;   (4) Phát triển văn hóa,   xã 
hội,   chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần của nhân dân;   (5) Chủ 
động ứng phó với biến đổi khí 
hậu,   phòng,   chống thiên tai,   bảo 
vệ môi trường,   tăng cường quản 
lý tài nguyên;   (6) Xây dựng nền 
hành chính hiệu lực,   hiệu quả, 
  kỷ luật,   kỷ cương;   (7) Giữ vững 
độc lập,   chủ quyền,   bảo đảm an 
ninh chính trị,   trật tự,   an toàn 
xã hội;   (8) Th ực hiện hiệu quả 
công tác đối ngoại và hội nhập 
quốc tế;   (9) Đẩy mạnh thông tin 
truyền thông,   tạo đồng thuận xã 
hội.

  Ban Chấp hành Trung 
ương thống nhất ban hành Kết 
luận về tình hình kinh tế-xã hội, 
  ngân sách nhà nước năm 2016, 
  kế hoạch phát triển kinh tế-xã 
hội,   dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2017.

  2. Ban Chấp hành Trung 
ương thảo luận,   cho ý kiến về 
Đề án Một số chủ trương,   chính 
sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới 
mô hình tăng trưởng,   nâng cao 
chất lượng tăng trưởng,   năng 
suất lao động,   sức cạnh tranh 
của nền kinh tế.

  Ban Chấp hành Trung 
ương nhận định: Đổi mới mô 
hình tăng trưởng,   nâng cao chất 
lượng tăng trưởng,   năng suất lao 
động,   sức cạnh tranh của nền 
kinh tế là vấn đề có ý nghĩa chiến 
lược và tầm quan trọng đặc biệt, 
  quyết định sự thành công của sự 
nghiệp đổi mới. Th ời gian qua, 
  chủ trương của Đảng về đổi mới 
mô hình tăng trưởng đã được 
cụ thể hoá,   thực hiện đạt được 
kết quả bước đầu. Mô hình tăng 

trưởng bước đầu có sự chuyển 
đổi,   kết hợp giữa chiều rộng và 
chiều sâu;   năng suất lao động, 
  năng suất các nhân tố tổng hợp 
(TFP),   năng lực cạnh tranh quốc 
gia được cải thiện.

  Tuy nhiên,   mô hình tăng 
trưởng ở nước ta còn chậm được 
đổi mới,   về cơ bản vẫn theo mô 
hình cũ;   tăng trưởng vẫn dựa 
chủ yếu vào tăng đầu tư và tăng 
số lượng lao động,   chưa dựa 
nhiều vào tăng năng suất lao 
động,   ứng dụng khoa học-công 
nghệ,   đổi mới tổ chức sản xuất 
kinh doanh,   chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế. Tốc độ tăng trưởng có 
xu hướng chậm lại,   chất lượng 
tăng trưởng,   năng suất lao động 
và sức cạnh tranh của nền kinh 
tế còn thấp.

  Sắp tới,   cần nhận thức, 
  quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn 
nữa quan điểm,   tư tưởng chỉ 
đạo của Đảng về vấn đề này,   coi 
đây là nhiệm vụ cơ bản,   trọng 
yếu của nước ta trong giai đoạn 
hiện nay. Mô hình tăng trưởng 
mà nước ta đổi mới,   xây dựng 
là mô hình tăng trưởng ngày 
càng dựa nhiều hơn vào năng 
suất lao động,   chất lượng và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế;   huy 
động,   phân bổ và sử dụng hiệu 
quả các nguồn lực theo tín hiệu 
và cơ chế thị trường;   phát huy 
tinh thần yêu nước,   lòng tự hào, 
  tự tôn dân tộc,   tài năng,   trí sáng 
tạo của con người và mọi tiềm 
năng,   lợi thế của các ngành,   lĩnh 
vực,   các địa phương và cả nước; 
  tạo cơ hội cho mọi người dân 
tham gia và cùng hưởng lợi từ 
tăng trưởng;   chú trọng nâng cao 

chất lượng tăng trưởng,   giữ vững 
ổn định kinh tế vĩ mô,   thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội,   bảo 
đảm quốc phòng,   an ninh,   giữ 
gìn môi trường sinh thái.

  Tùy tình hình thực tế của 
từng ngành,   lĩnh vực và địa 
phương mà kết hợp hợp lý giữa 
tăng trưởng theo chiều rộng 
và chiều sâu,   trong đó,   lấy tăng 
trưởng theo chiều sâu là hướng 
chủ đạo. Chuyển dần từ tăng 
trưởng chủ yếu dựa vào đầu tư 
và xuất khẩu sang tăng trưởng 
dựa đồng thời vào cả đầu tư, 
  xuất khẩu và thị trường trong 
nước. Chuyển dần từ dựa vào gia 
tăng số lượng các yếu tố đầu vào 
của sản xuất sang dựa vào tăng 
năng suất,   chất lượng lao động, 
  ứng dụng khoa học-công nghệ 
và đổi mới sáng tạo. Khai thác và 
phát huy tối đa nội lực kết hợp 
với thu hút và sử dụng hiệu quả 
ngoại lực.

  Ban Chấp hành Trung ương 
quyết định ban hành Nghị quyết 
về Một số chủ trương,   chính 
sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới 
mô hình tăng trưởng,   nâng cao 
chất lượng tăng trưởng,   năng 
suất lao động và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế.

  3. Ban Chấp hành Trung 
ương đã thảo luận,   cho ý kiến về 
Đề án Th ực hiện hiệu quả tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
  giữ vững ổn định chính trị-xã 
hội trong bối cảnh nước ta tham 
gia các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới.

  Ban Chấp hành Trung ương 
thống nhất nhận định từ khi 
nước ta trở thành thành viên 
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Tổ chức Th ương mại thế giới 
(WTO),   việc thực hiện đường 
lối,   chủ trương của Đảng về hội 
nhập quốc tế đã đem lại những 
thành tựu quan trọng trong tất 
cả các lĩnh vực,   nổi bật là: (1) 
Là một trong những động lực 
quan trọng cho phát triển kinh 
tế-xã hội,   đổi mới mô hình tăng 
trưởng,   nâng cao năng lực cạnh 
tranh,   gia tăng sức mạnh tổng 
hợp quốc gia,   nâng cao tính tự 
chủ của nền kinh tế;   (2) Đẩy 
mạnh công cuộc đổi mới,   xây 
dựng,   hoàn thiện hệ thống pháp 
luật và thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa;   cải 
cách hành chính,   nâng cao hiệu 
quả,   hiệu lực của bộ máy nhà 
nước;   (3) Nâng cao đời sống vật 
chất,   tinh thần cho nhân dân;   (4) 
Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc 
và bảo vệ môi trường;   (5) Tăng 
cường quốc phòng,   an ninh quốc 
gia,   giữ vững môi trường hòa 
bình,   ổn định,   bảo vệ độc lập, 
  chủ quyền quốc gia;   (6) Củng cố 
niềm tin của các tầng lớp nhân 
dân vào công cuộc đổi mới và 
hội nhập quốc tế;   nâng cao vị thế 
Việt Nam trên trường quốc tế.

  So với khi nước ta trở thành 
thành viên Tổ chức Th ương mại 
thế giới (WTO),   hiện nay,   tình 
hình trong nước,   khu vực và thế 
giới đã có nhiều thay đổi,   đang 
tiếp tục diễn biến phức tạp,   khó 
lường. Song,   thực tế thời gian 
qua và nhiều phân tích,   dự báo 
cho thấy,   việc thực hiện hiệu quả 
các hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới sẽ tạo ra cơ hội mở 
rộng,   đa dạng hoá thị trường với 
mức ưu đãi cao,   tham gia sâu 

hơn vào chuỗi cung ứng,   mạng 
lưới sản xuất toàn cầu;   góp phần 
tích cực vào quá trình đổi mới 
đồng bộ và toàn diện,   khơi dậy 
tiềm năng của đất nước và sức 
sáng tạo của các tầng lớp nhân 
dân.

  Nước ta cũng có cơ hội 
tham gia sâu hơn vào quá trình 
định hình các định chế,   cơ chế, 
  cấu trúc khu vực và quốc tế;   có 
điều kiện thuận lợi để đấu tranh 
bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc, 
  lợi ích của các tổ chức,   cá nhân; 
  bảo đảm độc lập,   tự chủ,   củng cố 
và duy trì môi trường hoà bình, 
  ổn định để xây dựng,   phát triển 
và bảo vệ Tổ quốc.

  Tuy nhiên,   việc thực hiện 
các cam kết quốc tế mới cũng 
sẽ đặt ra nhiều khó khăn,   thách 
thức không chỉ về kinh tế mà 
còn cả về chính trị,   xã hội. Sức 
ép cạnh tranh ngày càng gay 
gắt,   nhiều ngành,   doanh nghiệp 
và sản phẩm của nước ta sẽ gặp 
khó khăn hơn. Việc thực hiện 
các cam kết sâu rộng và cao hơn, 
  nhất là đáp ứng yêu cầu nội luật 
hoá các cam kết nếu không được 
nghiên cứu,   chuẩn bị kỹ,   có lộ 
trình,   bước đi phù hợp thì sẽ có 
tác động tiêu cực đến quá trình 
đổi mới,   hoàn thiện thể chế, 
  giải quyết những vấn đề phức 
tạp,   nhạy cảm. Việc tự do hóa di 
chuyển lao động qua biên giới 
theo cam kết trong Hiệp định 
hình thành Cộng đồng Kinh 
tế ASEAN,   thực hiện các tiêu 
chuẩn cơ bản về lao động của Tổ 
chức Lao động Quốc tế (ILO) 
cũng đặt ra những thách thức 
mới không chỉ đối với sự quản lý 

của Nhà nước mà còn ảnh hưởng 
đến ổn định chính trị-xã hội,   vai 
trò và hoạt động của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam...

  Những cơ hội và thách thức 
nêu trên có mối quan hệ qua lại 
và có thể chuyển hoá lẫn nhau. 
Cơ hội có thể trở thành thách 
thức nếu không được tận dụng 
kịp thời. Th ách thức có thể biến 
thành cơ hội nếu chúng ta chủ 
động ứng phó thành công. Vì 
vậy,   khi ký kết,   tham gia và thực 
hiện các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới,   cần phải giữ vững 
đường lối đối ngoại độc lập,   tự 
chủ;   đa dạng hóa,   đa phương 
hóa quan hệ quốc tế. Kiên định 
mục tiêu hội nhập kinh tế quốc 
tế vì lợi ích quốc gia-dân tộc, 
  giữ vững ổn định chính trị-xã 
hội trên cơ sở luật pháp quốc tế, 
  bình đẳng,   cùng có lợi.

  Ban Chấp hành Trung ương 
khẳng định: Chủ động và tích 
cực hội nhập kinh tế quốc tế là 
định hướng chiến lược lớn để 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hội 
nhập kinh tế quốc tế là sự nghiệp 
của toàn dân;   doanh nhân, 
  doanh nghiệp và đội ngũ trí thức 
là lực lượng đi đầu;   cần tập trung 
khuyến khích,   tạo điều kiện cho 
sự phát triển,   nâng cao năng lực 
cạnh tranh của doanh nhân, 
  doanh nghiệp và sản phẩm Việt 
Nam. Đẩy mạnh việc đổi mới, 
  hoàn thiện hệ thống pháp luật; 
  chủ động xử lý các vấn đề nảy 
sinh;   giám sát chặt chẽ và quản 
lý hiệu quả quá trình thực hiện 
các cam kết,   nhất là trong những 
lĩnh vực liên quan đến ổn định 
chính trị-xã hội.
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  Không ngừng chăm lo xây 
dựng,   nâng cao năng lực cạnh 
tranh,   khả năng tự vệ của quốc 
gia,   các ngành,   lĩnh vực và các 
tổ chức,   cá nhân Việt Nam trực 
tiếp tham gia hội nhập quốc tế. 
Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng,   nâng cao hiệu quả quản lý 
của Nhà nước,   phát huy vai trò 
của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 
chức chính trị-xã hội,   tôn trọng 
và phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân,   tăng cường sức mạnh 
của khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc trong tiến trình hội nhập 
quốc tế. Đổi mới phương thức 
lãnh đạo của Đảng đối với các tổ 
chức chính trị-xã hội,   đặc biệt là 
công đoàn,   phù hợp với yêu cầu 
của tình hình mới.

  Trong 5-10 năm tới,   cần tập 
trung ưu tiên xây dựng và triển 
khai thực hiện các chính sách, 
  biện pháp thực hiện các thoả 
thuận đã ký kết,   đáp ứng yêu cầu 
bảo đảm nâng cao hiệu quả hội 
nhập kinh tế quốc tế gắn với giữ 
vững ổn định chính trị-xã hội. 
Trước hết,   phải tăng cường công 
tác chính trị,   tư tưởng,   nâng cao 
nhận thức của cán bộ,   đảng viên 
và mọi tầng lớp nhân dân,   nhận 
thức đầy đủ,   đúng đắn về cơ hội 
và thách thức từ việc thực thi 
các hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới;   không ảo tưởng,   mất 
cảnh giác và cũng không lo lắng 
thái quá,   dẫn đến thiếu sự chủ 
động,   tự tin cần thiết.

  Ban Chấp hành Trung ương 
đã quyết định ban hành Nghị 
quyết về thực hiện hiệu quả tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
  giữ vững ổn định chính trị-xã 

hội trong bối cảnh nước ta tham 
gia các hiệp định thương mại tự 
do thế hệ mới.

   4. Ban Chấp hành Trung 
ương đã thảo luận,   cho ý kiến 
về Đề án Tăng cường xây dựng, 
  chỉnh đốn Đảng;   ngăn chặn,   đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị,   đạo đức,   lối sống,   những biểu 
hiện “tự diễn biến,  ” “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ.

  Ban Chấp hành Trung 
ương đã thẳng thắn chỉ ra một 
cách có hệ thống những biểu 
hiện của sự suy thoái về tư tưởng 
chính trị và đạo đức,   lối sống, 
  “tự diễn biến,  ” “tự chuyển hóa.” 
Trong đó,   nguy hiểm nhất là sự 
phai nhạt lý tưởng cách mạng, 
  không kiên định con đường xã 
hội chủ nghĩa,   mơ hồ,   dao động, 
  thiếu niềm tin;   nói trái,   làm trái 
quan điểm,   đường lối của Đảng; 
  thậm chí sa sút ý chí chiến đấu, 
  thấy đúng không bảo vệ,   thấy sai 
không đấu tranh,   phụ hoạ theo 
những nhận thức,   quan điểm sai 
trái,   lệch lạc;   không còn ý thức 
hết lòng vì nước,   vì dân,   không 
làm tròn bổn phận,   chức trách 
được giao;   không thực hiện 
đúng các nguyên tắc tổ chức 
sinh hoạt đảng. Sự suy thoái về 
đạo đức,   lối sống thể hiện ở chỗ: 
sống ích kỷ,   thực dụng,   cơ hội, 
  vụ lợi,   hám danh,   tham nhũng, 
  ham quyền lực;   bè phái cục bộ, 
  mất đoàn kết;   quan liêu,   xa dân, 
  vô cảm trước khó khăn,   bức xúc 
của dân.

  Ban Chấp hành Trung ương 
khẳng định: Sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị,   đạo đức,   lối 
sống,   “tự diễn biến,  ” “tự chuyển 

hoá” trong nội bộ có cả nguyên 
nhân khách quan và chủ quan, 
  trong đó nguyên nhân chủ quan 
là chủ yếu,   bắt nguồn từ việc bản 
thân cán bộ,   đảng viên thiếu tu 
dưỡng,   rèn luyện;   lập trường tư 
tưởng không vững vàng;   sa vào 
chủ nghĩa cá nhân,   quên mất 
trách nhiệm,   bổn phận trước 
Đảng,   trước dân. Nguyên tắc tập 
trung dân chủ bị buông lỏng, 
  nguyên tắc tự phê bình và phê 
bình thực hiện không nghiêm. 
Việc nghiên cứu,   sửa đổi,   ban 
hành cơ chế,   chính sách,   luật 
pháp thích ứng với nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa chưa kịp thời;   nhiều 
văn bản quy định thiếu chế tài 
cụ thể.

  Quản lý cán bộ,   đảng viên 
còn lỏng lẻo. Đánh giá,   sử dụng, 
  bố trí cán bộ còn nể nang,   cục 
bộ. Công tác giáo dục chính trị 
tư tưởng cho cán bộ,   đảng viên 
chưa được coi trọng đúng mức, 
  chậm đổi mới,   kém hiệu quả. 
Công tác kiểm tra,   giám sát,   giữ 
gìn kỷ cương,   kỷ luật ở nhiều 
nơi chưa thường xuyên,   không 
nghiêm túc. Chưa phát huy đầy 
đủ,   hiệu quả vai trò của nhân 
dân trong việc giám sát,   phản 
biện,   góp ý kiến xây dựng Đảng, 
  xây dựng chính quyền thông qua 
Mặt trận Tổ quốc,   các tổ chức 
chính trị-xã hội và các hình thức 
khác.

  Về nhiệm vụ,   giải pháp, 
  Ban Chấp hành Trung ương 
thống nhất phải tiến hành đồng 
bộ nhiều công việc cụ thể,   thiết 
thực,   tập trung vào bốn nhóm: 
Về giáo dục chính trị tư tưởng, 
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  tự phê bình và phê bình;   về cơ 
chế,   chính sách;   về kiểm tra, 
  giám sát,   kỷ luật đảng;   về phát 
huy vai trò của nhân dân và Mặt 
trận Tổ quốc,   các tổ chức chính 
trị-xã hội. Chú trọng nêu gương 
những người tốt,   việc tốt;   ngăn 
ngừa,   cảnh báo,   phê phán những 
việc làm sai trái. Đấu tranh 
mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá 
nhân,   thói ích kỷ,   vụ lợi,   “lợi ích 
nhóm.”

  Rà soát,   hoàn thiện cơ chế 
kiểm soát việc thực thi quyền 
lực của người có chức,   có quyền. 
Xử lý nghiêm những hành vi vi 
phạm kỷ luật đảng,   pháp luật 
của Nhà nước;   kiên quyết chống 
tham nhũng,   tiêu cực,   lãng phí. 
Th ực hiện nghiêm nguyên tắc 
tập trung dân chủ trong Đảng; 
  công tác cán bộ,   công tác kiểm 
tra;   công tác giáo dục,   rèn luyện, 
  quản lý đảng viên. Phát huy vai 
trò giám sát của nhân dân,   của 
báo chí,   của công luận.

  Ban Chấp hành Trung ương 
đặc biệt nhấn mạnh muốn Nghị 
quyết này đi vào cuộc sống,   tạo 

ra chuyển biến rõ rệt thì cả hệ 
thống chính trị phải vào cuộc. 
Từng tổ chức đảng,   mỗi cán bộ, 
  đảng viên,   trước hết là cán bộ 
cấp cao,   cán bộ chủ chốt,   người 
đứng đầu các cấp,   các ngành 
phải nhận thức sâu sắc,   đầy đủ 
trách nhiệm của mình trước 
nhân dân,   trước Đảng để tự 
giác thực hiện. Ở đây,   sự gương 
mẫu của Ban Chấp hành Trung 
ương là cực kỳ quan trọng,   có ý 
nghĩa quyết định. Từng đồng chí 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung 
ương,   Ủy viên Bộ Chính trị,   Ban 
Bí thư,   từng đồng chí đứng đầu 
cấp ủy,   chính quyền các cấp phải 
tự giác,   gương mẫu thực hiện 
nghị quyết,   nói đi đôi với làm, 
  chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm 
rất cao,   sự nỗ lực rất lớn.

  Ban Chấp hành Trung ương 
đã quyết định ban hành Nghị 
quyết về tăng cường xây dựng, 
  chỉnh đốn Đảng;   ngăn chặn đẩy 
lùi sự suy thoái về tư tưởng chính 
trị,   đạo đức,   lối sống,   những biểu 
hiện “tự diễn biến”,   “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ.

  5. Ngoài các vấn đề nêu 
trên,   tại Hội nghị này,   Ban Chấp 
hành Trung ương với tinh thần 
trách nhiệm cao trước Đảng, 
  nhân dân,   đất nước,   đã xem xét 
kỹ lưỡng,   toàn diện các vấn đề 
liên quan đến việc xây dựng các 
nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh 
Ninh Th uận;   nhất trí cao với Tờ 
trình của Bộ Chính trị. Đồng 
thời,   giao cho Bộ Chính trị chỉ 
đạo Ban cán sự đảng Chính phủ 
phối hợp với Đảng đoàn Quốc 
hội tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 
Ban Chấp hành Trung ương, 
  hoàn thiện báo cáo trình Quốc 
hội xem xét,   quyết định.

  6. Ban Chấp hành Trung 
ương kêu gọi toàn Đảng,   toàn 
dân,   toàn quân tăng cường đoàn 
kết,   thống nhất,   nỗ lực phấn đấu 
vượt qua khó khăn,   thách thức, 
  thực hiện có hiệu quả các nghị 
quyết,   kết luận của Hội nghị Ban 
Chấp hành Trung ương lần này, 
  góp phần thực hiện thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ XII của Đảng.

Vân Khánh tổng hợp
(theo TTX Việt Nam)
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KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XIV

Sáng 20/10, kỳ họp thứ 2 
Quốc hội khóa XIV khai 
mạc. Các đại biểu sẽ làm 

việc trong 26 ngày, không kể 
ngày nghỉ, với phần lớn thời 
lượng dành cho công tác lập 
pháp. Th eo dự kiến chương 
trình, kỳ họp này sẽ dành gần 
2/3 thời gian để xem xét, thông 
qua 4 Dự án Luật, 1 Nghị quyết 
và cho ý kiến về 12 Dự án Luật 
và 1 Nghị quyết khác.

Các Dự án Luật và Nghị 
quyết được Quốc hội xem xét, 
thông qua, gồm: Luật Về hội, 
Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật 
Đấu giá tài sản, Luật Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Bộ luật 
Hình sự 2015 và nghị quyết sửa 
đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị quyết số 55 về miễn, giảm 
thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Quốc hội cũng dành 
khoảng 10 ngày làm việc để xem 
xét, thảo luận các báo cáo của 
Chính phủ, MTTQ Việt Nam, 
TAND Tối cao, Viện KSND Tối 
cao và quyết định một số vấn đề 
quan trọng của đất nước.

Th eo Tổng thư ký Quốc hội 
Nguyễn Hạnh Phúc, một trong 
những điểm mới của kỳ họp là 
Quốc hội sẽ tạo điều kiện để 
đại biểu tranh luận, trao đổi hết 
các vấn đề trong các phiên thảo 
luận. Cụ thể, trong quá trình 
xin ý kiến về các dự án luật, nếu 
còn có nhiều ý kiến khác nhau 
thì Quốc hội sẽ kéo dài thời gian 
thảo luận để bảo đảm dự án luật 

khả thi khi đi vào cuộc sống.
Bên cạnh đó, Quốc hội 

tạo điều kiện tranh luận về các 
báo cáo kinh tế. Các bộ trưởng, 
trưởng ngành của cơ quan trực 
tiếp trình các dự án luật sẽ tranh 
luận trên nghị trường với các 
đại biểu Quốc hội về những vấn 
đề còn ý kiến khác nhau. Trong 
quá trình thảo luận, đại biểu 
muốn tranh luận với đại biểu 
khác hoặc với bộ trưởng, trưởng 
ngành thì có thể đăng ký phát 
biểu. Như thường lệ, kỳ họp cuối 
năm dành 2,5 ngày cho chất vấn 
và trả lời chất vấn.

Ngoài các nội dung quan 
trọng về công tác xây dựng pháp 
luật và quyết định các vấn đề 
trọng đại, kỳ họp này sẽ định 
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hướng chính sách tái cơ cấu nền 
kinh tế và chính sách tài chính, 
ngân sách cho giai đoạn 2016-
2020. Qua các tài liệu, có thể 
thấy tình trạng ngân sách là một 
trong những vấn đề sẽ khiến các 
nhà lập pháp “đau đầu” nhất khi 
tính toán các chính sách cho giai 
đoạn trước mắt.

Mặc dù Chính phủ kỳ vọng 
GDP đạt 6,3-6,5% năm 2016 
(thấp hơn kế hoạch Quốc hội đề 
ra là 6,7%), nhưng báo cáo của 
Chính phủ cũng thừa nhận “do 
tốc độ tăng GDP không đạt kế 
hoạch, chỉ số giá tiêu dùng thấp 
nên tỉ lệ bội chi và tỉ lệ nợ công 
so với GDP có thể vượt ngưỡng 
Quốc hội cho phép”.

Một trong những giải pháp 
được Chính phủ lựa chọn cho 
năm 2017 là: “Hoàn thiện cơ 
chế để tăng cường quyền tự chủ 
của các đơn vị sự nghiệp công, 
đồng thời với việc đẩy mạnh xã 
hội hóa, khuyến khích các thành 
phần kinh tế khác đầu tư vào các 
dịch vụ công theo các hình thức 
thích hợp. Chính phủ cũng nhấn 
mạnh đến việc kiểm soát chặt 
chẽ bội chi ngân sách nhà nước, 
tăng cường năng lực giám sát tài 
chính quốc gia.

Trong báo cáo thẩm tra, Ủy 
ban Tài chính - Ngân sách của 
Quốc hội dự báo kinh tế thế giới 
và khu vực giai đoạn 2016-2020 
còn nhiều khó khăn, việc Chính 

phủ xác định mức tăng trưởng 
kinh tế 6,7-6,75%/năm là tích 
cực nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi 
ro, ảnh hưởng đến thu ngân sách 
nhà nước và các chỉ tiêu tính 
toán trên GDP.

Về nợ công, Ủy ban Tài 
chính -Ngân sách đề nghị thực 
hiện nghiêm quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước năm 2015; 
duy trì mức trần nợ công không 
quá 65% GDP (sau năm 2020 
không quá 60% GDP), nợ Chính 
phủ không quá 53% GDP (sau 
năm 2020 không quá 50% GDP), 
nợ nước ngoài không quá 50% 
GDP.

Trúc Khuê tổng hợp
(theo Báo Nhân dân)



12 Số 14 THÁNG 10-2016

Th eo dòng sự kiện

Ngày 19/10, Ban Kinh tế 
Trung ương đã tổ chức 
Lễ phát động quyên 

góp, ủng hộ đồng bào miền 

Trung khắc phục thiệt hại do 
mưa lũ gây ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương; các đồng 
chí Phó Trưởng ban: Ngô Đông 
Hải, Ủy viên Dự khuyết BCH 
Trung ương Đảng; Nguyễn Ngọc 
Bảo, Bí thư Đảng ủy; cùng toàn 
thể cán bộ, công chức, viên chức 

và nhân viên Ban Kinh tế Trung 
ương tham dự Lễ phát động.

Với tinh thần tương thân, 
tương ái, các đồng chí Lãnh đạo 
Ban, cùng toàn thể cán bộ, công 
chức, viên chức và nhân viên 
Ban Kinh tế Trung ương đã dành 
ít nhất một ngày lương để giúp 
đỡ đồng bào sớm khắc phục hậu 
quả thiên tai, dần khôi phục sản 
xuất và ổn định cuộc sống.

Ngày 30/9, tại thành 
phố Đà Lạt (tỉnh Lâm 
Đồng), 3 Ban Chỉ đạo 

Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam 
Bộ đã tổ chức Hội nghị Giao ban 
và Ký kết Th ỏa thuận phối hợp 
thông tin giữa Th ông tấn xã Việt 
Nam (TTXVN) với 3 Ban Chỉ 
đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tham dự 
và đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, 
đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Tây Bắc nhấn mạnh: Cả 3 
Ban chỉ đạo được thành lập vào 
giai đoạn 2002 - 2004, trong bối 
cảnh tình hình an ninh, trật tự 
trong nước có một số hạn chế, 
yếu kém như Văn kiện Đại hội X 
đã nhận định “Những thành tựu 
đạt được trong công tác bảo vệ 
an ninh, trật tự chưa thật vững 
chắc. Việc đấu tranh chống âm 
mưu phá hoại của các thế lực thù 
địch có lúc còn thiếu chủ động, 
chưa kịp thời. Chất lượng các 
tuyến phòng thủ, thế trận quốc 
phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân ở một số nơi chưa đạt yêu 
cầu”. Th eo thời gian, sứ mệnh chỉ 

đạo của các Ban chỉ đạo không 
chỉ giới hạn trong lĩnh vực an 
ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân 
tộc, xây dựng hệ thống chính trị 
mà bao hàm cả lĩnh vực chỉ đạo 
phát triển kinh tế - xã hội. Ngày 
28/5/2012, Bộ Chính trị đã có 
Quyết định số 96-QĐ/TW quy 
định về chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan 
hệ công tác của các Ban chỉ đạo 
Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam 
Bộ. Từ đó, công tác chỉ đạo của 
các Ban chỉ đạo cũng được xác 
định rõ hơn và hiệu quả hơn; 
hoạt động của các Ban chỉ đạo 
đã góp phần tích cực vào việc 
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng, an 
ninh, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của hệ thống chính trị, 
đẩy mạnh công tác dân tộc - tôn 
giáo ở các tỉnh trong vùng thuộc 
phạm vi phụ trách.

Nằm trong nội dung Hội 
nghị, đại diện 3 Ban chỉ đạo Tây 

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA BAN KINH TẾ 
TRUNG ƯƠNG THÁNG 10/2016

Ban Kinh tế Trung ương quyên góp, ủng hộ đồng bào miền 
Trung

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương 
tham dự và chủ trì Hội nghị giao ban 3 Ban Chỉ đạo Tây Bắc, 
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ
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Ngày 1/10, tại Lào Cai, 
đồng chí Nguyễn Văn 
Bình, Ủy viên Bộ Chính 

trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, 
Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã 
tham dự Lễ kỷ niệm 25 năm tái 
lập tỉnh Lào Cai và thay mặt Lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước trao Huân 
chương Lao động Hạng nhất của 
Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam cho Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân các 
dân tộc tỉnh Lào Cai.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng 
chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây 
Bắc đã biểu dương và chúc mừng 
những thành tựu quan trọng mà 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Lào Cai đã đạt được trong 25 
năm qua. Đồng chí Nguyễn Văn 
Bình nhấn mạnh, Lào Cai cần 
tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi 
thế, huy động và sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực, đẩy mạnh 
công nghiệp hoá, hiện đại hoá; 

tạo môi trường đầu tư hấp dẫn 
trên cơ sở làm tốt công tác cải 
cách hành chính, đào tạo nguồn 
nhân lực, nhất là lao động có kỹ 
thuật, tay nghề cao, tạo cơ sở để 
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng 
công nghiệp, thương mại - dịch 
vụ, chuyển dịch lao động từ nông 
nghiệp sang phi nông nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình 
cũng lưu ý, tỉnh Lào Cai cần đẩy 
mạnh liên kết vùng nhằm giao 
thương kinh tế - xã hội, đối ngoại 
của vùng Tây Bắc và xây dựng 
Lào Cai trở thành cầu nối giữa 
Việt Nam, ASEAN và thị trường 
vùng Tây Nam, Trung Quốc. Tập 
trung phát triển mạnh khu kinh 
tế cửa khẩu thành trung tâm 
kinh tế lớn. Tạo cơ chế chính 
sách hấp dẫn thu hút đầu tư 
hạ tầng, hợp tác trong và ngoài 
nước về du lịch, huy động sự 
tham gia của cộng đồng, doanh 
nghiệp… Quan tâm giải quyết 
việc làm; giảm nghèo bền vững, 
nhất là trong đồng bào dân tộc 
thiểu số,…

Đồng chí Nguyễn Văn Bình 
cũng nhắc nhở, với đặc thù là 
tỉnh vùng biên, tỉnh Lào Cai 
cần tăng cường quốc phòng, an 
ninh; giữ vững an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội, chủ động 
phòng ngừa và xử lý tốt các vấn 

đề nảy sinh ở cơ sở, kịp thời xử 
lý những vấn đề nảy sinh về tôn 
giáo, dân tộc, biên giới; giải quyết 
kịp thời có hiệu quả các đơn, thư 
khiếu nại, tố cáo của nhân dân. 
Tích cực đấu tranh phòng chống 
tham nhũng, lãng phí. Mở rộng 
quan hệ đối ngoại, chủ động 
hội nhập quốc tế. Kết hợp chặt 
chẽ giữa phát triển kinh tế - xã 
hội với củng cố quốc phòng, an 
ninh; xây dựng đường biên giới 
hòa bình, hữu nghị…

Th ay mặt Lãnh đạo Đảng, 
Nhà nước, đồng chí Nguyễn Văn 
Bình đã trao Huân chương Lao 
động hạng Nhất của Chủ tịch 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam cho Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân các dân tộc 
tỉnh Lào Cai.

Tiếp đó, vào tối cùng ngày, 
tại thành phố Lào Cai, đồng chí 
Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban kinh tế Trung 
ương, Trưởng Ban chỉ đạo Tây 
Bắc đã dự Lễ khai mạc Ngày hội 
văn hóa, thể thao và du lịch các 
dân tộc vùng Tây Bắc năm 2016 
và Công bố Quy hoạch Sa Pa 
thành khu du lịch Quốc gia.

Ngày hội có sự tham gia của 
8 tỉnh vùng Tây Bắc mở rộng 
gồm: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, 
Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, 
Phú Th ọ, Hà Giang, với chủ đề 
“Các dân tộc vùng Tây Bắc đoàn 
kết và phát triển - hướng tới Năm 
Du lịch quốc gia 2017”. 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự Lễ kỷ niệm 25 năm tái lập 
tỉnh Lào Cai và dự Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao 
và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc năm 2016

Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ 
cùng TTXVN đã ký kết Th ỏa 
thuận phối hợp thông tin trong 
những năm tiếp theo. Th ỏa 
thuận nhằm thúc đẩy công tác 

thông tin, tuyên truyền các chính 
sách, pháp luật, chủ trương của 
Đảng, Nhà nước đến với quần 
chúng nhân dân tại 3 vùng trọng 
điểm; góp phần thúc đẩy phát 

triển kinh tế-xã hội; bảo đảm an 
ninh trật tự xã hội, bảo vệ chủ 
quyền biên giới trên đất liền và 
vùng biển đảo của Tổ quốc.
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Ngày 17/10, tại Lai Châu, 
Tập đoàn công nghiệp 
cao su Việt Nam (VRG) 

và tỉnh Lai Châu đã long trọng 
tổ chức Lễ khai thác mủ cao su 
tại Nông trường Lùng Th àng 
(xã Lùng Th àng, huyện Sìn Hồ, 
tỉnh Lai Châu) thuộc Công ty Cổ phần Cao su Lai Châu, đơn 

vị thành viên của Tập đoàn 
công nghiệp cao su Việt Nam. 
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ 
đạo Tây Bắc đã tham dự buổi lễ.
Lễ khai thác mủ đánh dấu thời 
gian 9 năm triển khai dự án 
phát triển cao su tại các tỉnh 
miền núi phía Bắc (2007-2016). 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình dự Lễ Khai thác mủ cao su tại 
Nông trường Lùng Thàng tỉnh Lai Châu

Ngày 6/10, đồng chí 
Nguyễn Văn Bình, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí 

thư Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương đã làm việc với Đảng bộ 
Khối Doanh nghiệp Trung ương 
(DNTW) về tình hình hoạt động 
của các tập đoàn kinh tế, tổng công 
ty nhà nước, các tổ chức tài chính 
và ngân hàng thuộc Khối.

Gần 140 đại biểu là đại diện 
lãnh đạo các Ban Đảng Trung 
ương, các bộ, ngành, Ban Chấp 
hành Đảng bộ Khối, các đồng chí 
bí thư, chủ tịch, tổng giám đốc 33 
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà 
nước, tổ chức tài chính và ngân 
hàng thuộc Khối DNTƯ đã tham 
dự Hội nghị.

Tại buổi làm việc, các đại biểu 
tham dự Hội nghị đã nêu nhiều ý 
kiến tham luận thẳng thắn, trong 
đó tập trung vào việc khẳng định 
vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng 
đối với doanh nghiệp nhà nước, về 
nâng cao hiệu quả hoạt động, năng 
lực cạnh tranh, đặc biệt là những 
khó khăn, thách thức đối với các 
Tập đoàn, Tổng công ty, Ngân 

hàng trong giai đoạn hội nhập 
quốc tế sắp tới và nhiệm vụ tái cơ 
cấu doanh nghiệp giai đoạn 2016 
– 2020. Các đại biểu cũng nêu các 
đề xuất, kiến nghị về chủ trương, 
chính sách, các qui định cần được 
sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ khó 
khăn cho các doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, đồng chí 
Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương 
Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương ghi nhận và biểu dương 
những kết quả trong công tác xây 
dựng đảng và trong hoạt động, sản 
xuất kinh doanh của các đơn vị 
trong Đảng bộ đã đạt được trong 
giai đoạn 2011 - 2015, đóng góp 
quan trọng vào thành tựu chung 
của đất nước. Đồng chí cũng đã 
chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và 
đề nghị Đảng bộ Khối nhìn nhận 
sâu sắc các nguyên nhân của tồn 
tại hạn chế để đề ra các biện pháp 
khắc phục trong thời gian tới, đặc 
biệt là các giải pháp trong tái cấu 
trúc doanh nghiệp, nâng cao năng 
lực quản trị, hiện đại hóa công 
nghệ, tăng cường ứng dụng khoa 
học công nghệ mới. Đồng chí yêu 

cầu các cấp uỷ đảng trong Đảng 
bộ Khối phải lãnh đạo, chỉ đạo 
các doanh nghiệp thực hiện tái 
cơ cấu thành công, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp, làm tốt 
vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp 
nhà nước, đặc biệt phải thực hiện 
tốt nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt 
của kinh tế nhà nước, để kinh tế 
nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN tại nước ta.

Kết luận buổi làm việc, đồng 
chí Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương Nguyễn Văn Bình nhấn 
mạnh, Đảng uỷ Khối đã có sự 
đổi mới trong lãnh đạo thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, đã ban hành 
và tập trung lãnh đạo triển khai 
các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận 
chuyên đề về tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng trong thực hiện 
nhiệm vụ chính trị của các doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, Đảng uỷ 
Khối cũng tổ chức nhiều hội nghị, 
hội thảo chuyên đề nhằm quán 
triệt, triển khai các chủ trương lớn, 
bàn các giải pháp, tham khảo kinh 
nghiệm để giải quyết những vấn 
đề cấp bách, hệ trọng nhằm nâng 
cao vai trò và hiệu quả hoạt động 
của DNNN.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Đảng bộ Khối 
Doanh nghiệp Trung ương
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Ngày 18/10, Đoàn công 
tác do đồng chí Cao 
Đức Phát, Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó Trưởng 
Ban Th ường trực Ban Kinh tế 
Trung ương dẫn đầu đã có buổi 
làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm 
Đồng về tình hình thực hiện 
chủ trương, giải pháp tích tụ 
đất đai phát triển nông nghiệp, 
nông thôn và một số vấn đề 
phát triển kinh tế hợp tác của 
tỉnh.

Phát biểu về vấn đề này, 
đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, 
Ủy viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, đất 
đai và con người là hai yếu tố 
quan trọng nhất trong sản xuất 
nông nghiệp. Đặc thù của Lâm 
Đồng khác với các vùng miền, 
địa phương khác trong cả nước, 

nên việc tích tụ ruộng đất có 
thể thực hiện được trong sản 
xuất rau, hoa, còn với các loại 
cây lâu năm như cà phê thì điều 
này không dễ. Lâm Đồng có 
thể triển khai vấn đề này dưới 
hình thức liên kết. Đồng chí Bí 
thư cũng yêu cầu các sở, ban, 
ngành liên quan cần đẩy mạnh 
việc đào tạo để hình thành thế 
hệ nông dân hiện đại, nắm bắt 
được xu thế và yêu cầu của sự 
phát triển. 

Kết luận buổi làm việc, 
đồng chí Cao Đức Phát nhấn 
mạnh: Lâm Đồng có nhiều nhu 
cầu cho việc tích tụ ruộng đất 
để nâng cao năng suất, hiệu quả 
trong sản xuất nông nghiệp. 
Bởi vậy, tỉnh cần có những giải 
pháp để thực hiện vấn đề này. 
Hiện Lâm Đồng chủ yếu diễn ra 
hoạt động sang nhượng quyền 
sử dụng đất. Cả bên sang và bên 
nhượng hiện vẫn còn gặp khó 
khăn về vấn đề thủ tục. Vì vậy, 
yếu tố quyết định trong vấn đề 
này là phải có sự ủng hộ của 
chính quyền địa phương. Phó 
Trưởng ban Th ường trực Ban 

Kinh tế Trung ương cho biết, 
sẽ đề xuất với Quốc hội để xem 
xét về vấn đề thuế vượt hạn điền 
cũng như cơ chế đất đai hiện 
nay để góp phần nâng cao hiệu 
quả trong sản xuất nông nghiệp.

Tiếp đó, trong khuôn khổ 
chuyến công tác, đồng chí Phó 
Trưởng Ban Th ường trực Ban 
Kinh tế Trung ương và Đoàn 
công tác đã có buổi khảo sát ở 
huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai 
về thực trạng tích tụ, tập trung 
đất đai trong sản xuất nông 
nghiệp.

Đánh giá cao nỗ lực của 
huyện Xuân Lộc trong phát triển 
nông nghiệp, đồng chí Cao Đức 
Phát mong muốn huyện tiếp 
tục thực hiện tích tụ tập trung 
đất đai trong phát triển nông 
nghiệp để làm ra sản phẩm có 
chất lượng cạnh tranh trên thị 
trường, đồng thời đề nghị Tỉnh 
cần có buổi gặp gỡ riêng với 
doanh nghiệp và hợp tác xã, tìm 
hiểu kỹ càng những vướng mắc 
của doanh nghiệp và nông dân 
gặp phải để thông tin cho đoàn 
có hướng giải quyết hỗ trợ kịp 
thời trong thời gian sớm nhất.

Ban Kinh tế Trung ương khảo sát thực trạng tích tụ tập trung 
đất sản xuất tại Lâm Đồng, Đồng Nai

Sự kiện này không chỉ có ý 
nghĩa đối với Tập đoàn công 
nghiệp cao su Việt Nam và tỉnh 
Lai Châu mà còn làm thỏa lòng 
mong đợi lâu nay của đồng bào 
các dân tộc tham gia góp đất 
trồng để phát triển cây cao su 
tại Tây Bắc.
           Phát biểu chỉ đạo tại buổi 
Lễ, đồng chí Nguyễn Văn Bình, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 

Kinh tế Trung ương, Trưởng 
Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã biểu 
dương và khen ngợi những cố 
gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính 
quyền, nhân dân tỉnh Lai Châu 
và Tập đoàn công nghiệp cao su 
Việt Nam trong 9 năm vừa qua 
để cây cao su phát triển tốt tại 
Lai Châu.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình 
nhấn mạnh việc phát triển cây 
cao su tại một số vùng có điều 

kiện của Tây Bắc là chủ trương 
đúng đắn của Đảng và Nhà 
nước, kỳ vọng sẽ đem lại những 
chuyển biến tích cực trong công 
tác xóa đói, giảm nghèo, tạo việc 
làm, bảo vệ rừng và môi trường 
sinh thái, xây dựng nông thôn 
mới… góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế -xã hội và đảm bảo 
quốc phòng an ninh của các 
tỉnh Tây Bắc.
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Ngày 5/10, Ban Kinh tế 
Trung ương đã tổ chức 
buổi Tọa đàm chuyên 

gia với chủ đề “Định hướng 
chính sách công nghiệp quốc gia 
giai đoạn 2016 - 2015, tầm nhìn 
đến năm 2035”. Th am dự Tọa 
đàm có đồng chí Cao Đức Phát, 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, 
Phó Trưởng Ban Th ường trực;  
đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên 
Dự khuyết BCH Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng Ban; đồng 
chí Lê Xuân Th ành, Vụ trưởng 
Vụ Công nghiệp cùng một số 
chuyên gia, nhà khoa học.

Buổi Tọa đàm được tổ chức với 
mục đích tham vấn ý kiến chuyên 
gia để triển khai Đề án “Chính 
sách công nghiệp quốc gia” của 
Ban Kinh tế Trung ương. Trong 
bối cảnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước tiếp tục được 
đẩy mạnh, đạt một số thành quả 
quan trọng, công nghệ sản xuất 
công nghiệp đã có bước thay đổi 
về trình độ theo hướng hiện đại 
song hạn chế, bất cập là công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa còn 
chậm, chưa gắn với phát triển 
kinh tế tri thức, hiệu quả thấp…, 
cần phải có đổi mới tư duy, hoàn 
thiện các cơ chế, chính sách 
nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo 
động lực cho sự phát triển công 
nghiệp đất nước nhanh và bền 
vững.

Tại buổi Tọa đàm, các 
chuyên gia, nhà khoa học đã 

thảo luận các vấn đề xung 
quanh chính sách phát triển 
công nghiệp của đất nước trong 
những năm gần đây. Các ý kiến 
tập trung bàn về quá trình tổ 
chức, công tác chỉ đạo điều hành 
cũng như sự tham gia của các 
doanh nghiệp vào quá trình này. 
Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, 
đồng chí Phó Trưởng Ban Cao 
Đức Phát cảm ơn và đánh giá 
cao ý kiến của các nhà khoa học, 
các chuyên gia. Đồng chí nhấn 
mạnh: Các chủ trương, đường 
lối chính sách phải hướng tới 
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp phát triển. Cần 
phải làm tốt chính sách công 
nghiệp quốc gia, phải xác định 
lại cách tiếp cận với tầm nhìn xa. 
Phải đặt trong bối cảnh chung, 
trong nền kinh tế đang hội nhập 
sâu rộng. Đồng chí đề nghị Vụ 
Công nghiệp tiếp thu các ý kiến 
của đại biểu tham dự Tọa đàm 
để phục vụ cho việc xây dựng Đề 
án quan trọng này.

Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Tọa đàm “Định hướng chính 
sách công nghiệp quốc gia giai đoạn 2016-2015, tầm nhìn 
đến năm 2035”

Ngà y 30/9, tại Th ành phố 
Hồ Chí Minh, Ban Kinh 
tế Trung ương phối hợp 

với Trường Đại học Mở Th ành 
phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội 
thảo khoa học với chủ đề: “Phát 
triển các loại thị trường trong 
nền kinh tế thị trường hiện đại, 
hội nhập quốc tế”. Hội thảo được 
Tổ chức Friedrich Naumann 
Stift ung Cộng hòa Liên bang 
Đức tài trợ. Đồng chí Nguyễn 
Ngọc Bảo, Phó Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương tham dự và 
chủ trì Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức 
nhằm thảo luận những nội dung 
quan trọng về Phát triển các loại 
thị trường trong nền kinh tế thị 
trường hiện đại, hội nhập quốc 
tế, đồng thời lấy ý kiến chuyên 
gia để tổng hợp làm căn cứ xây 
dựng Báo cáo Tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa để 
trình Trung ương. 

Hội thảo được tổ chức có 
ý nghĩa quan trọng: Một số giải 
pháp, kiến nghị đã được các đại 
biểu đề xuất tại Hội thảo rất 
sâu sắc, mang tính đột phá, góp 
phần giúp các cơ quan quản lý và 
các nhà hoạch định chính sách 
có thêm cơ sở để có được những 
quyết sách đúng đắn; nội dung 
hội thảo sẽ  đượ c chắ t lọ c, góp 
phần hoàn thiện nội dung Đề án 
“Phát triển các loại thị trường 
trong nền kinh tế thị trường hiện 

Hội thảo khoa học “Phát triển các loại thị trường trong nền 
kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế”
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Ngày 22/9, đồng chí 
Nguyễn Ngọc Bảo, Phó 
Trưởng Ban Kinh tế 

Trung ương đã có buổi tiếp và 
hội đàm với Đoàn đại biểu hữu 
nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc 
do đồng chí Trương Chí Nam, 
Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó 
Chủ tịch Th ường trực tỉnh Phúc 
Kiến - Trung Quốc dẫn đầu.

Đồng chí Phó Trưởng Ban 
Nguyễn Ngọc Bảo hoan nghênh 

Đoàn đại biểu hữu nghị của 
Đảng Cộng sản Trung Quốc đến 
làm việc với Ban Kinh tế Trung 
ương. Đồng chí Nguyễn Ngọc 
Bảo đã giới thiệu với Đoàn một 
số nét nổi bật của kinh tế Việt 
Nam, cũng như giới thiệu về Ban 
Kinh tế Trung ương. Đồng chí 
nhấn mạnh: Việt Nam và Trung 
Quốc là hai nước láng giềng có 
quan hệ chặt chẽ, khăng khít về 
nhiều mặt, trong đó có kinh tế. 
Việt Nam luôn mong muốn làm 
bền chặt thêm tình hữu nghị đó.

Trao đổi với Đoàn công 
tác Trung Quốc, đồng chí Phó 
Trưởng Ban cũng đã chia sẻ với 
Đoàn về về sự thành công của 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII, về những bước tiến mạnh 

mẽ để hội nhập với kinh tế thế 
giới. Đồng chí bày tỏ tin tưởng 
rằng, mối quan hệ truyền thống 
giữa hai nước sẽ tiếp tục phát 
triển lên tầm cao mới.

Tại buổi Hội đàm, đồng 
chí Trương Chí Nam đã cảm 
ơn sự đón tiếp của Ban Kinh tế 
Trung ương. Trao đổi với đồng 
chí Nguyễn Ngọc Bảo, đồng chí 
Trương Chí Nam đánh giá cao 
những thành tựu mà Đảng Cộng 
sản Việt Nam đã làm được trong 
phát triển kinh tế. Th ông báo 
với đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo 
về tình hình kinh tế của Trung 
Quốc nói chung và tỉnh Phúc 
Kiến trong thời gian qua, đồng 
chí Trương Chí Nam bày tỏ tin 
tưởng quan hệ giữa hai nước 
Việt Nam và Trung Quốc sẽ tiếp 
tục có những bước phát triển 
hơn nữa.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Ngọc Bảo tiếp 
và hội đàm với Đoàn đại biểu hữu nghị Đảng Cộng sản Trung 
Quốc

đại, hội nhập quốc tế”, kết quả 
nghiên cứu của Đề án sẽ trình 
các cấp có thẩm quyền nghiên 
cứu, ban hành văn bản phù hợp 

để vậ n dụ ng trong công tá c lã nh 
đạ o, chỉ  đạ o, gó p phầ n và o thực 
hiện thắng lợi mục tiêu hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa nói 
riêng và sự nghiệp phát triển đất 
nước nói chung.

 
    

Sáng ngày 26/10, Hiệp hội Phần 
mềm và Dịch vụ công nghệ 
thông tin Việt Nam tổ chức Hội 
nghị quốc tế gia công xuất khẩu 
phần mềm Việt Nam 2016. Đồng 

chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự 
khuyết BCH Trung ương Đảng, 
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung 
ương đã tham dự Hội nghị. 
           Hội nghị này là chương trình 
xúc tiến thương mại thường niên 
nhằm mục đích quảng bá, giới 
thiệu về năng lực và thị trường 
của ngành công nghệ thông tin 
Việt Nam. Hội nghị là nơi cung 
cấp thông tin chính xác, phản ánh 
toàn diện năng lực cạnh tranh, 
uy tín thương hiệu, sản phẩm, thị 

trường và tiềm năng phát triển...
Các đại biểu tham dự Hội nghị 
tập trung thảo luận về các vấn 
đề của ngành Công nghệ thông 
tin Việt Nam như: Tổng quan về 
ngành CNTT, ứng dụng CNTT, 
quan hệ hợp tác CNTT giữa Việt 
Nam và Nhật Bản, chuyển đổi kỹ 
thuật số…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí 
Ngô Đông Hải đã chứng kiến Lễ 
ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác 
giữa Hiệp hội Phần mềm và Dịch 
vụ công nghệ thông tin Việt Nam 
với Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ 
thông tin Nhật Bản.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải tham dự 
Hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin

Việt Dũng (tổng hợp)
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ĐẢNG VỚI CÔNG CUỘC PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP SÂU RỘNG VÀO ĐỜI SỐNG 
KINH TẾ QUỐC TẾ

 PGS.TS. Ngô Huy Tiếp

Nguyên Phó Giám đốc Viện Xây dựng Đảng
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Hoạt động kinh tế ở mọi quốc gia luôn giữ vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với toàn 
bộ các hoạt động khác của đời sống xã hội.  Sự cạnh tranh quyết liệt của các quốc gia nhằm 
khẳng định tính ưu việt, sức mạnh của các chế độ chính trị - xã hội được biểu hiện ở sự phát 

triển kinh tế, văn hóa - khoa học công nghệ của quốc gia đó. Chính vì vậy, các chính  đảng cầm quyền 
luôn chú trọng chính sách phát triển kinh tế của đất nước; sự thành công trong phát triển kinh tế thể 
hiện năng lực cầm quyền vững mạnh của các chính đảng. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo 
phát triển kinh tế được xem là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở 
nước ta. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, lần đầu tiên Đảng ta chỉ rõ: “Trong giai đoạn 
hiện nay lãnh đạo kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt”

1.Về đối tượng lãnh đạo kinh tế 
của Đảng

Từ những kinh nghiệm 

thành công và chưa thành công 
trong lãnh đạo kinh tế của các 
nước XHCN trước đây cho thấy: 

đối tượng lãnh đạo kinh tế của 
Đảng nằm trong quá trình “xây 
dựng cơ sở kinh tế của CNXH”, 
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ở  một không gian (thực trạng 
kinh tế xã hội của đất nước) và 
thời gian (giai đoạn cách mạng 
khoa học – công nghệ và cách 
mạng kỹ thuật trên thế giới) xác 
định. Được biểu hiện thông qua 
giải quyết ba mối quan hệ chủ 
yếu sau: 

Một là, Đảng lãnh đạo hệ 
thống chính trị và các lực lượng 
xã hội, các thành phần kinh tế 
giải  quyết đúng đắn mối  quan 
hệ giữa kinh tế với chính trị 
trong thời kỳ quá độ lên CNXH, 
biểu hiện trên thực tế là bảo 
đảm tăng trưởng bền vững gắn 
với tiến bộ và công bằng xã hội. 
Nếu không tạo ra một nền kinh 
tế có tăng trưởng bền vững, thì 
không thể có điều kiện vật chất 
để giải quyết những mục tiêu 
chính trị - xã hội tốt đẹp theo 
định hướng XHCN. Nhưng tăng 
trưởng trong phát triển kinh tế 
phải phải gắn với tiến bộ xã hội, 
bảo đảm tăng trưởng không huỷ 
hoại môi sinh, môi trường sống 
của con người; tăng trưởng phải 
góp phần nâng cao đời sống của 
các tầng lớp nhân dân, giảm 
thiểu rủi ro và hạn chế sự phân 
hoá giàu nghèo như một tất 
định của kinh tế thị trường nói 
chung. Đây là một mục tiêu kép, 
chứa đựng mâu thuẫn khó thực 
hiện, nhưng một số nền kinh tế 
thị trường xã hội tiên tiến đã giải 
quyết thành công mâu thuẫn 
này, chúng ta hoàn toàn có thể 
nghiên cứu, học tập, vận dụng. 

Hai là, lãnh đạo hệ thống 
chính trị và các lực lượng xã 
hội, các thành phần kinh tế giải 
quyết tốt mối quan hệ giữa lực 
lượng sản xuất và quan hệ sản 
xuất trong tiến trình xã hội hóa 

nền kinh tế,  hướng tới mục tiêu: 
xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý. 
Chúng ta đều biết, lực lượng 
sản xuất chỉ phát triển thuận 
lợi khi có quan hệ sản xuất phù 
hợp.  Xét về mặt kinh tế, sự tồn 
tại của thời kỳ quá độ và độ dài, 
ngắn của thời kỳ này phụ thuộc 
một cách quyết định vào trình 
độ phát triển lực lượng sản xuất 
xã hội hóa chứ không phải phụ 
thuộc vào quy mô, số lượng của 
lực lượng sản xuất. Do đó, sự 
phát triển lực lượng sản xuất 
xã hội hóa là nguyên nhân trực 
tiếp, còn các quan hệ sản xuất là 
điều kiện cho sự phát triển lực 
lượng sản xuất xã hội hóa. Quan 
hệ sản xuất của CNXH tương lai 
là kết quả của sự phát triển lực 
lượng sản xuất xã hội hóa cao, 
chứ không phải là nguyên nhân 
của lực lượng sản xuất xã hội 
hóa. Chính trên ý nghĩa này, mà 
một trong những đặc trưng quan 
trọng của CNXH mà nhân dân 
ta xây dựng về mặt kinh tế, được 
Đảng ta chỉ ra trong Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 
(Bổ sung, phát triển năm 2001) 
là: “có nền kinh tế phát triển cao 
dựa trên lực lượng sản xuất hiện 
đại và quan hệ sản xuất tiến bộ, 
phù hợp”.

Th ực tế ở các nước TBCN 
phát triển cho thấy, do trình độ 
lực lượng sản xuất phát triển cao 
đã gây nên sự phủ định từng bộ 
phận quan hệ sản xuất TBCN, 
tạo ra khả năng thích ứng nhanh 
với sự phát triển như vũ bão của 
cách mạng khoa học kỹ thuật; 
mặt khác do hội nhập quốc tế, 
và quá trình toàn cầu hóa, lực 
lượng sản xuất phát triển cao 

do các nước phát triển dẫn dắt 
cũng dẫn tới khả năng lôi cuốn 
các nước chậm phát triển, đi sau 
phát triển lực lượng sản xuất 
hiện đại của mình, thông qua 
con đường mở cửa, hội nhập. 
Chính trên ý nghĩa này mà có 
những ý kiến cho rằng thành 
công lớn nhất, đặc sắc nhất của 
30 đổi mới ở Việt Nam là đã 
đưa đất nước và nền kinh tế hội 
nhập thành công vào đời sống 
kinh tế quốc tế. Có thể nói trong 
30 đổi mới vừa qua, từ một nền 
kinh tế lạc hậu, khép kín, Đảng 
ta lãnh đạo giải quyết đúng đắn 
mối quan hệ giữa phát triển lực 
lượng sản xuất với hoàn thiện 
quan hệ sản xuất, từng bước xây 
dựng được cơ cấu kinh tế hợp lý, 
đáp ứng yêu cầu tăng trưởng cao, 
bền vững đi đôi tiến bộ và công 
bằng xã hội; sản xuất phát triển, 
môi trường được bảo vệ khá tốt. 

Ba là, lãnh đạo hệ thống 
chính trị và các lực lượng xã 
hội giải quyết tốt mối quan hệ: 
Nhà nước quản lý và nhân dân 
làm chủ trong xây dựng kinh 
tế, hướng tới mục tiêu xây dựng 
môi trường chính trị, pháp lý, 
văn hoá-xã hội ổn định, bình 
đẳng, dân chủ, văn minh tạo 
điều kiện thuận lợi cho các chủ 
thể kinh tế phát triển. Xây dựng 
kinh tế là sự nghiệp cách mạng 
của quần chúng nhân dân dưới 
sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. 
Đó là quan điểm cơ bản của chủ 
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ 
Chí Minh. Nền kinh tế kế hạch 
hoá, tập trung quan liêu trước 
đây tất yếu tạo ra cơ chế “xin-
cho” trong cấp phát vốn, vật tư 
của nền kinh tế, và hình thành 
quan hệ “ban ơn - chịu ơn” góp 
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phần làm thoái hóa bộ máy quản 
lý của Nhà nước XHCN. Trong 
nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa, quan 
điểm cách mạng là sự nghiệp 
của quần chúng được thể hiện ở 
cơ sở kinh tế nhiều thành phần; 
ở trình độ tổ chức và tham gia 
quản lý nền kinh tế thông qua 
nhà nước pháp quyền XHCN 
của nhân dân, do nhân dân và 
vì nhân dân. Cơ chế xin - cho 
dần bị bãi bỏ và thay vào đó là 
các quan hệ thị trường được bảo 
đảm bằng luật pháp, chính sách 
của Nhà nước. Nhà nước đóng 
vai trò quản lý, giúp đỡ, tạo điều 
kiện pháp lý và chính sách cho sự 
phát triển và giảm thiểu những 
can thiệp hành chính vào các 
quan hệ thị trường, mọi thành 
phần kinh tế đều  được bình 
đẳng trước pháp luật. Chính 
trên ý nghĩa này, thời gian gần 
đây, người đứng đầu Chính phủ 
luôn nhấn mạnh vai trò kiến tạo 
của Nhà nước đối với nền kinh 
tế.
2.Về nội dung lãnh đạo kinh tế 
của Đảng

Th ứ nhất, Đảng xây dựng 
tư duy lý luận về kinh tế làm cơ 
sở xây dựng đường lối phát triển 
kinh tế xã hội. Có tư duy lý luận 
đúng mới có cơ sơ để xây dựng 
đường lối, chính sách đúng. 
Bước vào đổi mới sự nghiệp xây 
dựng CNXH Việt Nam, bắt đầu 
từ Đại hội đại biểu toàn quốc lần 
thứ VI, Đảng ta xác định: “Đảng 
phải đổi mới nhiều mặt: Đổi mới 
tư duy, trứơc hết là tư duy kinh 
tế” . Do đó, với vai trò lãnh đạo 
kinh tế của Đảng cầm quyền, 
nội dung lãnh đạo đầu tiên của 
Đảng phải là xây dựng tư duy lý 

luận về kinh tế của thời kỳ đổi 
mới. Trải qua ba mươi năm đổi 
mới toàn diện sự nghiệp xây 
dựng CNXH ở Việt Nam, Đảng 
ta đã tổng kết được những bài 
học kinh nghiệm có giá trị trên 
tất cả các lĩnh vực, qua đó hình 
thành lý luận về CNXH và con 
đường đi lên CNXH, lý luận về 
kinh tế thị trường, định hướng 
XHCN ở Việt Nam. Có thể nói, 
thành tựu lý luận kinh tế quan 
trọng nhất của Đảng ta là lý luận 
về “mô hình kinh tế thị trường, 
định hướng XHCN” và lý luận về 
“thể chế kinh tế thị trường, định 
hướng XHCN” ở Việt Nam. Có 
làm rõ được lý luận về mô hình 
kinh tế và thể chế kinh tế, Đảng 
ta mới có cơ sở để định ra đường 
lối, chủ trương, nhiệm vụ kinh 
tế –xã hội đúng đắn và chỉ đạo 
điều hành nền kinh tế vận hành 
tuân theo qui luật khách quan.

Về mô hình “kinh tế thị 
trường, định hướng XHCN” ở 
nước ta, có thể nói là kết quả quá 
trình tìm tòi công phu của Đảng 
từ năm 1986 đến nay. Nếu tại 
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
VI, Đảng ta mới chỉ nhận thức: 
Nền kinh tế nước ta là “nền kinh 
tế có cơ cấu nhiều thành phần là 
một đặc trưng của thời kỳ quá 
độ”, trong đó “kinh tế xã hội chủ 
nghĩa với khu vực quốc doanh 
làm nòng cốt” và “phát triển nền 
kinh tế hàng hoá nhiều thành 
phần theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa” , thì đến Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ VIII, Đảng ta 
làm rõ hơn một bước nữa mô 
hình: “Nền kinh tế nhiều thành 
phần, vận hành theo cơ chế thị 
trường có sự quản lý của Nhà 
nước theo định hướng xã hội 

chủ nghĩa”. Đến Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ IX, X, Đảng ta 
đã nhận thức rõ mô hình kinh tế 
tổng quát của nước ta trong suốt 
thời kỳ quá độ : “Để đi lên chủ 
nghĩa xã hội chúng ta phải phát 
triển nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa”  với 
những đặc trưng của mô hình 
kinh tế ấy.

Về “thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa” và chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội tổng quát của 
đất nước, tại Đại hội Đảng toàn 
quốc lần thứ VI, Đảng ta xác 
định: “Nhiệm vụ bao trùm, mục 
tiêu tổng quát của những năm 
còn lại của chặng đường đầu tiên 
là ổn định tình hình kinh tế - xã 
hội, tiếp tục xây dựng những tiền 
đề cần thiết cho việc đẩy mạnh 
công nghiệp hoá xã hội chủ 
nghĩa cho những chặng đường 
tiếp theo”.Trên cơ sở nhiệm vụ, 
mục tiêu chiến lược đó, Đại hội 
đề ra ba chương trình kinh tế 
lớn là sản xuất lương thực- thực 
phẩm, hàng tiêu dùng và hàng 
xuất khẩu, xem đó là mũi nhọn 
phát triển kinh tế trong thời kỳ 
mới. Đến Đại hội VII, Đảng ta 
bổ xung vào mục tiêu tổng quát 
nói trên nội dung “đến năm 2000 
ra khỏi khủng hoảng” và “phấn 
đấu vượt qua tình trạng nước 
nghèo và kém phát triển” . 

Đến Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ VIII của Đảng 
(tháng 6-1996), Đảng ta khẳng 
định: nước ta đã ra khỏi khủng 
hoảng kinh tế- xã hội và thực 
hiện chiến lược “đẩy mạnh công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước” với mục tiêu, trong vòng 
từ  năm 1996 đến năm 2020 “xây 
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dựng nước ta thành một nước 
công nghiệp có cơ sở vật chất 
kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh 
tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến 
bộ phù hợp với trình độ của 
lực lượng sản xuất”. Đến năm 
2001, tại Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ IX, Đảng ta xác 
định chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội trong vòng 10 năm 
(2001- 2010) là:  “Đưa nước ta 
ra khỏi tình trạng kém phát triển” 
và “đến năm 2020 nước ta cơ bản 
trở thành một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại” . Đến Đại 
hội X của Đảng, năm 2006, bổ 
xung thêm vào chiến lược nói 
trên một chữ “sớm”, trong “sớm 
đưa nước ta ra khỏi tình trạng 
kém phát triển…”. Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên CNXH  (bổ xung, 
phát triển năm 2011) và Chiến 
lược Kinh tế xã hội đến năm 
2020 thông qua tại Đại hội XI, 
Đảng ta tiếp tục xác định: “Phấn 
đấu đến năm 2020 nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại;…tạo tiền đề 
vững chắc để phát triển cao hơn 
trong giai đoạn sau”. Tiếp tục 
thực hiện chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội nói trên, tại Đại 
hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XII, Đảng ta xác định mục tiêu, 
nhiệm vụ tổng quát của 5 năm 
sắp tới: “Sớm đưa nước ta cơ 
bản trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại.”  và “Tiếp 
tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả, kỷ luật, kỷ cương, công khai, 
minh bạch trong quản lý kinh tế, 
năng lực quản lý của Nhà nước và 
năng lực quản trị doanh nghiệp” 

. Trên cơ sở mục tiêu, chiến lược 
đã xác định, Đảng đề ra chủ 
trương, chính sách, mục tiêu, 
nhiệm vụ cụ thể và các quyết 
sách lớn cho phát triển kinh tế - 
xã hội từng thời kỳ.

Th ứ hai, Đảng lãnh đạo 
xây dựng nhà nước pháp quyền 
XHCN làm tốt chức năng tổ 
chức và quản lý có hiệu quả nền 
kinh tế quốc dân. Trong điều 
kiện Đảng duy nhất cầm quyền 
lãnh đạo nhà nước và xã hội, sự 
lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực 
kinh tế chủ yếu lãnh đạo thông 
qua Nhà nước. Vì vậy, lãnh 
đạo xây dựng Nhà nước  pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa làm tốt 
chức năng quản lý và tổ chức 
xây dựng nền kinh tế trở thành 
một trong những nội dung lãnh 
đạo kinh tế hết sức quan trọng 
của Đảng ta. Nhà nước pháp 
quyền XHCN Việt Nam là Nhà 
nước của dân do dân và vì dân, 
“quyền lực nhà nước là thống 
nhất, có sự phân công, phối hơp 
và kiểm soát quyền lực nhà nước 
giữa các cơ quan trong việc thực 
hiện các quyền lập pháp, hành 
pháp, tư pháp”  dưới sự lãnh đạo 
tập trung, thống nhất của Đảng 
cộng sản cầm quyền.

Đối với cơ quan lập pháp, 
Đảng lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng 
và thông qua các bộ luật đáp 
ứng yêu cầu hội nhập kinh tế 
quốc tế khi Việt Nam là thành 
viên của WTO và các tổ chức 
kinh tế quốc tế khác. Đảng cho 
chủ trương và định hướng việc 
xây dựng các bộ luật theo đúng 
quan điểm của Đảng, tuy nhiên  
Đảng không can thiệp vào trình 
tự và thẩm quyền ban hành luật 
của các cơ quan nhà nước. Đảng 

lãnh đạo các cơ quan Nhà nước 
xây dựng và ban hành luật theo 
đúng qui định của Hiến pháp và 
pháp luật.

Đối với các cơ quan hành 
pháp, Đảng lãnh đạo xây dựng 
hệ thống các cơ quan này trong 
sạch, vững mạnh theo hướng: 
Làm tốt chức năng: chấp hành, 
soạn thảo dự án luật, quản lý 
đất nước bằng luật pháp. Th ực 
hiện vai trò quản lý và tổ chức 
xây dựng nền kinh tế quốc dân. 
Tiến hành cải cách toàn diện 
nền hành chính quốc gia, bao 
gồm cải cách bộ máy, cải cách 
thể chế, cải cách thủ tục hành 
chính và xây dựng đội ngũ cán 
bộ, công chức hoạt động trong 
bộ máy nhà nước nói chung, bộ 
máy hành chính nói riêng có đủ 
phẩm chất và năng lực đáp ứng 
yêu cầu xây dựng kinh té thời kỳ 
mới.

Đối với các cơ quan tư pháp, 
Đảng lãnh đạo các cơ quan tư 
pháp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ 
pháp luật và tiến hành các hoạt 
động tố tụng tuân theo pháp 
luật, bảo đảm cho các thành 
phần kinh tế bình đẳng trước 
pháp luật. Hạn chế đến mức thấp 
nhất và tiến tới chấm dứt việc 
hình sự hoá các quan hệ kinh tế 
dân sự. Lãnh đạo các cơ quan tư 
pháp đấu tranh có hiệu quả với 
nạn quan liêu, tham nhũng, lãng 
phí liên quan đến các hoạt động 
kinh tế, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi 
và truy thu những thất thoát do 
tham nhũng, lãng phí gây nên. 
Các cấp ủy đảng không được can 
thiệp, chỉ đạo việc xét sử và truy 
tố của các cơ quan bảo vệ pháp 
luật. Th ực hiện đúng nguyên tắc 
“việc xét xử và truy tố của các cơ 
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quan tư pháp chỉ tuân theo pháp 
luật”, bảo đảm tính độc lập của 
các cơ quan tư pháp.

Th ứ ba, Đảng lãnh đạo xây 
dựng đội ngũ cán bộ công chức 
và nguồn nhân lực có chất lượng 
(lao động có tay nghề cao) cho 
nền kinh tế. Đảng thực hiện 
việc quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, bố trí sử dụng và thực 
hiện chính sách cán bộ… đối với 
cán bộ lãnh đạo, quản lý trong 
các đơn vị kinh tế thuộc thành 
phần kinh tế nhà nước, đồng 
thời phân cấp quản lý các đối 
tượng cán bộ thuộc quyền. Bên 
cạnh việc xây dựng đội ngũ cán 
bộ lãnh đạo, quản lý nói trên, 
Đảng còn có trách nhiệm xây 
dựng đội ngũ cán bộ chuyên gia, 
tham mưu giúp việc cho các cơ 
quan lãnh đạo của Đảnh và cơ 
quan quản lý của Nhà nước trên 
lĩnh vực kinh tế; đồng thời định 
hướng phát triển giáo dục, đào 
tạo nhằm chuẩn bị nguồn nhân 
lực cho các thành phần kinh 
tế. Th ực tiễn phát triển kinh tế 
những năm vừa qua cho thấy, 
nhiệm tái cấu trúc các đơn vị 
kinh tế nhà nước mà không đi 
cùng đổi mới đội ngũ cán bộ 
lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp 
và cán bộ quản lý nhà nước phụ 
trách lĩnh vực cần tái cấu trúc, 
thì thường là tái cấu trúc không 
thành công.
3. Về phương thức lãnh đạo 
kinh tế của Đảng hiện nay

Một là, Đảng lãnh đạo kinh 
tế bằng chủ trương, đường lối, 
bằng sự chỉ đạo các vấn đề lớn 
do thực tiễn đặt ra. Đảng thực 
hiện sự lãnh đạo của mình đối 
với lĩnh vực kinh tế, trước hết 
bằng việc ban hành quan điểm, 

chủ trương, đường lối chung. 
Đường lối chung chỉ ra quan 
điểm về sự thống nhất giữa các 
lĩnh vực: chính trị- kinh tế, văn 
hóa - xã hội, quốc phòng - an 
ninh và đối ngoại... Đường lối 
kinh tế là sự cụ thể hóa đường 
lối chung của Đảng trong lĩnh 
vực kinh tế. Từ đường lối kinh 
tế, Đảng xác định mục tiêu chiến 
lược, mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ 
và chỉ tiêu phát triển kinh tế, 
định hướng các chính sách kinh 
tế, trên cơ sở đó các cơ quan nhà 
nước xây dựng luật pháp, chính 
sách, qui hoạch và kế hoạch phát 
triển kinh tế của đất nước. 

Hai là, Đảng lãnh đạo kinh 
tế thông qua bộ máy nhà nước. 
Lãnh đạo kinh tế thông qua Nhà 
nước là phương thức lãnh đạo 
chủ yếu, hiệu quả và đặc thù 
trong điều kiện Đảng duy nhất 
cầm quyền. Đảng không thể 
lãnh đạo trực tiếp các tầng lớp 
nhân dân, các thành phần kinh 
tế thực hiện đường lối, nghị 
quyết của Đảng, mà đường lối 
nghị quyết ấy phải thông qua 
bộ máy nhà nước thể chế  hoá 
thành luật pháp và chính sách để 
nhân dân thực hiện.

Ba là, Đảng lãnh đạo kinh 
tế thông qua các tổ chức đảng và 
đảng viên hoạt động trong các 
thành phần kinh tế và tổ chức có 
liên quan. Sự có mặt của tổ chức 
đảng và đảng viên trong các cơ 
quan và tổ chức kinh tế là điều 
kiện khách quan để Đảng thực 
hiện sự lãnh đạo kinh tế của 
mình. Để lãnh đạo kinh tế, Đảng 
tiến hành xây dựng các tổ chức 
đảng và phát triển đội ngũ đảng 
viên hoạt động trong các thành 
phần kinh tế. Tuỳ theo tính 

chất của các thành phần kinh 
tế, Đảng qui  định chức năng, 
nhiệm vụ của các tổ chức cơ 
sở đảng hoạt động trong thành 
phần kinh tế đó. Các tổ chức 
đảng và đảng viên trực tiếp quán 
triệt và triển khai thực hiện các 
chỉ thị nghị quyết của Đảng, tiến 
hành công tác chính trị, tư tưởng 
đối vói quần chúng trong doanh 
nghiệp và cơ quan. Lãnh đạo các 
tổ chức công đoàn, đoàn thanh 
niên, phụ nữ và các tổ chức quần 
chúng có trong đơn vị chấp hành 
chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà 
nước.

Bốn là, Đảng lãnh đạo kinh 
tế bằng tuyên truyền, vận động 
các lực lượng xã hội thấu hiểu 
ý nghĩa, vai trò của chủ trương, 
đường lối, nhiệm vụ kinh tế của 
Đảng đối với sự phát triển đất 
nước, qua đó xây dựng ý thức 
trách nhiệm và quyết tâm tham 
gia đóng góp của nhân dân. 
Mặt khác, công tác tư tưởng có 
nhiệm vụ tổng kết thực tiễn, 
nghiên cứu và phát triển lý luận, 
góp phần xây dựng và hoàn thiện 
đường lối, chính sách  kinh tế-xã 
hội của Đảng.

Năm là, Đảng lãnh đạo 
kinh tế thông qua công tác kiểm 
tra, giám sát đội ngũ cán bộ đảng 
viên và các tổ chức của Đảng 
hoạt động trong các thành phần 
kinh tế. Đảng tiến hành công 
tác kiểm tra, giám sát đối với 
các tổ chức đảng và đảng viên 
hoạt động trong các thành phần 
kinh tế chấp hành quan điểm, 
đường lối, chủ trương của Đảng, 
chính sách và pháp luật của Nhà 
nước. Kiểm tra, giám sát là một 
phương thức lãnh đạo cơ bản 
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của Đảng. Đảng ta chỉ rõ: lãnh 
đạo phải kiểm tra, giám sát; lãnh 
đạo mà không kiểm tra, giám 
sát coi như không lãnh đạo. Sự 
lãnh đạo của Đảng trong lĩnh 
vực kinh tế không nằm ngoài 
phương thức lãnh đạo chung 
đó. Th ông qua công tác kiểm 
tra, giám sát các tổ chức đảng và 
đảng viên hoạt động trong các 
cơ quan và tổ chức kinh tế, Đảng 
nắm vững tình hình mọi mặt của 
Đảng, nắm chắc đội ngũ cán bộ 
đảng viên chấp hành quan điểm, 
đường lối của Đảng đến mức 
nào để có giải pháp lãnh đạo, chỉ 
đạo phù hợp.
4. Một số giải pháp tiếp tục 
nânng cao năng lực lãnh đạo 
phát triển kinh tế của Đảng

Một là, tiếp tục làm sáng tỏ 
nhận thức lý luận về xây dựng 
nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và xây 
dựng Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ 
quá độ. Mặc dù chưa nhận thức 
thật đầy đủ, sâu sắc những đặc 
trưng cơ bản của mô hình kinh 
tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, song để chỉ đạo các 
cơ quan nhà nước điều hành 
hoạt động kinh tế trong thực 
tiễn, Đảng ta đã nghiên cứu, xây 
dựng và từng bước hoàn thiện 
thể chế kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa (Nghị 
quyết lần thứ 6, BCHTW khoá 
X) như: Hoàn thiện các quan 
hệ sở hữu, trong đó có quan hệ 
sở hữu đất đai; khẳng định rõ 
vai trò chủ đạo của thành phàn 
kinh tế Nhà nước; hoàn thiện 
quan hệ phân phối, quan hệ thị 
trường; tính hiệu quả của các 
thành phần kinh tế. Định hướng 

xây dựng và hoàn thiện hệ thống 
chính sách của Nhà nước trong 
lĩnh vực kinh tế như: chính sách 
tài chính tiền tệ; chính sách tài 
khóa; chính sách kinh tế đối 
ngoại; chính sách đầu tư;…Tuy 
vây, vấn đề mô hình và thể chế 
kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều 
điểm chưa sáng tổ, cần được 
nghiên cứu sâu sắc hơn nữa.

Nhận thức về Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong điều kiện xây 
dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa là quá 
trình tìm tòi sáng tạo của Đảng 
ta. Mối quan hệ giữa nhà nước 
pháp quyền và kinh tế thị trường 
ở các nước tư bản phát triển như: 
Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật..., thì 
đã rõ về lý luận và thực tiễn, 
nhưng ở nước ta, nhận thức của 
Đảng về Nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vai 
trò của nó trong nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN, mới 
chỉ là bước đầu, cần được nghiên 
cứu sâu sắc hơn nữa.

Hai là, nhận thức rõ hơn 
nữa đối tượng, nội dung, phương 
thức lãnh đạo kinh tế của Đảng. 
Việc nhận thức đối tượng, nội 
dung, phương thức lãnh đạo 
kinh tế của Đảng không phải 
đơn giản và khi nào cũng đúng. 
Nhận thức đúng và trúng vấn đề 
này có ý nghĩa góp phần quyết 
định lãnh đạo kinh tế phát triển. 
Th ực ra phương thức và nội 
dung lãnh đạo kinh tế của Đảng 
là không thể tách rời. Không có 
nội dung tách khỏi phương thức 
và không có phương thức nằm 
ngoài nội dung lãnh đạo. Tuy 
nhiên, để nhận thức vấn đề cho 

sâu sắc, cần tách phương thức 
lãnh đạo ra khỏi nội dung lãnh 
đạo, việc làm này chỉ là thủ pháp 
tư duy để nghiên cứu vấn đề. 
Nhận thức rõ phương thức lãnh 
đạo kinh tế của Đảng hiện nay 
làm căn cứ để nghiên cứu đổi 
mới phương thức lãnh đạo kinh 
tế của Đảng những năm sắp tới 
theo hướng: kế thừa và phát 
triển những nhân tố tích cực, 
tiến bộ, hợp lý, loại bỏ các nhân 
tố không còn phù hợp. Đồng 
thời cảnh giác với hiện tượng, 
bất kỳ vấn đề gì người ta cũng 
nói đến đổi mới, khi chính vấn 
đề đó chỉ mới đang hình thành, 
chưa nhận thức rõ cần đổi mới 
cái gì!

Ba là, tiếp tục đổi mới một 
số nội dung trong phương thức 

Phát triển kinh tế thị trường 
định hướng XHCN là con 
đường đúng đắn, khả thi 
để toàn Đảng, toàn dân ta 
xây dựng thành công cơ sở 
kinh tế của chủ nghĩa hội 
trong suốt thời kỳ quá độ. 
Tuy nhiên, để bảo đảm cho 
nền kinh tế nước ta duy trì 
được tăng trưởng bền vững, 
gắn với tiến bộ và công bằng 
xã hội trong thời kỳ hội 
nhập sâu rộng vào đời sống 
kinh tế quốc tế, thì việc tăng 
cường sự lãnh đạo chính trị 
của Đảng đối với phát triển 
kinh tế là một đòi hỏi khách 
quan, tất yếu.
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lãnh đạo kinh tế của Đảng. 
Trước hết, đổi mới công tác chỉ 
đạo của Đảng đối với các cơ 
quan nhà nước trong quản lý, 
điều hành kinh tế; đổi mới quy 
trình xây dựng và thông qua các 
bộ luật và chính sách bảo đảm 
khách quan, khoa học, đúng 
quan điểm, đường lối; rút ngắn 
thời gian từ lúc ban hành luật 
đến khi luật có hiệu lực; đổi mới 
công tác tư pháp trong bảo vệ 
pháp luật, bảo vệ quyền và lợi 
ích hợp pháp của công dân, bảo 
đảm cho các thành phần kinh tế 
bình đẳng trước pháp luật.

Th ứ hai, đổi mới một số 
phương pháp lãnh đạo kinh tế 
của Đảng theo hướng: bổ xung 
những nội dung mới trong sử 
dụng các chuyên gia và tư vấn 
khoa học. Lãnh đạo kinh tế tất 
yếu phải có tư vấn khoa học, 
song sử dụng hình thức tư vấn 
như thế nào lại cần được nghiên 
cứu kỹ cho phù hợp với từng 
nhiệm vụ. Th ực tế cho thấy, cần 
sử dụng một số cơ quan khoa 
học nào đó có uy tín để tư vấn, 
sau đó sử dụng các cơ quan khoa 
học khác phản biện kết quả tư 
vấn của cơ quan được chọn. 
Th ông qua những ý kiến khác 
nhau đó, các cơ quan lãnh đạo, 
quản lý cân nhắc, chọn lựa kết 
quả. Một tư vấn khoa học dù 
sâu sắc đến đâu, nếu không có 
phản biện khách quan thì chưa 
thể yên tâm về những kết quả tư 
vấn đó.

Th ứ ba, đổi mới phương 
pháp lãnh đạo điểm để rút kinh 
nghiệm và nhân rộng điển hình. 
Phươg pháp lãnh đạo này rất 
hữu ích, song cần được nghiên 
cứu trên tinh thần khách quan 

để rút ra những kết luận khoa 
học, tránh tình trạng xây dựng 
những mô hình, thể chế trong 
điều kiện quá đặc thù như: tập 
trung đầu tư lớn, ưu ái những 
cơ chế đặc biệt cho một số các 
tập đoàn kinh tế lớn mà ở những 
nơi khác không thể có được…
Bởi những kết luận rút ra từ mô 
hình thí điểm đó không thể đại 
diện cho cái chung, cái toàn thể. 
Th ực tế cho thấy, để sử dụng 
phương pháp này, cần phải chọn 
nhiều mẫu, mỗi mẫu đại diện 
cho một hoàn cảnh tương đối 
đặc thù để phân tích rút ra cái 
phổ biến có tính khoa học.

Th ứ tư, tiếp tục đổi mới 
công tác cán bộ của Đảng trong 
lãnh đạo kinh tế theo hướng đào 
tạo, bồi dưỡng những cán bộ có 
chuyên môn sâu về quản lý kinh 
tế và quản trị doanh nghiệp để 
bố trí vào các vị trí lãnh đạo, 
quản lý. Việc đánh giá, lựa chọn 
và bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, 
quản lý doanh nghiệp phải 
dựa trên những căn cứ thật sự 
khách quan, có thể lượng định 
được các tiêu chí lựa chọn; chú 
trọng vào những thành tích, 
công trạng, kinh nghiệm mà 
người cán bộ đạt được trong 
thực tiễn quản trị doanh nghiệp. 
Xây dựng và thực hiện nghiêm 
túc chế độ trách nhiệm đối với 
người cán bộ quản lý, điều hành 
doanh nghiệp; cũng như trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ 
quan có thẩm quyền trong việc 
đánh giá, giới thiệu, đề cử cán 
bộ bổ nhiệm. Th ực hiện thưởng, 
phạt nghiêm minh, công bằng, 
dựa trên hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của các doanh nghiệp 
và đơn vị kinh tế. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát đội 
ngũ cán bộ của Đảng hoạt động 
trong lĩnh vực kinh tế nhằm 
thực hiện đúng đường lối chính 
sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước. Chống tham những, 
lãng phí phát sinh trong đội ngũ 
cán bộ, công chức thuộc thành 
phần  kinh tế Nhà nước… đồng 
thời đổi mới tác phong công tác 
của đội ngũ đảng viên và  các tổ 
chức đảng hoạt động trên lĩnh 
vực kinh tế. 

Phát triển kinh tế thị trường 
định hướng XHCN là con đường 
đúng đắn, khả thi để toàn Đảng, 
toàn dân ta xây dựng thành công 
cơ sở kinh tế của chủ nghĩa hội 
trong suốt thời kỳ quá độ. Tuy 
nhiên, để bảo đảm cho nền kinh 
tế nước ta duy trì được tăng 
trưởng bền vững, gắn với tiến 
bộ và công bằng xã hội trong 
thời kỳ hội nhập sâu rộng vào 
đời sống kinh tế quốc tế, thì việc 
tăng cường sự lãnh đạo chính trị 
của Đảng đối với phát triển kinh 
tế là một đòi hỏi khách quan, tất 
yếu.

Tuy vậy, các thế lực thù địch 
cách mạng Việt Nam luôn phủ 
nhận vai trò lãnh đạo kinh tế 
của Đảng ta. Họ cho rằng Đảng 
lãnh đạo kinh tế là chính trị hoá 
kinh tế, khó tạo điều kiện sản 
xuất, kinh doanh thuận lợi, bình 
đẳng, dân chủ cho các thành 
phần kinh tế phi nhà nước. 
Rằng, Đảng lãnh đạo kinh tế là 
bao biện, làm thay nhà nước. 
Để các thành phần kinh tế bình 
đẳng trong môi trường pháp lý 
thống nhất, không có sự phân 
biệt, đối xử, giữa các thành phần 
kinh tế, thì  Đảng không nên 
lãnh đạo kinh tế.
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TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG Ở 
VIỆT NAM:
MỘT PHÂN TÍCH DỰA TRÊN SSA

GS.TS. Trần Thọ Đạt - ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Trong khi tăng năng suất là động lực của tăng trưởng GDP trong những năm đầu chuyển đổi 
ở Việt Nam, thì đầu tư hiện nay đã trở thành nguồn lực chính cho tăng trưởng kinh tế. Đây 
không phải là một mô hình bền vững để duy trì mức độ tăng trưởng cao. Trong giai đoạn 

2005-2010, hai nhân tố đầu đã đóng góp khoảng 2/3 mức tăng trưởng GDP của Việt Nam, khoảng 1/3 
còn lại là kết quả của việc cải thiện năng suất lao động trong các ngành kinh tế. Tuy nhiên, với những 
thành tựu về tăng trưởng đã đạt được trong thời gian qua, khả năng dẫn dắt của hai nhân tố đầu đối 
với quá trình tăng trưởng tiếp theo của nền kinh tế ngày càng giảm. Sự gia tăng lực lượng lao động và 
sự chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp sẽ tiếp tục có đóng góp cho tăng trưởng, nhưng 
hai nhân tố này không còn là động lực cốt lõi dẫn dắt tăng trưởng trong chặng đường phía trước. Do 
đó, để thay thế những nguồn tăng trưởng đang trở nên cạn kiệt, vấn đề đặt ra đối với nền kinh tế Việt 
Nam là phải quyết tâm biến năng suất lao động (NSLĐ) trở thành động lực của tăng trưởng kinh tế.
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Tổng quan nghiên cứu
Năng suất là một trong 

những yếu tố nội lực tạo ra động 
lực cho tăng trưởng kinh tế của 
mỗi quốc gia. Khi các yếu tố đầu 
vào là lao động và vốn không thể 
tăng mãi, tăng năng suất sẽ cho 
phép một nền kinh tế có thể sản 
xuất nhiều hơn với cùng một 
lượng các yếu tố đầu vào. Do đó, 
tăng năng suất là điều cốt yếu 
đối với triển vọng kinh tế của 
một quốc gia, và là con đường 
duy nhất để tăng trưởng kinh tế 
bền vững trong dài hạn. 

Trên phương diện đầu vào 
lao động, tốc độ tăng trưởng 
kinh tế được giải thích là tổng 
của hai thành phần: tốc độ tăng 
NSLĐ và tốc độ tăng lực lượng 
lao động. Trong đó, tăng lực 
lượng lao động có thể dễ dàng đạt 
được thông qua tăng tỷ lệ sinh 
hoặc thông qua việc tăng thu hút 
lao động từ các quốc gia khác. 
Tuy nhiên, việc tăng nguồn cung 
lao động theo các cách thức này 
bản thân nó đã bộc lộ nhiều hạn 
chế và không phải là phương án 
tối ưu cho phát triển bền vững. 
Do đó, tăng NSLĐ là nhân tố 
quyết định đối với tăng trưởng 
kinh tế bền vững của một quốc 
gia. Vì vậy, để tìm hiểu về nguồn 
tăng trưởng kinh tế, các nghiên 
cứu thường tập trung tìm hiểu 
NSLĐ tăng lên như thế nào, các 
yếu tố nào xác định sự thay đổi 
của năng suất, và vai trò của các 
yếu tố đó đối với tăng trưởng 
NSLĐ ở mỗi quốc gia. 

Khi tìm hiểu về các nhân tố 
xác định sự thay đổi năng suất, 
các nghiên cứu của Kuztnets 
(1930),Schumpeter (1939), dựa 
vào thực tiễn tăng trưởng ở các 

nước công nghiệp phát triển, 
đều cho rằng việc di chuyển 
nguồn lực từ ngành này sang 
ngành khác có thể thúc đẩy tăng 
trưởng NSLĐ nếu như nguồn 
lực sau khi phân bổ lại được sử 
dụng để tạo ra sản phẩm có năng 
suất cao hơn, nghĩa là chính sự 
tái phân bổ nguồn lực giữa các 
ngành sẽ tạo động lực cho tăng 
trưởng năng suất. Trong khi đó, 
tăng trưởng ở các nước đang 
phát triển lại có đặc điểm khác. 
Lý thuyết nhị nguyên của Arthus 
Lewis (1954) đã nhấn mạnh về 
khoảng cách về năng suất giữa 
các khu vực lớn của nền kinh tế 
(truyền thống và hiện đại), và lý 
giải quá trình dịch chuyển lao 
động từ nông nghiệp sang công 
nghiệp gắn liền với quá trình 
tích lũy vốn của khu vực công 
nghiệp đã có ảnh hưởng tích cực 
đến tăng trưởng NSLĐ chung. 
Bổ sung cho các tài liệu nghiên 
cứu trước, Kuznets (1977) khẳng 
định rằng chuyển dịch cơ cấu và 
đổi mới công nghệ là động lực 
của tăng trưởng năng suất. Gần 
đây nhất, Dani Rodrik (2012) 
nhấn mạnh rằng tăng trưởng 
NSLĐcủa một nền kinh tế có 
thể đạt được theo hai cách: cách 
thứ nhất là gia tăng năng suất 
của các khu vực kinh tế thông 
qua tích lũy vốn, thay đổi công 
nghệ và nâng cao hiệu quả phân 
bổ; cách thứ hai là dịch chuyển 
lao động giữa các ngành, từ các 
ngành năng suất thấp sang các 
ngành có năng suất cao. Th eo 
cách thứ hai, hầu hết các nghiên 
cứu đều dựa vào các mô hình 
thay đổi cơ cấu trong dài hạn và 
các dữ liệu sẵn có theo ngành để 
cố gắng định lượng và so sánh 

các hiệu ứng khác nhau tác động 
đến tăng trưởng năng suất ở 
các quốc gia, vùng lãnh thổ và 
các khu vực kinh tế. Một trong 
những phương pháp phân tích 
được sử dụng rộng rãi trong các 
nghiên cứu là phương pháp SSA 
(Shift  Share Analysis).

Cũng sử dụng phương 
pháp SSA,Peneder(2003) đã 
phân rã tăng trưởng NSLĐ của 
Liên minh Châu Âu trong thời 
kỳ 1995-1999 và đi đến các kết 
luận: thay đổi cơ cấu có đóng góp 
dương và âm đến tăng trưởng 
NSLĐ; về trung bình, thay đổi 
cơ cấu chỉ có tác động yếu đến 
tăng trưởng NSLĐ; vì một số 
loại hình ngành công nghiệp đạt 
được tỷ lệ tăng trưởng NSLĐ cao 
hơn một cách có hệ thống so với 
các ngành khác nên thay đổi cơ 
cấu có lợi cho các ngành cụ thể 
có thể vẫn có lợi cho tăng trưởng 
NSLĐ chung. 

Yilimaz Kilicaslan (2005) 
đã phân rã nguồn tăng trưởng 
NSLĐ của 46 quốc gia trong 
thời kỳ 1965-1999 thành hai 
thành phần: thứ nhất là kết quả 
tăng trưởng năng suất trong nội 
bộ các ngành (within-eff ect)(28 
ngành), thứ hai là kết quả của 
việc tái phân bổ lao động giữa 
các ngành (between-eff ect). Kết 
quả nghiên cứu cho thấy đối với 
hầu hết các quốc gia trong mẫu, 
thay đổi cơ cấu không có đóng 
góp cho tăng trưởng NSLĐ. Nói 
cách khác, tăng trưởng NSLĐ 
hoàn toàn được giải thích bởi 
tăng trưởng năng suất trong 
nội bộ các ngành trong thời kỳ 
nghiên cứu. Các tác giả tìm thấy 
ảnh hưởng dương của thay đổi 
cơ cấu đối với tăng trưởng NSLĐ 
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ở một số ít các quốc gia như: 
Jordan, Indonesia, Malta, Iran và 
Singapore. Đối với các quốc gia 
đang tăng trưởng nhanh, kết quả 
là hỗn hợp, ví dụ ở Hàn Quốc, 
tăng trưởng năng suất của khu 
vực chế biến - chế tạo là do tăng 
trưởng năng suất trong nội bộ 
các ngành, còn ở Ireland, thay 
đổi cơ cấu đóng góp 27% cho 
tăng trưởng NSLĐ trong giai 
đoạn trước năm 1980 và 16% 
trong những năm 1990.

Phân tích mô hình tăng 
trưởng của các quốc gia đang 
phát triển cho thấy có sự khác 
nhau rõ rệt. Sự chuyển đổi năng 
động là đặc trưng cơ bản của các 
nền kinh tế tăng trưởng nhanh ở 
Đông và Nam Á. Các nền kinh 
tế có thay đổi cơ cấu tương đối 
ít đã bị tụt lại phía sau, đặc biệt 
là các nền kinh tế ở Châu Phi 
cận Sahara. Tăng trưởng chậm 
chạp trong dài hạn ở các quốc 
gia có mức thu nhập trung bình 
thuộc Châu Mỹ Latin và Caribe 
cũng như các quốc gia thuộc 
khu vực Trung và Đông Âu, 
Trung Đông và Liên bang Xô-
viết cũ gắn liền với quá trình 
de-industrialization (giải CNH). 
Các nền kinh tế tăng trưởng 
nhanh cũng cho thấy sự gia tăng 
NSLĐ một cách bền vững và lao 
động dịch chuyển từ các khu vực 
có năng suất thấp sang các khu 
vực có năng suất cao (bao gồm 
cả khu vực dịch vụ hiện đại). 
Ở các vùng có hiệu suất tăng 
trưởng thấp, sự dịch chuyển của 
lao động vào khu vực dịch vụ 
khá rõ rệt. 

Kết luận rút ra từ nghiên 
cứu thực nghiệm về NSLĐ ở 38 
quốc gia (gồm 29 quốc gia đang 

phát triển và 9 quốc gia có mức 
thu nhập cao) trong khoảng 
thời gian từ năm 1990 đến năm 
2005 của Dani Rodrik (2012) chỉ 
ra rằng từ năm 1990, thay đổi 
cơ cấu làm giảm tăng trưởng ở 
Châu Phi và Châu Mỹ Latin. 
Phần lớn sự tăng trưởng năng 
suất khác nhau giữa các vùng 
này và khu vực Châu Á là do sự 
khác nhau về mô hình thay đổi 
cơ cấu, với lao động dịch chuyển 
từ khu vực có năng suất thấp tới 
khu vực có năng suất cao ở Châu 
Á, sự chuyển dịch diễn ra theo 
hướng ngược lại ở Châu Phi và 
Châu Mỹ Latin.

NSLĐ là chủ đề mới được 
nghiên cứu ở Việt Nam trong 
vài năm trở lại đây. Các nghiên 
cứu về mặt lý thuyết chủ yếu đề 
cập đến các cách tiếp cận và cách 
tính toán các chỉ tiêu năng suất, 
trong đó có các chỉ tiêu về NSLĐ 
của nền kinh tế quốc dân. Các 
nghiên cứu thực nghiệm hoặc 
xem xét tăng trưởng NSLĐ và 
mức độ sử dụng lao động như 
là các cấu phần của tăng trưởng 
kinh tế Việt Nam, hoặc mới 
chỉ đưa ra các con số cũng như 
những đánh giá về mức NSLĐ 
và tốc độ tăng NSLĐ chung của 
nền kinh tế. Bên cạnh đó, đóng 
góp của tăng NSLĐ nội bộ các 
ngành vào nhịp tăng NSLĐ 
tổng thể có xu hướng giảm dần 
qua ba thời kỳ thực hiện các kế 
hoạch 5 năm: 1991-1995, 1995-
2000, 2000-2006. 

Tăng trưởng năng suất 
lao động của các ngành và nền 
kinh tế

Có thể nhận thấy ngành 
nông nghiệp có tốc độ tăng 
trưởng NSLĐ trung bình hàng 

năm cao hơn hẳn so với các 
ngành khác trong thời kỳ 2000-
2010. Th ực tế này làm nảy sinh 
những lo ngại đối với quá trình 
CNH, HĐH của Việt Nam vì tốc 
độ tăng NSLĐ chậm chạp của 
khu vực công nghiệp hiện đại 
(thậm chí còn có biểu hiện tăng 
trưởng âm vào năm 2012, 2013), 
mà tăng trưởng lao động trong 
khu vực hiện đại phụ thuộc vào 
mức NSLĐ và tốc độ tăng NSLĐ 
của khu vực đó. Đây có thể là 
một trong những nguyên nhân 
dẫn đến sự dịch chuyển chậm 
chạp của lao động ra khỏi nông 
nghiệp.

Quan sát quan hệ giữa tốc 
độ tăng trưởng NSLĐ của nền 
kinh tế và tốc độ tăng NSLĐ của 
các khu vực cho thấy: trong thời 
kỳ 2001-2007, tốc độ tăng NSLĐ 
của nền kinh tế tiệm cận với tốc 
độ tăng NSLĐ của ngành nông 
nghiệp; thời kỳ 2008-2011, tốc 
độ tăng NSLĐ của nền kinh tế 
tiệm cận với tốc độ tăng NSLĐ 
của ngành công nghiệp. Tốc độ 
tăng trưởng NSLĐ của ngành 
dịch vụ đã có những thay đổi 
đáng kể từ năm 2011. 

Nguồn tăng trưởng NSLĐ 
ở Việt Nam 1995-2014

Th eo phương pháp SSA, 
tăng trưởng NSLĐ toàn nền 
kinh tế được phân rã thành ba 
thành phần: hiệu ứng nội ngành, 
hiệu ứng dịch chuyển tĩnh và 
hiệu ứng dịch chuyển động. Có 
thể nhận thấy trong giai đoạn 
nghiên cứu, ảnh hưởng của hiệu 
ứng dịch chuyển động đến tăng 
trưởng NSLĐ của nền kinh tế là 
không đáng kể.
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Nguồn tăng trưởng NSLĐ ở Việt Nam, 1995-2014

Nguồn: Tính toán theo số liệu của Tổng cục Th ống kê

Trong thời kỳ 1995–1999, 
tăng trưởng NSLĐ của nền kinh 
tế phần lớn được giải thích bởi 
hiệu ứng nội ngành (phần đóng 
góp trung bình của hiệu ứng nội 
ngành cho tăng trưởng NSLĐ 
tổng thể là 74%), nghĩa là động 
lực chính thúc đẩy tăng trưởng 
NSLĐ chung của nền kinh tế 
là sự gia tăng NSLĐ nội bộ các 
ngành. Tuy nhiên, động lực tạo 
ra sức bật giảm dần, NSLĐ của 
các ngành tăng với biên độ ngày 
càng giảm, điều này dẫn đến sự 
suy giảm tốc độ tăng NSLĐ tổng 
thể nền kinh tế. Quy mô đóng 
góp của hiệu ứng dịch chuyển 
tĩnh đối với tăng trưởng NSLĐ 
chung trong thời kỳ này tương 
đối ổn định. Trong khuynh 
hướng giảm của tốc độ tăng 
NSLĐ tổng thể, sự chuyển dịch 
lao động từ ngành có NSLĐ thấp 
sang các ngành có NSLĐ cao 
hơn có ảnh hưởng ngày càng lớn 
đến tăng trưởng NSLĐ của nền 
kinh tế. 

Trong thời kỳ 2000-2010, 
hiệu ứng nội ngành đã bị lấn át 
bởi hiệu ứng dịch chuyển tĩnh. 

Sự dịch chuyển lao động từ 
ngành có năng suất thấp sang 
các ngành có năng suất cao hơn 
đóng vai trò rất quan trọng đối 
với tăng trưởng năng suất toàn 
nền kinh tế (trung bình cả thời 
kỳ chiếm khoảng 86%). Đây 
là thời kỳ mà các ngành công 
nghiệp và dịch vụ có NSLĐ cao 
hơn, đã thu hút được nhiều lao 
động hơn và sự thu hút này đã 
làm tăng phần chia lao động 
công nghiệp và dịch vụ trong 
cơ cấu lao động của nền kinh 
tế. Th ời kỳ này, vai trò của tăng 
NSLĐ nội bộ các ngành (hiệu 
ứng nội ngành) đã giảm xuống 
đáng kể (đóng góp trung bình 
khoảng 17%).

Đến thời kỳ 2011-2014, 
đóng góp của hiệu ứng dịch 
chuyển tĩnh nhanh chóng giảm 
xuống, nhân tố có ảnh hưởng 
chi phối đối với tăng trưởng 
NSLĐ tổng thể là hiệu ứng nội 
ngành. Năm 2011 là thời điểm 
khởi đầu cho một thời kỳ tăng 
trưởng mới, sự gia tăng năng 
suất của nền kinh tế chủ yếu dựa 
vào sự cải thiện năng lực của các 

ngành kinh tế. Do những khó 
khăn về kinh tế, năm 2011, lao 
động vào ngành nông nghiệp 
tăng trở lại, và làm tăng tỷ trọng 
lao động nông nghiệp, nên dịch 
chuyển cơ cấu làm giảm tăng 
trưởng NSLĐ tổng thể. 

Hơn nữa, kết quả tính toán 
còn cho thấy: trong thời kỳ 
1995-2004, ngành công nghiệp 
có đóng góp lớn nhất cho tăng 
trưởng NSLĐ tổng thể; nhưng 
trong thời kỳ tiếp theo, 2005-
2013, vai trò của ngành công 
nghiệp đã giảm xuống, và dịch 
vụ đã thể hiện phần đóng góp 
trội hơn vào tăng trưởng NSLĐ 
chung của nền kinh tế. Tầm 
quan trọng của ngành dịch vụ 
trong thời kỳ 2005-2013 cũng có 
những đặc điểm khác biệt: thời 
kỳ 2005-2010, ảnh hưởng lớn 
nhất của ngành dịch vụ đến tăng 
trưởng NSLĐ tổng thể là do hiệu 
ứng dịch chuyển tĩnh, nghĩa là 
do sự mở rộng phần chia lao 
động dịch vụ trong cơ cấu lao 
động của nền kinh tế; thời kỳ 
2011-2013, hiệu ứng nội ngành 
là nguồn chính của tăng trưởng 
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NSLĐ tổng thể, nghĩa là sự gia 
tăng NSLĐ ngành dịch vụ có vai 
trò dẫn dắt tăng trưởng NSLĐ 
của nền kinh tế. Năm 2014, 
tăng trưởng NSLĐ chung của 
nền kinh tế chủ yếu dựa vào sự 
cải thiện năng lực mạnh mẽ của 
các ngành công nghiệp và dịch 
vụ, trong đó ngành công nghiệp 
có đóng góp lớn nhất cho tăng 
trưởng NSLĐ toàn nền kinh tế.
Nghiên cứu kinh nghiệm của 
các nền kinh tế thành công ở 

châu Á như Singapore, Hàn 
Quốc, Trung Quốc cho thấy 
tăng NSLĐ của nội bộ các ngành 
mới là nguồn chính của tăng 
trưởng NSLĐ tổng thể nền kinh 
tế. Tuy nhiên, trong xu hướng 
tăng NSLĐ chung của khu vực 
châu Á, khi tăng năng suất của 
các ngành có ảnh hưởng mạnh 
mẽ, chi phối tốc độ tăng NSLĐ 
chung của toàn khu vực, thì tốc 
độ tăng năng suất chậm chạp và 
thiếu bền vững của các ngành 

kinh tế ở Việt Nam, đặc biệt là 
ở ngành công nghiệp làm nảy 
sinh những lo ngại. Những thách 
thức về năng suất này cùng với 
sự phát triển chậm chạp của lực 
lượng lao động có chuyên môn 
kỹ thuật có thể làm mờ hình ảnh 
Việt Nam là một điểm đến hấp 
dẫn cho các nhà đầu tư nước 
ngoài, và có thể đe dọa đến sự 
tăng trưởng liên tục của Việt 
Nam.

Tên nước/
vùng lãnh thổ

Tốc độ tăng
NSLĐ tổng thể

Đóng góp của tăng
NSLĐ nội ngành

Đóng góp của
chuyển dịch cơ cấu

Singapore (1990 -2005) 3,71 3,79 -0,08

Korea (1990 -2005) 3,9 5,29 -1,4

China (1990 - 2005) 8,78 7,99 0,99

Malaysia (1990 - 2005) 4,08 3,59 0,49

Th ailand (1990 - 2005) 3,05 1,38 1,67

Philippines (1990 - 2005) 0,95 0,81 0,14

Asia (1990 - 2005) 3,28 2,12 1,16

Việt Nam (1995 - 2014) 3,94 1.91 2,08
Nguồn: Nguồn đóng góp vào tăng trưởng NSLĐ tổng thể của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác được lấy 

từ nghiên cứu của Dani Rodrik; và của Việt Nam được tính toán từ số liệu của Tổng cục Th ống kê.

So sánh nguồn đóng góp vào tăng trưởng NSLĐ ở Việt Nam
với một số quốc gia trong khu vực

Đơn vị: %

Th ách thức về năng suất lao 
động đối với Việt Nam

Th eo số liệu dự báo của Liên 
hiệp quốc, giai đoạn dân số vàng 
của Việt Nam kéo dài khoảng 
50 năm từ năm 1970 đến năm 
2020. Tỷ lệ dân số trong độ tuổi 
lao động (15-64) của Việt Nam 

sẽ đạt đỉnh cao vào khoảng năm 
2015, và giữ trên 70% trong một 
thập kỷ sau đó (2015-2025) rồi 
sau đó giảm dần. Càng về cuối 
giai đoạn cơ cấu dân số vàng, 
tốc độ tăng dân số trong độ tuổi 
lao động càng giảm. Th ực tế cho 
thấy tốc độ tăng dân số trong 

độ tuổi lao động của Việt Nam 
trong giai đoạn 2001-2010 vào 
khoảng 2,8%, năm 2011 là 2,6%, 
năm 2012 là 2,1%, năm 2014 là 
1,56%. Sự sụt giảm tốc độ tăng 
lao động ở trên là rất đáng kể và 
tốc độ này được Liên hợp quốc 
dự báo là sẽ tiếp tục giảm xuống 
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chỉ còn 0,7% trong giai đoạn 
2015-2020. 

Th eo đánh giá của WB và 
OECD, Việt Nam đang ở ngã ba 
đường nơi có một con đường 
hướng tới tốc độ tăng trưởng cao 
liên lục, tương ứng với tốc độ 
tăng trưởng đầy ấn tượng 7-8%/
năm trong hai thập kỷ vừa qua. 
Con đường này dẫn đến một 
nền kinh tế công nghiệp hiện đại 
trong tương lai vốn được coi là 
mục tiêu của kế hoạch phát triển 
kinh tế-xã hội quốc gia. Con 
đường kia là tăng trưởng chậm 
và kéo dài do các rào cản về cơ 
cấu - cùng với nó là sự chậm trễ 
trong việc đem lại những lợi ích 
thực sự của tăng trưởng cho các 
thế hệ tương lai. Đặc trưng quyết 
định con đường tăng trưởng thứ 
nhất của Việt Nam chính là tăng 
trưởng về NSLĐ. Trên con đường 
này, thách thức đặt ra là NSLĐ 
của Việt Nam phải liên tục tăng 
với tốc độ 6,3-7,3%, tức là tăng 
khoảng 1,5-1,7 lần so với hiện 
nay (tốc độ tăng NSLĐ Việt Nam 
năm 2014 là 4,35%). Đây là một 
mục tiêu đầy tham vọng, nhưng 
không phải chưa từng có tiền lệ 
(vì NSLĐ Việt Nam đã từng tăng 
với tốc độ 6,96% năm 1996). Để 
hoàn thành nhiệm vụ đầy thách 
thức đó,Việt Nam không thể 
tiếp tục nâng cao đóng góp của 
NSLĐ cho tăng trưởng kinh tế 
chủ yếu nhờ vào dịch chuyển từ 
nông nghiệp sang công nghiệp 
và dịch vụ như trước đây, mà 
cần phải vào sự gia tăng NSLĐ 
mạnh mẽ của các ngành kinh tế. 
Như vậy, để giải bài toán năng 
suất, Việt Nam cần nâng cao hơn 
nữa năng lực của các ngành, đặc 
biệt là ngành công nghiệp (bằng 

cách áp dụng công nghệ mới, 
nâng cấp máy móc, đầu tư vào 
đào tạo kỹ năng và đào tạo nghề 
cho người lao động).

Các Hiệp định kinh tế và 
thương mại lớn như: Hiệp định 
Đối tác xuyên Th ái Bình Dương 
(TPP), Hiệp định Đối tác Kinh 
tế toàn diện khu vực (RCEP), 
sự thành lập Cộng đồng Kinh 
tế ASEAN (AEC) đã và đang 
mang lại nhiều cơ hội phát triển, 
cũng như sức ép cạnh tranh cho 
Việt Nam. Trong đó, sự thành 
lập cộng đồng ASEAN vào năm 
2015 được dự báo là sẽ tạo ra một 
sự thay đổi hoàn toàn mới, các 
nước trong khu vực sẽ phải cạnh 
tranh dựa trên NSLĐ chứ không 
phải dựa vào chi phí nhân công 
rẻ. Mặc dù cải cách tiền lương 
sẽ tạo động lực tăng năng suất, 
nhưng sự gia tăng mức lương 
lại phụ thuộc vào NSLĐ và chất 
lượng lao động. So với các quốc 
gia thành viên ASEAN, mức 
lương tối thiểu theo tháng của 
Việt Nam năm 2014 thuộc nhóm 
thấp nhất khu vực (chỉ cao hơn 
Lào và Cambodia). Điều này 
phản ánh những khác biệt lớn 
giữa các quốc gia trong khu vực 
trên nhiều phương diện, trong 
đó có NSLĐ. Kinh nghiệm ở các 
quốc gia phát triển cho thấy để 
duy trì năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế, tốc độ tăng NSLĐ 
phải tăng nhanh không kém tốc 
độ tăng lương, tuy nhiên, ở Việt 
Nam tốc độ tăng lương đang cao 
hơn nhiều tốc độ tăng NSLĐ 
(mức tăng chung của tiền lương 
trung bình thực tế ở nước ta thời 
kỳ 2011-2013 là 13,655). Điều 
này đặt gánh nặng trên vai các 
doanh nghiệp trong lẫn ngoài 

nước, gây khó khăn cho doanh 
nghiệp trong cạnh tranh, và chắc 
chắn sẽ làm ảnh hưởng đến môi 
trường đầu tư của Việt Nam. 
Có thể các ngành công nghiệp 
sẽ rút khỏi Việt Nam khi mức 
lương tăng lên và hội nhập ngày 
càng sâu rộng. Như vậy, cộng 
đồng ASEAN có thể sẽ đem lại 
cho Việt Nam những cơ hội lớn 
để phát triển và đạt tới sự thịnh 
vượng, cũng như cơ hội chuyển 
dịch sang một nền kinh tế có 
năng suất cao dựa trên kỹ năng 
và sự đổi mới, đồng thời Việt 
Nam sẽ phải chịu sức ép cạnh 
tranh rất lớn từ các quốc gia 
trong khu vực. Song làm thế nào 
để nắm bắt được cơ hội hiếm có 
này, Việt Nam cần hết sức nỗ lực 
nâng cao NSLĐ để tốc độ tăng 
NSLĐ theo kịp được tốc độ tăng 
lương.

Một thách thức lớn trong 
việc nâng cao NSLĐ ở Việt Nam 
là sự hạn chế của chất lượng 
nguồn nhân lực (biểu hiện ở tỷ 
lệ lao động đã qua đào tạo còn 
thấp và tăng chậm, sự phát triển 
chậm chạp của đội ngũ lao động 
có tay nghề, kỹ năng và chuyên 
môn kỹ thuật trình độ cao). Chất 
lượng nguồn nhân lực của Việt 
Nam có khoảng cách khá lớn 
so với các nước trong khu vực. 
Nếu lấy thang điểm là 10 thì chất 
lượng nhân lực của Việt Nam 
chỉ đạt 3,79 điểm, xếp thứ 11/12 
trong bảng các quốc gia châu 
Á tham gia xếp hạng của Ngân 
hàng Th ế giới (trong khi Hàn 
Quốc đạt 6,91 điểm; Ấn Độ đạt 
5,76 điểm; Ma-lai-xi-a đạt 5,59 
điểm). Để nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực thì giáo dục và 
đào tạo có vai trò quyết định. Do 
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đó, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực là công việc không thể 
thực hiện một sớm một chiều, và 
vấn đề đặt ra là chừng nào ngành 
giáo dục và đào tạo còn chưa 
theo kịp sự chuyển biến của đất 
nước trong thời kỳ CNH, HĐH 
và hội nhập quốc tế, thì năng 
suất lao động thấp vẫn còn là lực 
cản lớn đối với sự phát triển đất 
nước.

Kết luận 
Chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế ở Việt Nam, được đánh giá 
là tích cực và đúng hướng mặc 
dù tốc độ còn chậm, đã giúp 
nền kinh tế Việt Nam thu được 
những kết quả nhất định trong 
quá trình từng bước cải thiện 
NSLĐ, nâng cao năng lực và giá 
trị nội tại của nền kinh tế.

Trong quá trình hội nhập 
vào nền kinh tế thế giới, cạnh 
tranh gia tăng sẽ thúc đẩy các 
nguồn lực của nền kinh tế dịch 
chuyển theo hướng sử dụng hiệu 
quả hơn và hiệu quả phân bổ cao 
hơn. Khi các rào cản thương mại 
đã giảm, các ngành trong nền 
kinh tế phải hợp lý hóa, nâng 
cao năng lực, và trở nên hiệu quả 
hơn. Tuy nhiên, sự gia tăng năng 
suất tổng thể của nền kinh tế 
không chỉ phụ thuộc vào những 
gì đang xảy ra trong nội bộ các 
ngành, mà còn phụ thuộc vào 
sự tái phân bổ nguồn lực giữa 
các ngành. Kết quả nghiên cứu 
cho thấy động lực cốt lõi thúc 

đẩy tăng trưởng năng suất lao 
động Việt Nam thời kỳ 2000-
2010 là sự dịch chuyển lao động 
từ ngành có năng suất thấp sang 
các ngành có năng suất cao hơn. 
Trong các thời kỳ 1995-1999 và 
2011-2014, gia tăng năng suất 
của các ngành là nguồn chính 
của sự gia tăng năng suất lao 
động tổng thể của nền kinh tế. 
Trong cả giai đoạn 19952014 
dòng lao động dịch chuyển từ các 
hoạt động năng suất thấp sang 
các hoạt động năng suất cao là 
động lực chính của sự phát triển. 
Sự dịch chuyển lao động từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch 
vụ đã có đóng góp to lớn cho sự 
gia tăng NSLĐ ở Việt Nam, chủ 
yếu là do khoảng cách lớn về 
năng suất giữa các ngành. Tuy 
nhiên, nhân tố chủ đạo dẫn dắt 
và tạo nội lực cho tăng trưởng 
NSLĐ trong thời gian qua đã 
bộc lộ xu hướng hụt hơi, được 
quan sát thấy từ năm 2011. 

Với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế đã đạt được, có lẽ Việt 
Nam không thể tiếp tục nâng 
cao tỷ trọng đóng góp của tăng 
trưởng NSLĐ cho tăng trưởng 
kinh tế nhờ dịch chuyển từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch 
vụ như trước đây. Đặc biệt là 
khi biên độ tăng trưởng NSLĐ 
của các ngành và nền kinh tế 
chỉ dao động trong ngưỡng 4% 
như trong những năm gần đây, 
Việt Nam có thể khó tránh được 

“bẫy thu nhập trung bình” trong 
tương lai gần, thậm chí có thể 
còn bị tụt hậu xa hơn nữa so với 
các quốc gia trong khu vực. Do 
đó, để tránh bẫy tăng trưởng này 
và tiếp tục đạt được mức tăng 
trưởng cao hơn cũng như tiệm 
cận được với mức sống của các 
quốc gia giàu có hơn trong thập 
kỷ tới và đi xa hơn nữa, Việt 
Nam cần vực dậy làn sóng tăng 
trưởng dựa vào các nhân tố khởi 
nguồn tăng trưởng mới thay thế 
cho sự hụt hơi của những động 
lực tăng trưởng cốt lõi trước đây.

Để bước vào giai đoạn tăng 
trưởng mới đầy sinh lực, trong 
chặng đường phía trước, Việt 
Nam phải biến NSLĐ phải trở 
thành động lực cốt lõi dẫn dắt 
tăng trưởng. Đây là một thách 
thức vô cùng to lớn bởi Việt 
Nam vẫn là nền kinh tế có NSLĐ 
thấp. Mặc dù chuyển dịch cơ cấu 
vẫn tiếp tục có đóng góp tích cực 
cho tăng trưởng NSLĐ của nền 
kinh tế vì tỷ trọng lao động nông 
nghiệp ở Việt Nam còn rất lớn 
và khoảng cách về NSLĐ giữa 
công nghiệp và nông nghiệp vẫn 
đang nối dài, nhưng sự tái phân 
bổ lao động từ nông nghiệp sang 
công nghiệp và dịch vụ tất yếu sẽ 
suy giảm theo thời gian. Do đó, 
để nâng cao NSLĐ của toàn nền 
kinh tế trong dài hạn, Việt Nam 
cần đến sự đóng góp mạnh mẽ 
hơn nữa của yếu tố tăng NSLĐ 
nội bộ các ngành kinh tế.
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TỐC ĐỘ TĂNG TFP CỦA VIỆT NAM VÀ ĐÓNG 
GÓP CỦA TFP VÀO TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
 TS. Nguyễn Anh Tuấn; TS. Nguyễn Thị Lê Hoa

Viện Năng suất Việt Nam

Năng suất các nhân tố tổng hợp hay năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) là một chỉ tiêu quan trọng 
được sử dụng trong nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế. Ngoài tác động của tốc độ tăng của các 
yếu tố đầu vào như lao động và vốn, TFP đóng một vai trò quan trọng đối với tốc độ tăng GDP. 

Trong khi tốc độ tăng các yếu tố đầu vào khác là có hạn, TFP có thể là yếu tố không bị giới hạn thúc đẩy 
tăng trưởng. Tăng TFP có thể phản ánh mức độ đổi mới các quá trình sản xuất, ứng dụng công nghệ, 
kỹ thuật mới trong quản lý hoặc cũng có thể phản ánh gia tăng hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong 
nền kinh tế. Ở cấp độ nền kinh tế, TFP được đánh giá dựa trên hai chỉ số chính, đó là tốc độ tăng TFP 
và tỉ trọng đóng góp của tốc độ tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế. Tạp chí Kinh tế trân trọng giới thiệu 
trích lược Báo cáo Năng suất lao động Việt Nam 2015 của nhóm tác giả thuộc Viện Năng suất Việt Nam.

Tốc độ tăng TFP của Việt Nam 
và đóng góp của tăng TFP vào 
tăng trưởng kinh tế

-Xét ba yếu tố tác động tới 
tăng trưởng GDP là tốc độ 
tăng của vốn, lao động và TFP 
thì vốn có tốc độ tăng cao nhất 

với tốc độ tăng bình quân giai 
đoạn 2011 - 2014 là 7,43%. Tốc 
độ tăng của lao động giai đoạn 
2011 - 2015 ước tính là 1,52%, 
tuy nhiên tốc độ tăng lao động 
có xu hướng giảm dần trong các 
năm qua. TFP tăng trung bình 

giai đoạn 2011 - 2015 là 1,79%. 
-Lao động là một nguồn lực 

có hạn, trong điều kiện nền kinh 
tế toàn dụng lao động (tỉ lệ thất 
nghiệp của lao động trong độ 
tuổi năm 2015 là 2,31%) trong 
đó khu vực thành thị là 3,29%, 

Tọa đàm góp ý Đề cương Báo cáo nâng cao năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) và năng suất lao động 
phục vụ cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng do Ban Kinh tế Trung ương 

tổ chức ngày 20/5
Ảnh: Th ành Trung
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khu vực nông thôn là 1,83%. 
Nền kinh tế khởi sắc với sự phát 
triển mạnh của khu vực công 
nghiệp và dịch vụ là một trong 
những nguyên nhân chủ yếu 
làm giảm tỉ lệ thất nghiệp ở khu 
vực thành thị và tốc độ tăng lực 
lượng lao động của nền kinh tế 
đang chậm dần. Dù đang trong 
thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” 
với số người ở độ tuổi lao động 
chiếm đến gần 70%, nhưng Việt 
Nam cũng đang có xu hướng 
“già hóa dân số” nhanh trong 
khu vực ASEAN, chỉ sau Xinh-
ga-po và Th ái Lan. Tăng trưởng 
kinh tế không thể tiếp tục dựa 
trên tăng lao động. Xu hướng 
cho thấy, đóng góp của tăng lao 
động ngày càng thấp trong tăng 
GDP. Vì vậy, tác động vào tăng 
trưởng kinh tế chỉ còn dựa trên 
tăng cường vốn và tăng TFP. 

-Điểm tích cực là TFP có xu 
hướng tăng dần đều trong các 
năm từ 2011 - 2014 và có xu 
hướng tiếp tục tăng mạnh trong 
năm 2015 (theo số liệu ước tính 
cho năm 2015). Số liệu về đóng 
góp của các yếu tố vào tăng GDP 
từ 2002 đến nay cho thấy đóng 
góp của TFP vào tăng GDP đang 
dần cao lên. Từ năm 2002 đến 
2007 đóng góp của tăng TFP và 
tăng GDP chỉ khoảng 12%. Năm 
2008 - 2009, TFP không có vai 
trò đóng góp vào tăng trưởng 
kinh tế (đây là giai đoạn tăng 
cường vốn cao, đóng góp của 
vốn lên tới hơn 90% vào năm 
2009). Tuy nhiên, hiệu quả đầu 
tư thường có độ trễ một vài năm, 
vì vậy bắt đầu từ năm 2010, TFP 
đã có vai trò trong tăng trưởng 
kinh tế và tăng dần lên vào 
những năm tiếp theo. Đến năm 

2013, tăng TFP đã đóng góp lên 
tới 32,5% vào tăng trưởng kinh 
tế và đến năm 2014 đã đóng góp 
tới 36,8%. Th eo các số liệu ước 
tính và dự đoán của năm 2015 
thì đóng góp của TFP vào tăng 
trưởng GDP năm 2015 sẽ vào 
khoảng 48,5%, đóng góp của 
TFP vào tăng trưởng GDP của 
cả giai đoạn 2011 - 2015 sẽ vào 
khoảng hơn 30%. 

-Tỉ trọng đóng góp của tăng 
TFP vào tăng trưởng kinh tế 
đang dần cao lên cho thấy yếu tố 
đầu vào là vốn và lao động đang 
được sử dụng hiệu quả hơn trong 
việc tạo ra kết quả đầu ra. Đây là 
sự chuyển biến tích cực của nền 
kinh tế theo hướng tập trung 
vào chất lượng tăng trưởng: như 
nâng cao chất lượng lao động, 
chất lượng về vốn, áp dụng các 
tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và 
tập trung nguồn lực vào các lĩnh 
vực có hiệu quả kinh tế cao hơn. 
TFP của Việt Nam so với một 
số nước châu Á 

Nhìn chung ở các nước phát 
triển, tăng trưởng kinh tế thường 
chậm, trong đó tốc độ tăng vốn 
và tăng lao động không cao, 
đóng góp vào tăng trưởng kinh 
tế chủ yếu từ việc cải tiến năng 
suất, vì vậy đóng góp của tăng 
TFP vào tăng GDP thường cao. 
Như ở Nhật Bản giai đoạn gần 
đây, tăng trưởng kinh tế hoàn 
toàn dựa vào tăng TFP. 

Giai đoạn 2010 - 2013, đóng 
góp của tăng TFP vào tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam 
nhìn chung thấp hơn các nước, 
tốc độ tăng TFP cũng chậm hơn. 
Trên thực tế, Việt Nam là nước 
đang phát triển nên ở giai đoạn 
này tăng cường vốn vẫn đang 

đóng vai trò quan trọng đối với 
tăng trưởng kinh tế. Nhưng số 
liệu 2014, 2015 đã có cái nhìn lạc 
quan hơn về đóng góp của TFP, 
hiện nay, đóng góp của tăng TFP 
vào tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam đã vượt qua Ma-lai-xi-a và 
In-đô- nê-xi-a của trung bình 
giai đoạn 2010 - 2013. 

Nếu so sánh TFP của các năm 
so với năm gốc 2000, trong số 
các nước được so sánh, Th ái Lan 
dường như có sự gia tăng về TFP 
cao nhất, sau đó là Hàn Quốc và 
Việt Nam. Từ năm 2005 đến nay, 
TFP của Việt Nam duy trì ở mức 
gấp 1,2 lần so với TFP của năm 
2000. Đối với Nhật Bản TFP gần 
như không có sự khác biệt nhiều 
so với năm 2000. 

Các nguồn tác động vào tăng 
NSLĐ bao gồm tăng cường trang 
bị vốn cho lao động và tăng năng 
suất yếu tố tổng hợp - TFP. Th eo 
số liệu của Tổ chức Năng suất 
Châu Á (APO), giai đoạn 2010 - 
2013, tốc độ tăng NSLĐ của Việt 
Nam khoảng 4,3%/năm, trong 
đó đóng góp của tăng TFP là 
26% và đóng góp của tăng cường 
vốn là 74% (gồm vốn công nghệ 
thông tin IT là 9% và vốn phần 
cứng non-IT là 65%). Mặc dù so 
với các nước châu Á, đóng góp 
của tăng TFP vào tăng NSLĐ của 
Việt Nam ở giai đoạn này còn ở 
mức thấp (Th ái Lan là 61%, Phi-
lip-pin là 80%, In- đô-nê-xi-a là 
44%, Ma-lai-xi-a là 51%) nhưng 
cũng cho thấy tình hình đã được 
cải thiện hơn giai đoạn 2005-
2010, khi đó tăng NSLĐ chủ 
yếu là từ tăng cường vốn ở mức 
rất cao, TFP hầu như không có 
đóng góp trong tăng NSLĐ. 

Các yếu tố cơ bản tác động 
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tới năng suất lao động xã hội 
là: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
trình độ lao động và sử dụng lao 
động, đầu tư trang thiết bị, cơ sở 
hạ tầng và phát triển khoa học 
và công nghệ.
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là 
quá trình dịch chuyển nguồn lực 
(lao động, vốn, đất đai) giữa các 
ngành kinh tế. Học thuyết phát 
triển chỉ ra rằng chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế là một trong những 
động lực thúc đẩy tăng năng 
suất lao động. Th eo học thuyết 
này, năng suất lao động của một 
quốc gia được thúc đẩy bởi sự 
chuyển dịch lao động từ khu vực 
có năng suất lao động thấp (như 
nông nghiệp) sang những ngành 
có năng suất lao động cao hơn 
(như công nghiệp). 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
được xem là một kênh tác động 
mạnh mẽ đến tăng NSLĐ. Lý 
thuyết và kinh nghiệm quốc tế 
cũng cho thấy, khi nền kinh tế 
phát triển ở giai đoạn càng thấp 
thì chuyển dịch cơ cấu kinh tế sẽ 
có vai trò càng lớn đối với tăng 
NSLĐ.

Với số liệu trong giai đoạn từ 
2005 - 2015 cho thấy, thay đổi 
năng suất nội ngành đóng góp 
khoảng 51% vào thay đổi năng 
suất chung của toàn xã hội, yếu 
tố chuyển dịch cơ cấu lao động 
và tác động tương tác của chuyển 
dịch cơ cấu lao động tới năng 
suất ngành đóng góp khoảng 
49% vào sự thay đổi năng suất 
của toàn xã hội.

Trong những năm vừa qua, 
chính sách chuyển dịch lao động 
từ khu vực nông nghiệp sang 
công nghiệp và dịch vụ có tác 

dụng đáng kể tới tăng năng suất 
lao động của Việt Nam. Chuyển 
dịch lao động có sự đóng góp tích 
cực, nhưng tác động tương tác 
của chuyển dịch lao động lại có 
tác động ngược, tức là làm giảm 
năng suất nội ngành. Lao động 
làm việc ở khu vực nông nghiệp 
hầu như chưa được qua đào tạo 
chuyên môn kỹ thuật chủ yếu 
chuyển sang những ngành công 
nghiệp năng suất thấp hoặc dịch 
vụ thu nhập thấp nên tác động 
của nó không làm cải thiện năng 
suất tại những ngành này. 

Th eo lý thuyết và kinh nghiệm 
quốc tế, chuyển dịch cơ cấu lao 
động có tác dụng trong thời kỳ 
đầu của quá trình phát triển 
kinh tế, tuy nhiên khi nền kinh 
tế phát triển tới mức cao hơn thì 
tăng năng suất nội ngành đóng 
vai trò là yếu tố tiên quyết cho 
việc phát triển năng suất bền 
vững.
Trình độ lao động và sử dụng 
lao động

Nguồn nhân lực qua đào  tạo 
có chất lượng cao là yếu tố đặc 
biệt quan trọng trong việc nâng 
cao năng suất lao động và góp 
phần thực hiện thành công quá 
trình công nghiệp hóa ở Việt 
Nam.

Nếu trong thời gian tới, không 
giải quyết được bài toán nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, 
Việt Nam sẽ phải đối mặt với 
nguy cơ khủng hoảng chất lượng 
nhân lực trầm trọng, hệ quả là 
sụt giảm sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, khó thoát khỏi “bẫy thu 
nhập trung bình”, đánh mất cơ 
hội tham gia thị trường lao động 
quốc tế...

Hiện nay chúng ta đang gặp 

vấn đề về lao động rất đáng báo 
động:
+ Lãng phí nguồn lao động có 
trình độ: sinh viên học đại học 
làm công nhân, không đúng với 
trình độ nghiệp vụ được đào tạo.
+ Th iếu định hướng trong giáo 
dục đào tạo: đào tạo lao động 
nhưng không dựa trên nhu cầu 
của nền kinh tế, tạo ra khoảng 
cách giữa cung đào tạo và cầu sử 
dụng đào tạo.
+ Chất lượng lao động được đào 
tạo: chất lượng đào tạo của các 
cơ sở đào tạo, giáo dục không 
đáp ứng được yêu cầu, dẫn đến 
doanh nghiệp khó tuyển dụng 
lao động có trình độ kỹ thuật, 
dẫn đến sau khi sinh viên ra 
trường gần như doanh nghiệp 
phải mất một thời gian đào tạo 
lại.
Đầu tư trang thiết bị, cơ sở hạ 
tầng

Trong khi nền sản xuất thế 
giới hiện đại là máy móc thay 
thế sức lao động của con người 
thì nền kinh tế sản xuất dựa trên 
tăng cường lao động không thể’ 
tạo ra năng suất cao. Việc tăng 
cường vốn đầu tư cho phần cứng 
(tài sản, thiết bị, cơ sở hạ tầng 
giao thông, nhà xưởng v.v.) có 
vai trò thiết yếu trong nâng cao 
năng suất lao động.

Việc thu hút đầu tư phát triển cơ 
sở hạ tầng, trang thiết bị tài sản cho 
sản xuất vẫn là một giải pháp quan 
trọng trong nâng cao năng suất lao 
động của Việt Nam ở giai đoạn này 
trong điều kiện cường độ vốn 
đang ở mức thấp (dựa vào số 
liệu của APO, vốn tích lũy trên 
một lao động của Việt Nam năm 
2013 chỉ khoảng 7,5 nghìn USD/
người, trong khi đó Nhật Bản 
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là 296 nghìn USD/người. Ở các 
nước đang phát triển khác như 
Th ái Lan, vốn tích lũy trên một 
lao động cũng khoảng 32 nghìn 
USD và Phi-lip-pin khoảng 15 
nghìn USD/người).
Khoa học và công nghệ

Trải qua các giai đoạn phát 
triển, thành tựu và kết quả về 
kinh tế - xã hội trên thế giới đã 
chứng minh phát triển khoa học 
và công nghệ có tác động quan 
trọng tới việc nâng cao năng suất 
lao động (NSLĐ), trong đó khoa 
học và công nghệ tác động tới 
NSLĐ theo 2 phương diện:

- Tạo ra nguyên liệu mới, sản 
phẩm mới: giúp khả năng cạnh 
tranh tốt hơn, giá trị gia tăng 
cao hơn hoặc thay thế việc nhập 
khẩu sản phẩm, hàng hóa từ 
nước ngoài với chi phí thấp hơn;

- Cải tiến, tối ưu hóa các quá 
trình sản xuất, kinh doanh: công 
nghệ giải phóng sức lao động, 
thay thế sức người bằng thiết bị 
để’ giảm bớt lao động nặng nhọc, 
thủ công, thay đổi quy trình sản 
xuất rút ngắn thời gian làm việc 
và nâng cao năng suất lao động.

Việt Nam đã mở rông và đa 
dạng hoá cơ cấu ngành hàng xuất 
khẩu, nhưng quá trình chuyển 
đổi cơ cấu sang xuất khẩu các 
mặt hàng và dịch vụ “công nghệ 
cao”, phức tạp hơn và có hàm 
lượng tri thức cao hơn vẫn còn 
diễn ra khá chậm chạp. Việc 
mắc kẹt trong các hoạt đông giá 
trị gia tăng thấp đã hạn chế khả 
năng học hỏi công nghệ và nâng 
cao năng lực sáng tạo.
Th úc đẩy hoạt động năng suất

Năng suất lao động là kết quả 
phát triển lâu dài của đất nước 
và do nhiều yếu tố chi phối, 

không phải chỉ do trình độ nghề 
nghiệp của lao động. Chính vì 
vậy, để cải thiện năng suất lao 
động quốc gia cần nhiều giải 
pháp đồng bộ và thực hiện từng 
bước để tăng năng suất của từng 
khu vực trong nền kinh tế: Nông 
nghiệp, Công nghiệp - Xây dựng 
và Dịch vụ. 

NSLĐ của một quốc gia là 
tổng hợp năng suất lao động 
của tất cả các ngành trong nền 
kinh tế quốc dân. Do đó, muốn 
tăng năng suất lao động của cả 
nền kinh tế thì trước hết phải 
tăng năng suất của từng khu vực 
trong nền  kinh tế. 
Hoạt động năng suất và chất 
lượng giai đoạn 2016-2020 

Từ thực tế của nền kinh tế 
Việt Nam và những thách thức 
trong giai đoạn tới, để giải quyết 
bài toán năng suất và chất lượng, 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao khả năng cạnh 
tranh và phát triển bền vững, 
phong trào thúc đẩy năng suất 
trong giai đoạn 2016 - 2020 của 
Việt Nam sẽ tập trung vào các 
hoạt động sau: 

-Tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về năng suất chất lượng, 
các chính sách, chủ trương, pháp 
luật của nhà nước về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa cho doanh 
nghiệp và toàn xã hội. Giúp cho 
người dân hiểu rõ và ý thức được 
tầm quan trọng của việc nâng 
cao năng suất và chất lượng ở cả 
tầm vĩ mô và vi mô.

- Th úc đẩy hoạt động nâng cao 
năng suất và chất lượng thông 
qua: tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức về năng suất chất lượng; tư 
vấn áp dụng các hệ thống quản 
lý, mô hình, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng cho doanh 

nghiệp; đào tạo nhân lực về năng 
suất cấp ngành cấp địa phương 
và doanh nghiệp. Đẩy mạnh 
tuyên truyền, quảng bá về năng 
suất bằng nhiều hình thức; khơi 
dậy văn hóa năng suất trong toàn 
xã hội.

-Cải tiến năng suất là không 
ngừng học hỏi, thích ứng với các 
điều kiện luôn thay đổi và nỗ 
lực không ngừng để áp dụng kỹ 
thuật mới và phương pháp mới. 
Vì vậy, hoạt động nghiên cứu và 
phát triển, học hỏi, tiếp cận và áp 
dụng hiệu quả các mô hình quản 
lý, cải tiến năng suất chất lượng 
đã được chứng minh hiệu quả ở 
các nước tiên tiến cần được thực 
hiện tích cực hơn nữa trong giai 
đoạn tiếp theo. 

-Tiếp tục phát triển chuyên 
gia, cán bộ nòng cốt về năng suất 
chất lượng cho các bộ, ngành, địa 
phương và doanh nghiệp làm hạt 
nhân của các hoạt động nâng cao 
năng suất chất lượng tại các địa 
phương, doanh nghiệp; 

-Lồng ghép các nội dung của 
các Chương trình khoa học & 
công nghệ quốc gia: Chương 
trình phát triển sản phẩm quốc 
gia; Chương trình đổi mới công 
nghệ quốc gia; Chương trình 
quốc gia phát triển công nghệ 
cao; Chương trình Hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ của doanh 
nghiệp đến năm 2020 và các 
Chương trình khoa học công 
nghệ trọng điểm cấp nhà nước 
có iên quan trực tiếp đến nâng 
cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa; hỗ trợ doanh 
nghiệp ứng dụng và đổi mưới 
công nghệ, phát triển tài sản trí 
tuệ, trong đó ưu tiên hỗ trợ các 
doanh nghiệp có các sản phẩm 
chủ lực, có tiềm năng xuất khẩu. 
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÁC 
NHÂN TỐ TỔNG HỢP (TFP)  

PHỤC VỤ CHO QUÁ TRÌNH TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ 
VÀ ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

 TS. Nguyễn Mạnh Hùng 
Phó Vụ trưởng Vụ Trung ương I
Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) được xem là nhân tố chính quyết định chất lượng 
và tốc độ tăng trưởng kinh tế, là yếu tố phản ảnh sự tăng trưởng theo chiều sâu. Chính 
vì vậy, nâng cao TFP là cái đích hướng tới của các quốc gia trong đó có Việt Nam. Bài 
viết này chỉ ra thực trạng TFP Việt Nam giai đoạn 2006-2015; kết quả nghiên cứu cho 

thấy bên cạnh những kết quả đạt được, trong thời gian qua đóng góp của tăng TFP vào tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam nhìn chung thấp hơn các nước và tốc độ tăng TFP cũng chậm hơn. Từ đó, bài 
viết cũng đề xuất 7 nhóm giải pháp nhằm nâng cao đóng góp của TFP phục vụ cho quá trình tái cơ 
cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng trong thời gian tới.
Từ khóa: Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP), chất lượng tăng trưởng, đổi mới sáng tạo.
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Total factor productivity (TFP) is considered the main factor that determines the quality and speed 
of economic growth and refl ects the growth in depth. Th erefore, improving TFP is the target of the 
nations including Vietnam. Th e author points out the status of TFP in Vietnam in the period of 
2006-2015. Research results show that besides achieved results, in recent years, the contribution of 
TFP to the economic growth of Vietnam in general is lower than other countries and the TFP growth  
rate is also slower. From that point of view, the author proposes 7 groups of solution to enhance the 
contribution of TFP to the process of restructuring the economy and renovate the growth model in 
the coming time.
Keywords: total factor productivity (TFP), quality of growth, innovation
1. Đánh giá chung

a) Về kết quả đạt được: Nâng 
cao sự đóng góp của các nhân tố 
tổng hợp TFP và năng suất lao 
động Việt Nam là chủ trương 
được Đảng và Nhà nước đặc biệt 
quan tâm, gắn liền và xuyên suốt 
với các chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước trong quá 
trình CNH, HĐH đất nước, tái 
cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi 
mô hình tăng trưởng trong giai 
đoạn vừa qua. Chủ trương này 
đã luôn được thể hiện trong văn 
kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ IX, X, XI, XII. Để thực hiện 
các định hướng này, nhiều chiến 
lược, quy hoạch, trong đó, có Kế 
hoạch Phát triển kinh tế - xã hội 
5 năm 2006 -2010 và Kế hoạch 
Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 
2011-2015, Kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 
với nhiều nhóm giải pháp và 
chính sách cụ thể đã được Quốc 
hội thông qua và tổ chức thực 
hiện. Trong các nội dung này, vấn 
đề về nâng cao sự đóng góp của 
TFP tiếp tục được thể hiện rõ tại 
các nhóm giải pháp như: Tiếp tục 
đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế gắn 
với đổi mới mô hình tăng trưởng, 
nâng cao năng suất, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
Nhờ đó, tốc độ tăng TFP ở Việt 

Nam đang được nâng cao dần. 
Tốc độ tăng TFP thực sự đã ngày 
càng đóng góp vào sự phát triển 
của tăng trưởng kinh tế. Đây là sự 
chuyển biến tích cực của nền kinh 
tế theo hướng tập trung vào chất 
lượng tăng trưởng như nâng cao 
chất lượng lao động, chất lượng 
và hiệu quả sử dụng vốn, áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật công nghệ và tập 
trung nguồn lực vào lĩnh vực có 
hiệu quả kinh tế cao hơn.

b) Về tồn tại, hạn chế:  
-Th ời gian qua, đóng góp của 

tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế 
của Việt Nam nhìn chung thấp 
hơn các nước, tốc độ tăng TFP 
cũng chậm hơn. Trên thực tế, 
Việt Nam là nước đang phát triển 
nên ở giai đoạn này tăng cường 
vốn đóng vai trò quan trọng đối 
với tăng trưởng kinh tế. Trong ba 
yếu tố vốn, lao động và TFP đóng 
góp vào GDP thì nhân tố làm 
tăng GDP chủ yếu vẫn là do tác 
động của tăng vốn. Tỷ trọng giá 
trị sản phẩm công nghệ cao trong 
GDP còn thấp. Chất lượng nguồn 
lao động chưa đáp ứng nhu cầu 
phát triển. Việc đầu tư ồ ạt vào 
một số lĩnh vực ít đem lại giá trị 
gia tăng cho xã hội mà chỉ mang 
tính chất phân phối lại giá trị như 
bất động sản, chứng khoán đã 
gặp nhiều rủi ro làm cho kinh tế 

phát triển không bền vững càng 
thêm lệ thuộc vào vốn đầu tư và 
không làm tăng TFP. Đây cũng là 
những trở ngại khi thực hiện tái 
cơ cấu và đổi mới mô hình tăng 
trưởng kinh tế ở Việt Nam. Sự 
yếu kém của yếu tố TFP không 
chỉ làm kìm hãm tốc độ tăng 
trưởng kinh tế về mặt lượng mà 
còn là nguyên nhân chính gây 
cản trở hiệu quả của tăng trưởng 
kinh tế và khả năng tăng trưởng 
theo chiều sâu. Đây là một điểm 
nhấn quan trọng trong việc thúc 
đẩy nâng cao vai trò của TFP với 
tư cách là động lực tăng trưởng 
lớn nhất xét theo góc độ cấu trúc 
tăng trưởng theo đầu vào. 

-Hiện nay, một số cơ quan 
nghiên cứu trong nước như Viện 
quản lý Kinh tế Trung ương 
(CEM), Viện Chiến lược phát 
triển, Đại học Kinh tế quốc dân, 
Viện Năng suất (thuộc Tổng cục 
Đo lường chất lượng) cũng có 
những nghiên cứu và tính toán 
thử nghiệm chỉ tiêu Năng suất 
nhân tố tổng hợp. Các đơn vị 
này đều dựa vào phương pháp 
tính theo hướng dẫn của Tổ 
chức Năng suất Châu Á… nguồn 
thông tin phục vụ tính toán đều 
dựa chủ yếu vào Tổng cục Th ống 
kê song phương pháp ước tính có 
một số điểm khác nhau nên số 
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liệu về TFP chưa thống nhất. Ví 
dụ: theo Báo cáo Viện Năng suất 
Việt Nam thì tỷ trọng đóng góp 
của TFP vào tăng trưởng kinh tế 
giai đoạn 2011 - 2015 là 30,3%; 
còn theo báo cáo của Tổng cục 
Th ống kê là 28,94%.
2. Một số giải pháp nhằm nâng 
cao đóng góp của TFP phục vụ 
cho quá trình  tái cơ cấu nền 
kinh tế và đổi mới mô hình tăng 
trưởng

Tiếp tục đẩy mạnh việc hoàn 
thiện thể chế kinh tế thị trường 
xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả quản trị nhà nước 
đối với phát triển kinh tế-xã hội. 
Tăng cường vai trò của cơ chế thị 
trường, tạo lập môi trường cạnh 
tranh lành mạnh, bình đẳng cho 
tất cả các ngành, lĩnh vực, doanh 
nghiệp, phù hợp với các cam kết 
quốc tế và lộ trình hội nhập. Đa 
dạng hóa và nâng cao hiệu quả 
hoạt động của các loại thị trường, 
nhất là các thị trường hàng hóa, 
lao động, tài chính, bất động sản, 
khoa học công nghệ… đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 

Tăng cường hiệu quả huy 
động, phân bổ nguồn lực cho 
các mục tiêu phát triển kinh tế-
xã hội gắn với quá trình tái cơ 
cấu, chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng: (1)  Đa dạng hóa các 
kênh huy động vốn cho đầu tư 
phát triển kinh tế - xã hội. (2)  
Đẩy mạnh việc thực hiện chính 
sách “xã hội hóa” huy động các 
nguồn lực xã hội tham gia cung 
cấp các dịch vụ công. Cơ cấu lại 
các đơn vị sự nghiệp công, giao 
quyền tự chủ phù hợp, nâng cao 
năng lực quản trị, hiệu quả hoạt 

động theo cơ chế doanh nghiệp. 
(3) Đa dạng hóa các công cụ đầu 
tư tài chính để huy động có hiệu 
quả các nguồn lực trong và ngoài 
nước phục vụ yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước nói 
chung, sự nghiệp CNH, HĐH đất 
nước nói riêng.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả 
Đề án tổng thể tái cơ cấu nền 
kinh tế và các đề án tái cơ cấu 
ngành, lĩnh vực theo hướng đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học kỹ 
thuật và đổi mới công nghệ, phát 
triển kinh tế xanh, tăng nhanh 
giá trị nội địa, giá trị gia tăng và 
sức cạnh tranh của sản phẩm, 
doanh nghiệp và của cả nền kinh 
tế, tham gia mạng sản xuất và 
chuỗi giá trị toàn cầu. 

Đẩy mạnh và đa dạng hóa 
nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ 
tầng: (1) Hoàn thiện quy hoạch 
hệ thống kết cấu hạ tầng cả nước, 
trong từng vùng, bảo đảm sử 
dụng tiết kiệm các nguồn lực và 
hiệu quả tổng thể của nền kinh 
tế, bảo vệ môi trường, nhất là 
giao thông, thủy điện, thủy lợi. 
Hoàn thiện cơ bản mạng lưới 
giao thông vận tải thiết yếu đáp 
ứng nhu cầu vận chuyển hàng 
hóa và hành khách giữa các vùng 
và với các nước trong khu vực. (2) 
Sử dụng đồng bộ các giải pháp 
nhằm thu hút có hiệu quả và kịp 
thời các nguồn tài chính trong và 
ngoài nước cho đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng. Th úc đẩy sự tham 
gia của các thành phần kinh tế 
trong đầu tư phát triển hạ tầng.

Cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh: (1) Tiếp tục sửa đổi, 
hoàn thiện hệ thống pháp luật 

đối với doanh nghiệp, tập trung 
vào việc tháo gỡ các rào cản, 
vướng mắc về chính sách thuế, 
hải quan, chế độ kế toán, kiểm 
toán, thủ tục hành chính... trên 
cơ sở đảm bảo tôn trọng quyền 
tự do kinh doanh, tạo môi trường 
kinh doanh bình đẳng, ổn định, 
minh bạch, thông thoáng phù 
hợp với tinh thần Luật Doanh 
nghiệp và Luật đầu tư mới nhằm 
giải phóng, phát triển sức sản 
xuất của các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần kinh tế. (2) Mở 
rộng cơ sở thuế, áp dụng mức 
thuế suất hợp lý, đảm bảo công 
bằng, bình đẳng về thuế giữa các 
đối tượng nộp thuế; đảm bảo phù 
hợp với các cam kết quốc tế; tạo 
môi trường sản xuất kinh doanh 
thuận lợi và thúc đẩy đầu tư và 
khuyến khích doanh nghiệp đổi 
mới sáng tạo. (3) Đẩy mạnh công 
tác cải cách hành chính, hiện 
đại hóa toàn diện công tác quản 
lý thuế, hải quan đảm bảo minh 
bạch, đơn giản, hài hòa đạt chuẩn 
quốc tế. (4) Rút ngắn thời gian 
thực hiện các thủ tục hành chính 
góp phần tạo thuận lợi tối đa cho 
hoạt động của doanh nghiệp; 
(5) Xây dựng cơ chế, chính sách 
hoàn thiện quy định về quyền sở 
hữu trí tuệ, quy chế bảo vệ nhà 
đầu tư; nâng cao chất lượng cơ 
sở hạ tầng, cảng biển, giao thông 
đường bộ, đường thủy, đường 
sắt, đường hàng không, cải thiện 
hệ thống dịch vụ logistic... nhằm 
khuyến khích phát triển doanh 
nghiệp.

Th úc đẩy phát triển khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo ở Việt Nam bằng các giải 
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pháp: (1) Cải thiện khuôn khổ 
thể chế về đổi mới sáng tạo: (2) 
Tăng cường quản trị công trong 
hệ thống đổi mới, sáng tạo; (3) 
Tăng cường nguồn nhân lực cho 
đổi mới sáng tạo; (4) Đẩy mạnh 
đổi mới, sáng tạo trong các doanh 
nghiệp; (5) Nâng cao mức độ 

đóng góp của các cơ quan nghiên 
cứu nhà nước; (6) Tăng cường 
các mối liên kết trong đổi mới 
sáng tạo: Cần tăng cường hợp 
tác nghiên cứu giữa các doanh 
nghiệp và giữa doanh nghiệp với 
các tổ chức nghiên cứu của nhà 
nước.

Cần giao cho một cơ quan 
quản lý nhà nước chịu trách 
nhiệm công bố chính xác, nhất 
quán số liệu về TFP để sử dụng 
thống nhất trong cả nước.

Năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) được xem là nhân tố chính quyết định chất lượng và tốc độ 
tăng trưởng kinh tế, là yếu tố phản ánh sự tăng trưởng theo chiều sâu. Th eo nghĩa rộng, TFP biểu đạt 
sự tiến bộ của công nghệ và tốc độ phát triển. TFP đã chứng minh được sự gia tăng của đầu ra sẽ không 
chỉ phụ thuộc vào sự gia tăng về số lượng của đầu vào mà còn tùy thuộc vào chất lượng của các yếu tố 
đầu vào (lao động và vốn). Với cùng số lượng đầu vào, sẽ tạo được đầu ra hiệu quả hơn nhờ cải tiến 
chất lượng của lao động, vốn và việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực này. TFP đại diện cho các yếu 
tố không hoặc hiện nay chưa thể định lượng được như công nghệ, sự sáng tạo và đổi mới về quản lý, 
các mối quan hệ nhằm giảm các chi phí hoạt động. Chính bởi vậy, nâng cao TFP là cái đích hướng tới 
của các quốc gia. 

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp Trường đại học Fulbright và Dự án Quản trị Nhà nước tổ chức Tọa 
đàm “Nâng cao năng suất nhân tố tổng hợp TFP và năng suất lao động phục vụ cho quá trình tái cơ 
cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng

Ảnh: Quốc Điển
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nước trong khu vực giai đoạn 1990 – 2015

Nước

Giai đoạn 1990-2000 Giai đoạn 2001-2015
Tăng 

trưởng 
GDP

Các yếu tố tạo ra tăng trưởng Tăng 
trưởng 
GDP

Các yếu tố tạo ra tăng trưởng

Vốn Lao động TFP Vốn Lao động TFP

Đóng góp tính theo điểm phần trăm hàng năm (ppa)

Việt Nam 7.3 2.5 1.6 3.2 7.2 3.9 1.4 1.8

Trung Quốc 9.9 3.6 0.7 5.5 9.7 4.1 0.6 5

Ấn Độ 5.3 2.1 1.2 2 7 3.1 1.6 2.7

Campuchia 7.3 2.8 2.5 2 9 4.2 3.5 1.3

Inđônêxia 4.1 2.5 1.1 0.5 5.1 1.4 1.1 2.5

Malaixia 6.9 3.7 2.1 1.1 5.4 1.6 1.1 2.7

Philippin 3 1.3 1.4 0.3 4.7 1 1.9 1.8

Th ái Lan 4.4 2.7 0.3 1.4 4.7 0.8 1.4 2.5

Tỷ trọng đóng góp

Việt Nam 100% 34% 21% 45% 100% 56% 24% 20%

Trung Quốc 100% 36% 7% 56% 100% 42% 6% 52%

Ấn Độ 100% 40% 23% 38% 100% 42% 22% 37%

Campuchia 100% 38% 34% 27% 100% 47% 39% 14%

Indonesia 100% 61% 27% 12% 100% 27% 22% 49%

Malaysia 100% 54% 30% 16% 100% 30% 20% 50%

Philippin 100% 43% 47% 10% 100% 21% 40% 38%

Th ái Lan 100% 61% 7% 32% 100% 17% 30% 53%
Nguồn: Số liệu của WDI; tính toán của ACI và TTNC BIDV

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trung tâm nghiên cứu BIDV (2016): Báo cáo Chuyên đề đánh giá thực trạng năng suất các nhân tố tổng 
hợp (TFP) và năng suất lao động của Việt Nam và đề xuất giải pháp trọng tâm.
2. Viện Năng suất Việt Nam (2016): Báo cáo Nâng cao năng suất yếu tố tổng hợp (TFP) và năng suất lao 
động phục vụ cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng;
3.Http://www.worldbank.org/vi/news/press-release/2014/11/24/enhancing-science-technology-and-inno-
vation-to-drive-sustained-growth-in-vietnam.
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VAI TRÒ CỦA QUỐC HỘI TRONG QUẢN LÝ
NỢ CÔNG 

 TS. Nguyễn Hữu Quang 

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội

Luật Quản lý nợ công lần đầu tiên được Quốc hội Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành 
từ năm 2010, là cơ sở pháp lý quan trọng về quản lý nợ công. Sự ra đời của Luật Quản lý nợ 
công đã tạo ra một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn trong quản lý nợ công, tránh tình trạng 
phân tán về chức năng vay, trả nợ; giám sát an toàn nợ giữa các cơ quan nhà nước khác nhau 

cũng như ở các chính quyền địa phương; hạn chế lạm dụng vay nợ; nâng cao tính an toàn nợ công. 
Có thể nói, hệ thống pháp luật của Việt Nam đã quy định đầy đủ thẩm quyền của Quốc hội trong việc 
quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý nợ công và giám sát việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn 
vay, trả nợ và quản lý nợ công.

Th e Law on Public debt management initially approved by National Assembly of Vietnam and com-
ing into eff ect since 2010 is an important legal basis on public debt management. Th e introduc-
tion of the Law on Public Debt Management has created a clearer legal framework in public debt 
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Th eo Luật Quản lý nợ công, 
phạm vi nợ công của Việt Nam 
bao gồm nợ của Chính phủ, nợ 
được Chính phủ bảo lãnh và nợ 
chính quyền địa phương. Th eo 
Nghị quyết của Quốc hội quy 
định, chỉ tiêu nợ công của Việt 
Nam đến năm 2015 không quá 
65% GDP, nợ Chính phủ không 
quá 50% GDP, nợ nước ngoài của 
quốc gia không quá 50% GDP. 
Dự kiến đến hết năm 2016, dư 
nợ công là 64,98% GDP, dư nợ 
Chính phủ là 53,1% GDP (vượt 
trần), dư nợ quốc gia là 45,7%% 
GDP. Tuy nhiên, trường hợp 
GDP thực hiện năm 2016 không 
đạt kế hoạch sẽ làm thay đổi tỷ 
lệ bội chi ngân sách nhà nước 
(NSNN) và các chỉ tiêu dư nợ so 
với GDP (sẽ cao hơn dự kiến). 
Trong giai đoạn 2011-2015,     
nghĩa vụ trả nợ trực tiếp liên tục 
tăng cao, đến năm 2015 là 27,4% 
tổng thu NSNN, cao hơn thông 
lệ quốc tế (khoảng 25%). Chi trả 
nợ giai đoạn 2011-2015 gấp 1,86 
lần giai đoạn 2016-2010 và sẽ 
tiếp tục cao hơn trong giai đoạn 
2016-2020.

Hiện nay, nợ công của Việt 
Nam bao gồm hai khoản vay 
chính, đó là vay ODA và vay 
trong nước, trong đó vay trong 
nước chủ yếu là huy động từ 
phát hành trái phiếu chính phủ 
(TPCP). Cụ thể:

Đối với khoản vay ODA: 
Th eo thống kê,  hiện nay vốn vay 

ODA đã chiếm gần 80% tổng nợ 
công và xấp xỉ 40% GDP. Trong 
giai đoạn vừa qua, Việt Nam đã 
nhận được sự ủng hộ của các đối 
tác phát triển, thông qua các cam 
kết cấp ODA hàng năm, các cam 
kết ODA năm sau luôn cao hơn 
năm trước, khẳng định niềm tin 
của các đối tác phát triển dành 
cho Việt Nam và là nguồn lực 
quan trọng giúp Việt Nam tăng 
trưởng kinh tế. Tuy nhiên, nhiều 
khoản vay ODA chưa thực sự 
hiệu quả do quyết định đầu tư 
chưa đúng và thủ tục hành chính 
quan liêu. Mặt khác, sau khi Việt 
Nam trở thành nước có thu nhập 
trung bình thấp vào năm 2010, 
đã có sự thay đổi đáng kể về điều 
kiện vay ODA theo hướng thời 
hạn vay giảm và lãi suất vay tăng 
so với giai đoạn trước đây. Nhiều 
khoản vay ODA song phương có 
điều kiện ràng buộc từ bên cho 
vay làm ảnh hưởng đến hiệu quả 
đầu tư. 

Đối với vốn huy động trong 
nước từ nguồn vốn TPCP: Trong 
giai đoạn vừa qua, việc huy động 
vốn TPCP để bù đắp bội chi và 
thực hiện đầu tư các dự án cơ 
sở hạ tầng đã đạt được kết quả 
tích cực, góp phần hoàn thiện 
hệ  thố ng kết cấu hạ  tầ ng kinh 
tế, xã hội thiết yếu của quốc gia, 
đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm 
nghèo ở các vùng còn khó khăn. 
Trong giai đoạn 2011 - 2015, 
Việt Nam đã phát hành hơn 927 

nghìn tỷ đồng TPCP, gấp hơn 
2,5 lần giai đoạn 2006 – 2010, 
trong đó dành cho đầu tư phát 
triển gần 330 nghìn tỷ đồng. Tuy 
nhiên, do đặc điểm thị trường tài 
chính kém phát triển và các rủi 
ro vĩ mô lớn, TPCP chủ yếu được 
phát hành ở kỳ hạn ngắn dưới 5 
năm. Kỳ hạn trung bình của trái 
phiếu phát hành là 3 năm vào 
năm 2012. Hiện nay, trái phiếu 
kỳ hạn dài đã được phát hành 
nhiều hơn, song kì hạn ngắn vẫn 
chiếm đa số (60%) tạo nên áp lực 
trả nợ lớn. Trước tình trạng này, 
Quốc hội ban hành Nghị quyết 
giới hạn các kỳ hạn TPCP phát 
hành không được dưới 5 năm từ 
năm 2015. Tuy nhiên, việc phát 
hành trái phiếu kỳ hạn dài vẫn 
gặp nhiều khó khăn do tâm lý lo 
ngại kinh tế vĩ mô bất ổn.

Hiện nay, mặc dù chỉ số 
nợ công vẫn trong phạm vi cho 
phép nhưng Việt Nam đang đối 
mặt với một số vấn đề: tốc độ 
nợ công đang tăng nhanh (bình 
quân 20%/năm trong giai đoạn 
2011-2015), áp lực trả nợ ngày 
càng lớn (tỷ lệ trả nợ so với tổng 
thu NSNN ngày càng cao và 
cao hơn giới hạn an toàn theo 
thông lệ quốc tế), vay đảo nợ 
ngày càng nhiều (năm 2013 đảo 
nợ 47 nghìn tỷ đồng, năm 2014 
là 106 nghìn tỷ, năm 2015 lên 
đến xấp xỉ 125 nghìn tỷ đồng). 
Những vấn đề trên của nợ công 
xuất phát chủ yếu từ áp lực gia 

management to avoid the fragmentation in functions of  borrowing and payment; to oversee debt 
safety among state agencies as well as local governments; to set restrictions to abusing the loans; to 
enhance the safety of public debt. Th e legal system of Vietnam has fully provided regulations for the 
jurisdiction of the National Assembly in making decision in public debt management related issues 
and overseeing the loans mobilization, allocation and usage, public debt payment and management.
Keywords: public debt; loans; government bonds; state budget
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tăng nguồn vốn cho đầu tư phát 
triển, tăng chi để thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội, trong 
khi khả năng tăng thu NSNN 
ngày một khó khăn, các chính 
sách làm giảm thu được ban 
hành quá nhiều, cùng với việc 
giảm thuế để thực hiện các cam 
kết quốc tế mà Việt Nam đã ký 
kết. Do đó, đòi hỏi cần có giải 
pháp căn bản, toàn diện đối với 
các hoạt động thu, chi, cân đối 
NSNN hàng năm để quản lý, 
kiểm soát nợ công một cách hữu 
hiệu, đảm bảo an ninh tài chính 
quốc gia nhưng vẫn đảm bảo có 
nguồn lực để đầu tư phát triển, 
kích thích tăng trưởng, góp 
phần nâng cao đời sống kinh 
tế, xã hội của người dân. Trong 
bối cảnh như vậy, Quốc hội đã 
tăng cường thực thi quyền hạn 
và trách nhiệm được Hiến pháp 
và pháp luật quy định trong việc 
đảm bảo an ninh tài chính quốc 
gia, cụ thể ở một số lĩnh vực như 
sau:
1. Việc quyết định dự toán và 
phân bổ ngân sách trung ương 
hàng năm 

Cũng như Quốc hội các 
nước trên thế giới, quyết định 
về ngân sách nhà nước là thẩm 
quyền hiến định của Quốc hội 
Việt Nam. Hiện nay, nhân tố 
chính làm cho nợ công tăng 
nhanh là do việc mất cân bằng 
nghiêm trọng giữa thu - chi, dẫn 
đến bội chi NSNN hàng năm 
tăng cao. 

Quốc hội xem xét, quyết 
định về dự toán ngân sách nhà 
nước, theo đó quyết định tổng 
số thu NSNN (bao gồm thu nội 
địa, thu từ hoạt động xuất khẩu 
và nhập khẩu…) và tổng số chi 

NSNN (bao gồm chi ngân sách 
trung ương và chi ngân sách 
địa phương), trong đó quy định 
chi tiết theo các lĩnh vực chủ 
yếu như chi đầu tư phát triển, 
chi thường xuyên, chi trả nợ và 
viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ 
tài chính, dự phòng ngân sách... 
Quốc hội cũng quyết định mức 
bội chi NSNN và nguồn bù đắp 
bội chi; quyết định tổng mức, cơ 
cấu vay và trả nợ hàng năm gắn 
với dự toán NSNN. Về phân bổ 
ngân sách trung ương, Quốc hội 
quyết định tổng số và mức chi cụ 
thể cho từng lĩnh vực; dự toán 
chi của từng bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ và cơ quan khác ở 
Trung ương; mức bổ sung từ 
ngân sách trung ương cho từng 
địa phương, bao gồm bổ sung 
cân đối ngân sách và bổ sung có 
mục tiêu.

Kết quả là, trong những 
năm gần đây, dự toán NSNN và 
phương án phân bổ ngân sách 
trung ương do Chính phủ trình 
sau khi được Quốc hội xem xét, 
thảo luận đều có sự điều chỉnh 
tăng thu cho sát với thực tế; phân 
bổ chi theo hướng tiết kiệm, 
hiệu quả hơn; quản lý chặt chẽ 
hơn đối với các khoản vay, góp 
phần tăng nguồn lực để tăng chi 
cho một số nhiệm vụ của Trung 
ương và các địa phương; kiềm 
chế tăng bội chi NSNN và gia 
tăng nợ công. Ví dụ: Quốc hội 
đã điều chỉnh phương án Chính 
phủ trình ở một số nội dung sau: 
(1) Quy định bội chi ngân sách 
nhà nước đạt dưới 4,5% GDP 
vào năm 2015; (2) Năm 2014, 
Quốc hội yêu cầu không ban 
hành, điều chỉnh chính sách làm 
giảm thu, tăng chi NSNN ảnh 

hưởng đến cân đối NSNN và 
an ninh tài chính quốc gia; (3) 
Năm 2013, ban hành Nghị quyết 
để khắc phục việc sử dụng vốn 
TPCP đầu tư các công trình, dự 
án hạ tầng một cách tràn lan, 
thiếu hiệu quả.
2. Việc xây dựng chính sách và 
giám sát các chỉ tiêu về nợ công

Với chức năng, nhiệm vụ 
của Quốc hội trong việc xây 
dựng hiến pháp và pháp luật, 
Quốc hội đã xem xét, ban hành 
Luật Quản lý nợ công, trên cơ sở 
đó, vào đầu thời kỳ ổn định ngân 
sách, Quốc hội đã ban hành 
Nghị quyết quy định về trần nợ 
công, dư nợ của Chính phủ, dư 
nợ quốc gia. Có thể nói, việc quy 
định trần nợ công đã góp phần 
rất lớn trong việc kiểm soát 
tình hình vay nợ của Việt Nam 
trong giai đoạn vừa qua. Dựa 
trên Nghị quyết Quốc hội về các 
chỉ tiêu nợ công, Chính phủ đã 
điều hành, kiểm soát các khoản 
vay một cách chặt chẽ hơn. Tuy 
nhiên, vì một số lí do như đã 
nêu trên, nợ công, nợ chính phủ 
của Việt Nam trong những năm 
gần đây liên tục tăng cao, một số 
chỉ tiêu đã tiệm cận với trần của 
Quốc hội cho phép, có chỉ tiêu 
đã vượt trần, dư địa để tiếp tục 
vay nợ theo mức trần Quốc hội 
không còn hoặc rất ít. 

Đứng trước khó khăn về 
cân đối ngân sách hàng năm, khả 
năng trả nợ các khoản nợ đến 
hạn, đồng thời xem xét tính hiệu 
quả trong việc quản lý, sử dụng 
các khoản vay nợ, trong thời 
gian vừa qua, thực hiện chức 
năng giám sát về nợ công, Ủy 
ban Tài chính - Ngân sách của 
Quốc hội đã thực hiện chuyên 
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đề giám sát việc ban hành và 
thực thi chính sách pháp luật về 
quản lý, sử dụng nợ công. Kết 
quả giám sát của Ủy ban Tài 
chính - Ngân sách đã được gửi 
đến Quốc hội, các cơ quan của 
Chính phủ và được sự quan tâm 
rất lớn của các Đại biểu Quốc 
hội. Kết quả giám sát đã chỉ ra 
những tồn tại, hạn chế trong 
việc ban hành và thực thi pháp 
luật về quản lý nợ công như: 
(1) Nợ công có xu hướng tăng 
nhanh cả về quy mô và tốc độ; 
tốc độ tăng nợ công nhanh hơn 
so với tốc độ tăng thu ngân sách 

nhà nước trong khi tốc độ tăng 
GDP thấp và đang có xu hướng 
chậm lại, ảnh hưởng tới tính bền 
vững của nợ công; (2) Mặc dù 
nợ công vẫn trong giới hạn cho 
phép nhưng có dấu hiệu không 
bảo đảm an toàn vì nghĩa vụ trả 
nợ và các khoản nợ phải trả hàng 
năm tăng nhanh, khả năng cân 
đối nguồn để trả nợ khó khăn, 
phải vay đảo nợ với khối lượng 
lớn; (3) Nhiều chương trình, dự 
án sử dụng vốn vay chưa hiệu 
quả, tạo thêm gánh nặng trả nợ 
của Chính phủ... Có thể nói, kết 
quả giám sát đã đưa ra bức tranh 

tổng thể về tình hình nợ công 
của Việt Nam, từ đó giúp Quốc 
hội đưa ra những quyết định về 
chiến lược nợ công phù hợp hơn 
trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 
giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, 
cũng từ kết quả giám sát, Quốc 
hội Việt Nam đã quyết định sẽ 
sửa đổi Luật Quản lý nợ công 
vào năm 2017 nhằm khắc phục 
những tồn tại, hạn chế của việc 
quản lý nợ công.

Hiến pháp năm 2013, tại Điều 69 và Điều 70 đã quy định: “Quốc hội là cơ quan đại biểu cao 
nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan 
trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước”; Quốc hội có thẩm 
quyền “quyết định chính sách cơ bản về tài chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi hoặc bãi bỏ 
các thứ thuế; quyết định phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương 
và ngân sách địa phương; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; 
quyết định dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương, phê chuẩn quyết 
toán ngân sách nhà nước”.
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NHỮNG RỦI RO CHỦ YẾU TRONG QUẢN LÝ 
NỢ CÔNG 
 Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 

 PGS.TS. Đinh Công Tuấn

Viện Nghiên cứu Châu Âu

Bắt đầu từ nửa sau năm 2009, cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu đã xảy ra ở một số nước 
thành viên như: Hy Lạp, Ailen, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Cộng hòa Síp… mà điểm khởi đầu 
là Hy Lạp. Một số nước thành viên EU khác như Italia, Luxembourg, Manta, Latvia, Pháp, 

v.v. dù chưa phải cầu viện để được nhận gói cứu trợ tài chính nhằm bình ổn tình hình, nhưng những 
nguy cơ khủng hoảng nợ công vẫn đang rình rập, có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Cuộc khủng hoảng nợ 
công Châu Âu đã có tác động sâu sắc đến nền kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam. Những kinh 
nghiệm từ cuộc khủng hoảng nợ công Châu Âu đã bước đầu phân tích về những rủi ro chủ yếu trong 
quản lý nợ công ở Việt Nam hiện nay.
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Rủi ro từ quy mô và cơ cấu 
nợ công, các nghĩa vụ nợ “ẩn”

Th ứ nhất, sự gia tăng chi 
tiêu công và thâm hụt ngân 
sách nhà nước thường làm tổng 
chi tiêu trong nước lớn hơn so 
với sản lượng trong nước. Khi 
việc tăng sản lượng trong nước 
không tăng kịp với mức tăng của 
tổng chi tiêu, sẽ phải tăng nhu 
cầu nhập khẩu. Khi đó sẽ tạo ra 
một sự dịch chuyển ngược của 
dòng tài sản ra nước ngoài (khi 
nhập khẩu > xuất khẩu) nghĩa 
là nước này phải trả ngoại tệ 
cho người nước ngoài. Lượng 
ngoại tệ này có thể được người 
nước ngoài sử dụng mua chứng 
khoán, hay bất động sản. Nghĩa 
là khi một nước bị thâm  hụt 
ngân sách sẽ trở thành nước 
nhập khẩu ròng hàng hóa, dịch 
vụ và xuất khẩu ròng tài sản, kết 
quả là lượng tài sản trong nước 
được người nước ngoài năm giữ 
sẽ ngày càng nhiều hơn.

 Th ứ hai, khi thâm hụt ngân 
sách sẽ làm giảm lượng cung 
vốn ở khu vực tư nhân, nguy 
cơ làm tăng lãi suất đồng nội tệ. 
Khi lãi suất nội tệ tăng sẽ thu hút 
dòng vốn quốc tế chảy vào, dẫn 
tới áp lực tăng giá nội tệ. Tuy vậy, 
khả năng đồng nội tệ lên giá hay 
không là phụ thuộc vào hiệu ứng 
tác động của thâm hụt thương 
mại tới tỷ giá đồng nội tệ (chẳng 
hạn, tại Việt Nam những năm 
qua, mặc dù lãi suất nội tệ cao 
khiến dòng vốn quốc tế lớn chảy 
vào trong nước, nhưng VND 
vẫn không lên giá, vì nó không 
đủ bù đắp mức giảm giá do thâm 
hụt thương mại lớn và kéo dài).

Các số liệu thống kê về nợ 
công của Việt Nam cho đến nay 

cho thấy tỷ lệ nợ tương đối an 
toàn, thậm chí nếu so với các 
nước đang phát triển có cùng hệ 
số tín nhiệm BB, chỉ số nợ của 
Việt Nam cũng chỉ nằm ở mức 
trung bình. Kế hoạch trả nợ hàng 
năm khoảng 20%/ tổng thu ngân 
sách, thấp hơn giới hạn cảnh báo 
là 30%, bằng khoảng 4,5 % tổng 
kim ngạch xuất khẩu, cũng thấp 
hơn mức cảnh báo là 15%. Đây 
được coi là các chỉ tiêu an toàn, 
và chỉ số nợ công của Việt Nam, 
do vậy, được xếp loại ở nhóm bền 
vững so với các nước đang phát 
triển có cùng mức độ tín nhiệm 
. Đối với nợ nước ngoài, mức độ 
an toàn nợ có thể được xem xét 
qua ba nhóm chỉ tiêu bao gồm: 
nhóm chỉ tiêu phản ánh rủi ro 
về khả năng thanh toán; nhóm 
chỉ tiêu phản ánh rủi ro thanh 
khoản; và nhóm chỉ tiêu phản 
ánh rủi ro vĩ mô. 

Rủi ro về khả năng thanh 
toán được phản ánh qua các 
chỉ số bao gồm tỷ lệ nợ nước 
ngoài/ GDP, sự mất cân đối về 
tài khóa và thâm hụt tài khoản 
vãng lai (CA). Với tỷ lệ nợ nước 
ngoài/ GDP vào cuối năm 2011 
chiếm khoảng 41,5% cho thấy, 
nợ nước ngoài của Việt Nam 
vẫn nằm trong ngưỡng an toàn 
chung, theo khuyến cáo của IMF 
và WB. Tuy nhiên, như đã phân 
tích trên đây, Việt Nam lại mất 
cân đối nghiêm trọng về tài khóa 
khi thâm hụt ngân sách diễn ra 
liên tục, thậm chí có xu hướng 
gia tăng trong những năm gần 
đây. Bên cạnh đó, thâm hụt 
tài khoản vãng lai cũng là mối 
quan ngại khác đối với khả năng 
thanh toán nợ nước ngoài trong 
tương lai của Việt Nam. Trong 

giai đoạn 2007-2011, mặc dù 
được tài trợ phần lớn bởi dòng 
kiều hối, nhưng mức thâm hụt 
thương mại cao đã khiến tài 
khoản vãng lai  của Việt Nam 
thâm hụt trung bình mỗi năm 
vào khoảng 7,2% GDP. Tổng giá 
trị thâm hụt tài khoản vãng lai  
trong giai đoạn này ước tính vào 
khoảng 32 tỉ USD, tương đương 
với tổng nợ công nước ngoài và 
gấp khoảng 2,5 lần dự trữ quốc 
tế của Việt Nam vào thời điểm 
cuối năm 2011. 

Đối với rủi ro thanh khoản, 
rủi ro này được đặc trưng bởi 
quy mô nợ ngắn hạn so với dự 
trữ quốc tế. Th eo ước tính của 
Bộ Tài chính, tổng nợ nước 
ngoài ngắn hạn của Việt Nam tại 
thời điểm 31/12/2011 là khoảng 
6,8 tỉ USD, tương đương khoảng 
53,5% dự trữ quốc tế vào thời 
điểm đó và chưa đầy 34,0% dự 
trữ quốc tế vào thời điểm cuối 
quý II/2012. Điều này là nhờ 
phần lớn các khoản nợ nước 
ngoài của Chính phủ Việt Nam 
có kì hạn dài với lãi suất ưu đãi. 
Ngoài ra, môi trường chính trị 
và đầu tư ổn định, cộng với khả 
năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi 
cao khi Việt Nam vẫn đang nằm 
trong danh sách những nền kinh 
tế đang phát triển cần hỗ trợ 
của các tổ chức quốc tế cũng là 
những yếu tố giảm thiểu rủi ro 
nợ công trong ngắn hạn. 

Đối với nhóm chỉ tiêu phản 
ánh rủi ro vĩ mô, rủi ro này là 
sự kết hợp của tăng trưởng thấp 
và tỷ giá cố định. Trong những 
năm gần đây, Việt Nam đã duy 
trì được mức tăng trưởng khá 
trong khu vực và trên thế giới, 
xấp xỉ 6,5%/ năm. Tuy tốc độ 
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tăng trưởng kinh tế có chiều 
hướng giảm sút trong những 
năm gần đây, nhưng đó vẫn là 
một thành tựu đáng kể trong 
bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp 
khó khăn. Tuy nhiên, mức rủi 
ro về tỷ giá của Việt Nam là khá 
cao. Ngoài ra, trong bối cảnh dự 
trữ quốc tế mỏng  (đã đề cập 
trên), nó còn làm tăng nguy cơ 
của các cuộc tấn công tiền tệ. 

Xét về hình thức, nợ nước 
ngoài của Việt Nam tuy quy mô 
khá lớn, nhưng được hưởng 
lãi suất thấp và kì hạn dài, nên 
gánh nặng trả nợ hàng năm là 
tương đối thấp, ít nhất là cho 
đến hiện nay. Mặc dù vậy, trạng 
thái an toàn này cũng chỉ được 
đảm bảo, nếu như Việt Nam ổn 
định được tỷ giá hối đoái. Nếu 
áp dụng phương pháp đánh giá 
tình trạng quản lý nợ và hiệu quả 
nợ công áp dụng cho nhóm các 
nước nghèo có tỷ lệ nợ cao của 
WB (2005), có thể thấy: Trong 
giai đoạn 2004 - 2010, ba chỉ báo 
về tính ổn định nợ nước ngoài 
của Việt Nam đều ở mức kém 
hiệu quả và tiệm cận giới hạn của 
ngưỡng an toàn. Đó là, tỷ lệ xuất 
khẩu/ GDP của Việt Nam luôn ở 
mức cao, trung bình là 64,28%, 
trong khi tỷ lệ thu ngân sách/ 
GDP trung bình ở mức 31,75%, 
thấp nhất là 22,35% vào năm 
2009. Trong khi đó, Việt Nam 
đáp ứng được 2 điều kiện xuất 
khẩu/ GDP (X/GDP) trên 30% 
và thu ngân sách/GDP trên 15%. 
Tỷ lệ nợ nước ngoài /xuất khẩu 
(NPV/X) luôn dưới 60%, nhỏ 
hơn ngưỡng an toàn 150% và nợ 
nước ngoài/ Ngân sách (NPV/
DBR) luôn dưới 150% , thậm chí 
trung bình là dưới 100%, nhỏ 

hơn ngưỡng an toàn là 250% . 
Tỷ lệ nợ trong nước/ GDP 

trung bình trong giai đoạn 2004-
2010 là 17,3% cũng tiệm cận 
ngưỡng mất an toàn và bắt đầu 
vượt ngưỡng an toàn vào năm 
2010 (25,67%). Tỷ lệ nợ trong 
nước/ thu ngân sách trung bình 
trong giai đoạn 2004 - 2010 là 
56,62% - trong ngưỡng an toàn, 
nhưng đến năm 2010, tỷ lệ này 
là 91,42% tiệm cận ngưỡng mất 
an toàn 92%. Các chỉ số ở trên, 
cùng với những phân tích về rủi 
ro đối với khả năng thanh toán 
nợ nước ngoài cho thấy, quy mô 
nợ của Việt Nam hiện vẫn trong 
ngưỡng an toàn, nhưng các chỉ 
số phản ánh khả năng thanh 
toán trong tương lai lại nằm ở 
ngưỡng rủi ro, hoặc rơi vào dưới 
vùng an toàn. Do vậy, có thể nhận 
định, nợ công của Việt Nam 
hiện tại có thể được đánh giá là 
an toàn, nhưng tiềm ẩn nhiều 
yếu tố rủi ro trong trung hạn. 

Rủi ro còn thể hiện ở chỗ, 
chưa có gắn kết giữa huy động 
vốn của Chính phủ với các hạn 
mức nợ công, xác định mức vay 
nợ trên cơ sở xác định năng lực 
trả nợ, mà chủ yếu chỉ dựa vào 
đề xuất danh mục các chương 
trình, dự án của các bộ, ngành, 
địa phương và doanh nghiệp. 
Nhu cầu bảo lãnh của Chính 
phủ ngày càng có xu hướng tăng 
lên trong bối cảnh khó tiếp cận 
với thị trường vốn trong nước 
và quốc tế đã và đang tiếp tục 
gây áp lực đến gia tăng nợ công 
(do lãi suất huy động vốn vay 
trong nước và quốc tế giá tăng) 
và rủi ro đối với nghĩa vụ nợ 
dự phòng của ngân sách. Hơn 
nữa, quá trình phân bổ và sử 

dụng vốn vay còn dàn trải, hiệu 
quả sử dụng vốn thấp và chưa 
mang lại những thay đổi căn bản 
trong chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế, kỷ luật trong phân bổ và sử 
dụng vốn ngân sách còn bị vi 
phạm trong tất cả các khâu của 
qui trình xét duyệt, phân bổ và 
sử dụng vốn. Phần lớn doanh 
nghiệp nhà nước đặc biệt là các 
tập đoàn, tổng công ty hoạt động 
kém hiệu quả trong môi trường 
mang tính độc quyền, thiếu 
tính cạnh tranh, có thể tiếp tục 
làm xói mòn, gia tăng nghĩa vụ 
nợ dự phòng của ngân sách.

Trong số các chương trình, 
dự án vay lại nguồn vốn vay 
nước ngoài của Chính phủ  với 
trị giá khoảng 13,7 tỷ USD, các 
rủi ro tín dụng tiềm ẩn rất cao, 
tập trung vào các khoản phát 
hành trái phiếu quốc tế Chính 
phủ. Các khoản vay ODA, ưu 
đãi nước ngoài của Chính phủ... 
có khả năng khó trả được nợ đến 
hạn do nguồn thu phí không đủ 
để thanh toán cho các nghĩa vụ 
nợ, hoặcvốn vay quốc tế để triển 
khai các dự án ở một số lĩnh vực 
cũng có thể phát sinh rủi ro tín 
dụng, do tác động tiêu cực của 
suy thoái kinh tế, chi phí đền bù 
giải phóng mặt bằng… gia tăng.

Để có thể đánh giá đầy đủ 
về mức độ rủi ro từ khu vực 
nợ công của Việt Nam hiện 
nay, bên cạnh số dư nợ thực 
tế được thống kê, không thể 
bỏ qua các khoản nợ “ẩn”, các 
nghĩa vụ nợ có thể hình thành 
trong tương lai, có khả năng 
đe dọa tính bền vững nợ công. 

Một trong những khoản nợ 
ẩn nhiều rủi ro nhất là nợ của 
doanh nghiệp nhà nước không 
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Một số chỉ tiêu đo lường hiệu quả quản lý nợ công của Việt Nam
giai đoạn 2004 - 2010 theo ngưỡng của các nước HIPCs (%)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Trung 
bình

Mức ngưỡng 
tối thiểu

NPV/X 55,08 51,03 50,91 45,96 35,44 51,41 40,49 47,19 100%*

NPV/DBR 116,42 92,48 89,96 81,29 67,56 137,74 101,28 98,10 200%*

NPV/GDP 32,32 31,28 33,07 30,2 24,14 30,79 28,43 30,10 30%*

Nợ trong 
nước/GDP 10,31 12,54 12,66 19,14 21,09 19,67 25,67 17,30 20 -25%**

Nợ trong 
nước /DBR 37,12 37,07 34,44 50,65 59,07 88,01 91,47 56,82 92% - 167%**

X/GDP 58,69 61,28 64,95 66,84 68,06 59,88 70,23 64,28 30%

DBR/GDP 27,77 33,82 36,76 37,79 35,71 22,35 28,08 31,75 15%*

HIPCs: Các nước nghèo có mức nợ nước ngoài cao; X: XK; DBR: Th u NSNN; NPV: NNN; GDP: Tổng 
sản phẩm quốc nội

* Ngưỡng tối thiểu theo Đánh giá sức mạnh thể chế và chính sách ở mức yếu CPIA<3
** Ngưỡng tối đa

Nguồn: Mai Th u Hiền, Nguyễn Th ị Như Nguyệt (2011)

được Chính phủ bảo lãnh. Th eo 
báo cáo Số 490/BC-CP của 
Chính phủ trình Quốc hội ngày 
25/11/2013, tổng dư nợ của các 
doanh nghiệp do Nhà nước nắm 
giữ 100% vốn tính đến cuối năm 
2012 là 1.550.000 tỉ VND (tương 
đương với khoảng 52,5% GDP) 
nếu loại trừ phần Chính phủ  bảo 
lãnh (bao gồm 5,7% GDP là nợ 
nước ngoài và 6,5% GDP là nợ 
trong nước), vẫn còn tới 40,9% 
GDP là nợ không được Chính 
phủ bảo lãnh . Dù không thuộc 
diện bảo lãnh, nhưng Chính phủ 
vẫn thường phải đứng ra hỗ trợ 
khi những tập đoàn, tổng công ty 
này khi làm ăn thua lỗ (hiện rất 
lớn), không thể trả nợ đúng hạn 
hay đứng trước nguy cơ phá sản. 

Bên cạnh đó, tính bền vững 
của nợ công ở Việt Nam còn 
có thể bị suy giảm trước những 
tác động của bối cảnh suy thoái 
kinh tế thế giới. Khủng hoảng 
nợ công có nguy cơ lan rộng 
không chỉ ở châu Âu, đã dẫn tới 
việc vay nợ nước ngoài trở nên 
khó khăn và  chi phí tốn kém 
hơn. Trong khi đó, tình hình 
kinh tế tăng trưởng yếu ở trong 
nước cũng khiến điều kiện vay 
nợ trong nước bị thu hẹp. Trước 
tình hình này, không ít ý kiến cho 
rằng, Việt Nam đang đứng trước 
những rủi ro nợ tương đối rõ nét. 
Rủi ro từ tình trạng thâm hụt 
“kép” kéo dài

Về mối quan hệ giữa thâm 
hụt tài khóa và thâm hụt tài 

khoản vãng lai (CA), nhiều nhà 
nghiên cứu kinh tế đã chỉ ra sợi 
dây kết nối giữa khủng hoảng 
nợ công và khủng hoảng tiền 
tệ thông qua mối quan hệ giữa 
cán cân tài khóa và tài khoản 
vãng lai. Việc phát sinh thâm 
hụt tài khóa khiến tài khoản 
vãng lai thâm hụt, kéo theo tình 
trạng nợ nước ngoài của một 
quốc gia tăng lên, làm gia tăng 
khả năng khủng hoảng tiền tệ. 

Nếu cán cân ngân sách 
phản ánh hoạt động của Nhà 
nước, thì tài khoản vãng lai  là 
một trong những chỉ tiêu được 
sử dụng phổ biến nhất để đánh 
giá tình hình đối ngoại của 
một nền kinh tế. Nó phản ánh 
kết quả các giao dịch tài chính 
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ngắn hạn với bên ngoài. Khi 
tài khoản vãng lai  mất cân đối 
nghiêm trọng và kéo dài thì 
thường có nguy cơ khủng hoảng 
kinh tế. Điều này cũng giống 
như vay nợ ngắn hạn quá nhiều, 
dẫn tới không thể trả được nợ. 

Các nghiên cứu quan trọng 
khác của IMF (2008), áp dụng 
kỹ thuật mảng dữ liệu cho cả 
các nền kinh tế đã và đang phát 
triển, phát hiện ra rằng 1% GDP 
gia tăng trong chi tiêu Chính 
phủ tác động đến kỳ vọng tăng 
tỷ giá hối đoái thực hiệu dụng 
từ 2,5 đến 3%. Từ đó gây ra tác 
động lên CA. Mức độ tác động 
thực tế lên tài khoản vãng lai  tùy 
thuộc vào khả năng điều chỉnh 
linh hoạt tỷ giá hối đoái thực tế 
đối với điểm cân bằng, thâm hụt 
tài khoản vãng lai có thể gia tăng 
nếu tỷ giá thực cao hơn mức cân 
bằng của thị trường (vượt quá). 

Tương tự, nhóm nghiên 
cứu Romer & Romer (2007) 
điều tra tác động ngoại sinh 
đến mức độ đánh thuế các hoạt 
động kinh tế ở Mỹ. Ước tính của 
họ chỉ ra rằng: đánh thuế cao 
ảnh hưởng lớn và tiêu cực đến 
hoạt động đầu tư (trong khi chi 
đầu tư  phát triển là một nhân 
tố quan trọng ảnh hưởng đến 
CA). Kết quả thực nghiệm chỉ 
ra mối liên hệ thuận chiều giữa 
thắt chặt tài khóa và cải thiện 
CA. Đồng nhất quan điểm đó, 
dựa vào sử dụng dữ liệu Romer 
& Romer, Feyrer và Shambaugh 
(2009) tính toán rằng 1 USD 
cắt giảm thuế bất ngờ ở Mỹ 
khiến thâm hụt tài khoản vãng 
lai  của Mỹ tăng 47 cent. Tuy 
vậy, đôi khi cũng diễn ra quan 
hệ nghịch chiều giữa thâm hụt 

ngân sách và thâm hụt CA. Cụ 
thể, một mức tăng lên của thâm 
hụt ngân sách thường kéo theo 
một mức giảm đầu tư tư nhân, vì 
Nhà nước huy động vốn của khu 
vực tư nhân để bù đắp thâm hụt 
ngân sách Chính phủ tăng lên. 
Mặt khác, nếu khu vực kinh tế tư 
nhân dự báo thâm hụt ngân sách 
sẽ kéo dài, trách nhiệm trả nợ 
ngày càng cao, thì tỷ lệ thuế sẽ 
tăng; khi đó họ sẽ phải tăng tiết 
kiệm, giảm đầu tư. Đây là hiệu 
ứng cân bằng Ricardo, trong đó, 
khẳng định sự cân bằng giữa chi 
tiêu của nhà nước với thuế và đi 
vay, vì mọi khoản nhà nước vay, 
suy cho cùng, sẽ đều phải được 
bù đắp bằng thuế trong thời kỳ 
sau. Nếu hiện tại Nhà nước chi 
tiêu nhiều, tương lai gánh nặng 
thuế sẽ tăng. Do đó, ở nhiều 
trường hợp, sự mở rộng chính 
sách tài khóa, làm tăng thâm 
hụt ngân sách, nhưng đồng thời 
tăng chênh lệch tiết kiệm và đầu 
tư của khu vực tư nhân. Nếu sự 
gia tăng chênh lệch tiết kiệm 
và đầu tư của khu vực tư nhân 
cao hơn sự gia tăng chênh lệch 
của tiết kiệm và đầu tư khu vực 
công (sự gia tăng của thâm hụt 
ngân sách), thì đôi lúc thâm hụt 
tài khóa lại góp phần làm giảm 
thâm hụt tài khoản vãng lai. 

Dù vậy, những nghiên 
cứu thực nghiệm phần lớn đều 
chứng minh rằng thâm hụt 
ngân sách và thâm hụt tài khoản 
vãng lai  có mối quan hệ dương 
(đồng chiều); mối quan hệ trái 
chiều chỉ xảy ra trong trường 
hợp một số ít các nước (Mỹ, Úc).
Vòng xoáy “nợ - lạm phát”
         Mối quan hệ giữa gia tăng 
nợ công và khủng hoảng lạm 

phát chủ yếu hình thành, khi 
Chính phủ các nước sử dụng 
biện pháp in tiền để tài trợ thâm 
hụt, làm gia tăng lượng tiền cơ 
sở và thúc đẩy giá cả leo thang. 
Hiện tượng này có thể thấy ở 
rất nhiều cuộc khủng hoảng 
lạm phát, tiêu biểu như là các 
giai đoạn lạm phát phi mã tại 
các nước Mỹ Latinh những năm 
trước đây. Mặc dù hiện nay, hầu 
hết các nước không cho phép 
sử dụng biện pháp in tiền để tài 
trợ thâm hụt tài khóa, nhưng 
thực tế, vẫn có những hình 
thức tài trợ tương tự, như ngân 
hàng trung ương mua trái phiếu 
chính phủ hay buộc các ngân 
hàng thương mại mua trái phiếu 
chính phủ và sau đó chiết khấu 
lại ở Ngân hàng Trung ương…
         Tóm lại, những phân tích ở 
trên cho thấy, mặc dù các tỷ lệ về 
nợ công vẫn nằm trong ngưỡng 
an toàn và cơ cấu nợ nước ngoài 
là khá tích cực, nhưng khi đặt 
nợ công của Việt Nam trong bối 
cảnh kinh tế vĩ mô trong nước, 
bộc lộ bất ổn ở cả 3 khu vực: tài 
khóa, cán cân thanh toán quốc 
tế và tiền tệ (lạm phát). Đây cũng 
là những nguyên nhân mấu chốt 
gây ra bất ổn định kinh tế vĩ mô 
trong nước, từ đó, tạo nên biến 
động kinh tế khó kiểm soát và 
khó dự đoán, gây khó khăn cả 
trong điều hành và hoạt động của 
nền kinh tế. Đặc biệt, ba vấn đề 
này có khả năng tương tác, phối 
thuộc lẫn nhau. Do đó, trong bối 
cảnh lạm phátliên tục tăng cao, 
kèm theo cán cân thanh toán 
quốc tế kém bền vững, tình trạng 
tỷ lệ nợ công Việt Nam tiếp tục 
tăng và tiệm cận ngưỡng an toàn 
như hiện nay là đáng quan tâm.
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MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ CẤU LẠI NGÂN SÁCH 
NHÀ NƯỚC 
NHẰM ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ AN NINH TÀI CHÍNH 
QUỐC GIA

 TS. Hoàng Xuân Hòa

Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, 
Ban Kinh tế Trung ương

Bài viết này đánh giá lại những kết quả đạt được của nhiệm vụ tài chính – ngân sách nhà 
nước (NSNN) giai đoạn 2011-2015. Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, bài viết 
cũng chỉ ra công tác quản lý tài chính - NSNN còn nhiều hạn chế, tồn tại ảnh hưởng đến 
an toàn và an ninh tài chính quốc gia. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là phải cơ cấu lại 

NSNN, đảm bảo an toàn và an ninh tài chính quốc gia; bài viết kiến nghị cần triển khai đồng bộ các 
nhóm giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu nêu trên.
Từ khóa: tài chính, ngân sách nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh tài chính quốc gia.

Th is author reviews the results of the state fi nance and budget task in the period of 2011-2015. Based 
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1. Kết quả đạt được
Một là, các cơ chế chính 

sách về quản lý tài chính - NSNN 
đã tiếp tục được hoàn thiện 
theo hướng phù hợp với thể chế 
kinh tế thị trường, định hướng 
XHCN, công khai, minh bạch 
từng bước tiếp cận với thông 
lệ và chuẩn mức quốc tế nhằm 
huy động, phân bổ và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực tài chính 
công.

Hai là, giai đoạn 2011-2015 
quy mô và cơ cấu NSNN có sự 
chuyển biến tích cực:  Quy mô 
thu NSNN bằng 2 lần giai đoạn 
2006-2010 và hơn 5 lần giai 
đoạn 2006-2010. Cơ cấu thu có 
sự chuyển biến tích cực theo 
hướng tăng thu nội địa, giảm thu 
từ XNK và dầu thô, góp phần 
tăng tính chủ động và ổn định 
của NSNN. 

Ba là, chi NSNN ngày càng 
được đổi mới, hoàn hiện cơ cấu 
lại theo hướng tăng chi cho các 
lĩnh vực quan trọng như giáo 
dục - đào tạo, văn hóa, khoa học 
công nghệ, bảo vệ môi trường, 
quốc phòng, an ninh; đầu tư 
cho con người, thực hiện các 
chính sách an sinh xã hội, tăng 
chi đầu tư phát triển cho nông 
nghiệp, nông dân và nông thôn. 
Trong đó, chi cho an sinh xã hội 
được quan tâm và có tốc độ tăng 
khoảng 18% năm, cao hơn tốc 
độ chi NSNN chung (14,2%/
năm). Kết quả là tỷ lệ hộ nghèo 
giảm từ 14,2% năm 2010 xuống 

dưới 4,5% năm 2015.
Bốn là, nợ công, nợ nước 

ngoài của quốc gia vẫn ở trong 
giới hạn an toàn theo quy định 
của pháp luật và được cơ cấu 
lại một bước; 5/6 chỉ tiêu về nợ 
công được bảo đảm theo chỉ 
tiêu đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; cơ cấu nợ đã có sự 
chuyển dịch theo xu hướng tích 
cực, giảm tỷ trọng vay nợ nước 
ngoài, tăng tỷ trọng vay nợ trong 
nước, góp phần giảm thiểu rủi 
ro về tỷ giá đối với danh mục 
nợ công bằng ngoại tệ, giảm dần 
phụ thuộc vào nợ nước ngoài 
của quốc gia.

Năm là, cân đối ngân sách 
được quan tâm và chuyển dịch 
theo hướng tích cực; bội chi chủ 
yếu sử dụng cho đầu tư phát 
triển. Việc huy động vốn thông 
qua phát hành trái phiếu Chính 
phủ (TPCP) được đẩy mạnh 
nhằm bù đắp bội chi và chi đầu 
tư phát triển để thực hiện đột 
phá chiến lược về kết cấu hạ 
tầng. Nhờ đó, nhiều công trình 
kết cấu hạ tầng quan trọng được 
triển khai xây dựng và hoàn 
thành làm thay đổi rõ rệt bộ mặt 
của đất nước. 

Sáu là, công tác chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, chống 
chuyển giá, trốn thuế được tăng 
cường; việc thanh tra, kiểm tra 
được thực hiện quyết liệt nhằm 
đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp 
thời, ngăn chặn các hành vi gian 
lận thuế và tăng thu cho NSNN. 

Năm 2015, cơ quan thuế đã xử 
lý được 39,1 nghìn tỷ đồng nợ 
thuế năm 2014 chuyển sang 
bằng 102,9% chỉ tiêu thu nợ, 
tăng 27,1% so với cùng kỳ năm 
2014. Từ năm 2011 đến tháng 
8/2014, thông qua kiểm soát chi, 
KBNN đã từ chối thanh toán với 
số tiền trên 2.800 tỷ đồng. Kiểm 
toán nhà nước kiến nghị tăng 
thu, giảm chi NSNN và xử lý tài 
chính khác 101.037 tỷ đồng.

2. Một số tồn tại, hạn chế 
Th ứ nhất, các cơ chế chính 

sách về quản lý tài chính - NSNN 
được vận hành ở nhiều văn bản 
khác nhau nhưng còn thiếu tính 
thống nhất, thậm chí chồng 
chéo, mâu thuẫn, gây khó khăn 
cho việc điều hành NSNN.      

Th ứ hai, về các khoản thu 
NSNN:

-Các khoản thu của ngân 
sách còn thiếu bền vững: (1) 
Th eo báo cáo quyết toán NSNN 
năm 2013, các khoản thu về nhà 
đất tăng 18,8% (dự toán 45.707 
tỷ đồng, quyết toán 54.313 tỷ 
đồng); năm 2014 tăng 28,1%  
(dự toán 42.469 tỷ đồng, thực 
hiện 54.396 tỷ đồng); năm 2015 
tăng 79,3%. Việc đưa khoản thu 
về nhà đất vào tính toán cán cân 
ngân sách sẽ làm giảm mức độ 
nghiêm trọng của tình trạng bội 
chi nhưng về bản chất thì đây là 
việc bán tài sản đi để sử dụng chi 
tiêu và nguồn thu này chỉ là thu 
một lần; (2) Các khoản thu từ 
dầu thô và các tài nguyên khác 

on the evaluation of the results obtained, the article also points out that the state fi nance and budget 
management still has limitations aff ecting the national fi nance safety and security. Th e tasks set out 
in the coming period are to restructure the state budge and to ensure the national fi nance safety and 
security. Th e author proposes to synchronously implement measures to fulfi ll the abovementioned tasks.
Keywords: fi nance, state budget, the national fi nance safety and security.



52 Số 14 THÁNG 10-2016

Chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công gắn với phát triển bên vững

là không bền vững do các nguồn 
này là hữu hạn, đặc biệt giá dầu 
thô phụ thuộc vào thị trường thế 
giới. Vừa qua, giá dầu thế giới 
liên tục giảm mạnh, ảnh hưởng 
không nhỏ đến NSNN.

-Tỷ lệ huy động từ thuế so 
với GDP giai đoạn 2011-2015 
chỉ đạt 21% GDP không đạt 
mục tiêu đề ra (22-23% GDP) 
gây áp lực về đảm bảo nguồn 
thu NSNN trong ngắn hạn; 
Th u NSNN luôn vượt dự toán, 
nhưng nếu loại trừ đi các khoản 
thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, 
thu chuyển nhượng vốn thì thu 
NSNN không đạt dự toán (năm 
2013 chỉ đạt 94,7% dự toán, năm 
2015 chỉ đạt 99% dự toán); Nợ 
đọng thuế vẫn còn lớn: Tính đến 
30/4/2016, cả nước có 76.000 tỷ 
đồng nợ thuế (ngân sách Trung 
ương 15.760 tỷ đồng, ngân sách 
địa phương 60.240 tỷ đồng).

Th ứ ba, về chi NSNN:
-So với GDP, tổng chi 

NSNN 5 năm giảm từ mức 32% 
trong giai đoạn 2006-2010 xuống 
khoảng 29% giai đoạn 2011-
2015. Cơ cấu chi NSNN không 
phù hợp, chi thường xuyên tăng 
nhanh so với tổng chi NSNN từ 
52,2% lên 55,2% và 63,4% qua 
các giai đoạn 15 năm từ 2001 
đến 2015; trong khi chi đầu tư 
phát triển giảm mạnh tương 
ứng từ 31,2% xuống 28,8% và 
22,9%; chi trả nợ và viện trợ 
giảm từ 14,5% xuống 13,9% và 
11,5%. Chi thườ ng xuyên chiếm 
tỷ lệ cao, cho thấ y cả i cách hành 
chính chưa có dấ u hiệu tích cự c. 
Sự cồng kềnh và chi tiêu tốn kém 
của bộ máy Nhà nước khiế n việc 
cắ t giả m chi ngân sách trở  nên 
rấ t khó khăn. Chi đầu tư còn dàn 

trải cho nhiều dự án, làm giảm 
hiệu suất hoạt động và hạn chế 
tác động tiềm năng do quy mô. 
Điều đó thể hiện ở hệ số ICOR 
cao gấp khoảng 1,5-2 lần các 
nước trong khu vực, đặc biệt là 
đầu tư của DNNN. Chính sách 
chi NSNN, nhất là các chính 
sách về xóa đói giảm nghèo, đảm 
bảo an sinh xã hội và các chương 
trình mục tiêu, chương trình 
mục tiêu quốc gia còn trùng lặp, 
chồng chéo, kém hiệu quả, phân 
bổ ngân sách còn dàn trải, kém 
hiệu quả; việc chi sai chế độ, tiêu 
chuẩn, định mức diễn ra khá 
phổ biến.

-Tình trạng giải ngân vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản ở một số 
bộ, ngành, địa phương còn chậm 
thấp do công tác chuẩn bị đầu tư 
chưa tốt, chất lượng thấp; nhiều 
dự án phải điều chỉnh thiết kế 
và tổng mức đầu tư; công tác 
giải phóng mặt bằng phức tạp 
kéo dài; công tác đấu thầu triển 
khai còn chậm, trình độ cán bộ 
quản lý dự án còn nhiều hạn 
chế... Ngoài ra, một số dự án có 
khối lượng hoàn thành nhưng 
chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thiện 
thủ tục thanh toán vốn nên cũng 
ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân 
vốn. 

Nợ xây dựng cơ bản 
(XDCB) khá lớn, tổng nợ đọng 
XDCB phát sinh đến cuối năm 
2015 cần phải xử lý khoảng 50 
nghìn tỷ đồng.

Th ứ tư, về cân đối thu chi 
ngân sách, bội chi ngân sách và 
nợ công:

-Cân đối NSNN ngày càng 
trở nên khó khăn do nguồn thu 
tăng chậm, trong khi nhu cầu chi 
rất lớn. Quy mô bội chi NSNN 

giai đoạn 2011-2015 tăng mạnh 
và cao hơn mức Quốc hội cho 
phép: Năm 2011 mức bội chi là 
4,4% GDP, năm 2012 là 5,36% 
GDP, năm 2013 là 6,6% GDP, 
năm 2014 mức bội chi là 5,69% 
GDP, năm 2015 là 6,11% GDP. 
Bội chi tăng cao và kéo dài trong 
bối cảnh thu NSNN suy giảm 
sẽ ảnh hưởng đến nợ công và 
tác động đến tính bền vững của 
NSNN.

-Do thu không đủ chi và để 
cân đối trả nợ nên từ năm 2013 
trở lại đây đã phải thực hiện vay 
để đảo nợ. Số đảo nợ hàng năm 
khá lớn và tăng nhanh (năm sau 
cao hơn năm trước khoảng 1,7 
đến 2 lần): Năm 2013 đảo nợ 
khoảng 40.000 tỷ đồng thì năm 
2014 khoảng 77.000 tỷ đồng và 
năm 2015 số đảo nợ đã lên tới 
130.000  tỷ đồng và sẽ tiếp tục 
gia tăng rất lớn trong các năm 
2016-2017. Điều này có nghĩa 
nếu có rủi ro bất khả kháng do 
hụt thu ngân sách so với dự toán 
hoặc không thể vay tiếp để đảo 
nợ thì Việt Nam sẽ rơi vào tình 
trạng mất khả năng thanh toán.

-Dư nợ công đã tăng với 
tốc độ cao (bình quân 20%/
năm trong giai đoạn 2011-2015; 
trong khi tốc độ tăng nợ công 
giai đoạn 2001-2005 là 3,1%, 
giai đoạn 2006-2010 là 7,43%), 
tốc độ tăng nợ công nhanh hơn 
nhiều so với tốc độ tăng thu, 
trong khi tốc độ tăng GDP thấp 
và đang có xu hướng chậm lại. 
Đến 31/12/2015, tổng số nợ 
công ước khoảng 2.746,8 nghìn 
tỷ đồng tăng gấp 1,97 lần so với 
năm 2011; bằng 62,2% GDP; 
bằng gần 3,5 lần tổng thu  năm 
2015. Nếu tính cả các khoản nợ 
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của chưa có nguồn trả thì nợ 
công của Việt Nam còn có thể 
cao hơn ngưỡng quy định. Nợ 
Chính phủ ở ngưỡng 50,3% GDP 
vượt giới hạn cho phép (50% 
GDP) do GDP thực tế theo giá 
hiện hành năm 2015 giảm mạnh 
và sức ép về đầu tư từ nguồn vốn 
vay trong thời gian qua quá lớn. 
Ngoài ra, việc điều chỉnh tỷ giá 
theo hướng giảm giá trị đồng 
Việt Nam để ứng phó với điều 
chỉnh chính sách tiền tệ của các 
nước như Trung Quốc và kích 
thích xuất khẩu hàng hoá cũng 
làm tăng giá trị nợ bằng ngoại 
tệ khi quy đổi sang đồng. Nợ 
dự phòng tăng nhanh: Nợ được 
Chính phủ bảo lãnh giai đoạn 
2011-2015 tăng 2,3 lần so với 
giai đoạn 2006-2010.

-Nợ trong nước có tỷ trọng 
tăng nhanh, hiện chiếm tới 
khoảng 50% nhưng chủ yếu là 
dưới hình thức trái phiếu Chính 
phủ (giai đoạn 2011-2015, TPCP 
phát hành cho đầu tư và bù đắp 
bội chi là 1.111 nghìn tỷ VND 
bằng khoảng 4,6 lần so với giai 
đoạn 2006-2010) mà ngân hàng 
thương mại mua với lãi suất khá 
cao (8-10%) trong ngắn hạn 
(2-5 năm) nên gây áp lực trả nợ 
lớn. Với rủi ro lãi suất cao và kỳ 
hạn ngắn, nghĩa vụ trả nợ trong 
nước sẽ vô cùng nặng nề, áp lực 
tăng cung tiền trả nợ sẽ dẫn đến 
lạm phát. Mặt khác, lãi suất mua 
trái phiếu chính phủ cao sẽ tạo 
sức ép tăng lãi suất của hệ thống 
ngân hàng và sẽ không thực hiện 
được chủ trương giảm lãi suất 
nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản 
xuất kinh doanh. 
3. Một số dự báo về tình hình 
tài chính, ngân sách nhà nước 

giai đoạn 2016-2020
Giai đoạn 2016-2020 dự 

báo bối cảnh quốc tế và khu 
vực có nhiều diễn biến phức 
tạp. Kinh tế thế giới tiếp tục đà 
phục hồi và tăng trưởng trở lại 
nhưng còn chậm và nhiều khó 
khăn, thách thức. Đặc biệt sau 
khủng hoảng Ucraina, xu thế 
hình thành một thế giới lưỡng 
cực tiếp tục rõ nét; theo đó, cạnh 
tranh giữa các nước lớn, giữa các 
nhóm nước phát triển và nhóm 
nước mới nổi sẽ tiếp tục diễn 
ra gay gắt. Những năm tới, khu 
vực Đông Nam Á tiếp tục là khu 
vực phát triển năng động và có 
vị trí kinh tế - chính trị chiến 
lược và ngày càng quan trọng. 
Mỹ và các nước lớn điều chỉnh 
chính sách đối ngoại hướng 
về Châu Á - Th ái Bình Dương, 
nhất là Đông Á và Đông Nam Á, 
dẫn đến cạnh tranh nước lớn ở  
khu vực này ngày càng gay gắt. 
Sự trỗi dậy của Trung Quốc với 
“giấc mộng Trung hoa” đang 
dần hiện thực hóa. Trong 10 
năm nữa thế giới và khu vực sẽ 
có những thay đổi đáng kể của 
các cường quốc đặc biệt là Trung 
Quốc với vai trò là nền kinh tế 
lớn nhất thế giới. Tranh chấp 
lãnh thổ, biển đảo, tranh giành 
tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt 
ở những địa bàn có liên quan 
đến Trung Quốc, ngày càng gay 
gắt. Tranh chấp trên Biển Đông 
sẽ ngày càng phức tạp. Cộng 
đồng ASEAN sau khi ra đời tiếp 
tục phải đối mặt với những khó 
khăn, thách thức cũ và mới, bao 
gồm: Sự khác biệt giữa các nước 
thành viên về thể chế chính trị, 
trình độ phát triển; những mâu 
thuẫn, xung đột, tranh chấp, bất 

ổn chính trị của các nước thành 
viên.

Trong nước sau gần 30 năm 
đổi mới đã tạo ra thế và lực lớn 
hơn nhiều so với trước, đưa đất 
nước ra khỏi tình trạng kém phát 
triển, nằm trong nhóm các nước 
đang phát triển có thu nhập 
trung bình; nền kinh tế đã có 
nhiều thay đổi cả về tốc độ và quy 
mô tăng trưởng của từng ngành, 
từng lĩnh vực. Kinh tế từng bước 
thoát khỏi trạng thái trì trệ, lấy 
lại đà tăng trưởng nhưng Việt 
Nam vẫn sẽ phải tiếp tục đối mặt 
với những tắc nghẽn tích tụ qua 
nhiều năm cần phải được tiếp 
tục tập trung giải quyết, những 
khó khăn thách thức bắt nguồn 
từ những yếu kém nội tại của 
nền kinh tế. Từ bối cảnh nêu 
trên sẽ ảnh hưởng lớn đến tình 
hình tài chính, ngân sách nhà 
nước giai đoạn 2016-2020:

-Th u ngân sách nhà nước 
tiếp tục gặp khó khăn do: (1) 
Kinh tế Việt Nam ngày càng hội 
nhập sâu vào kinh tế thế giới tạo 
nên những áp lực lớn cho nền 
kinh tế và làm giảm các nguồn 
thu từ các hoạt động xuất nhập 
khẩu. (2) Giá dầu thấp, diễn biến 
khó lường ảnh hưởng đến nguồn 
thu NSNN. (3) Năng suất, hiệu 
quả, sức cạnh tranh của nền kinh 
tế thấp, môi trường kinh doanh 
còn nhiều bất cập; tình hình sản 
xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp tư nhân trong nước gặp 
nhiều khó khăn; trong khi đó 
nhiều tập đoàn, tổng công ty nhà 
nước làm ăn kém hiệu quả, thua 
lỗ nhiều năm, nợ rất cao nguy 
cơ phá sản tăng. (4) Biến đổi 
khí hậu diễn biến nhanh, phức 
tạp ảnh hưởng nghiêm trọng tới 
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tăng trưởng kinh tế.
-Chi NSNN ngày càng tăng 

do: Phải tăng chi NSNN để duy 
trì sự phục hồi tăng trưởng; tăng 
chi NSNN để đảm bảo các nhu 
cầu an sinh xã hội và đảm bảo 
quốc phòng an ninh; ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Trong khi 
đó nguồn lực thì hạn chế, nợ 
công tăng cao và sát ngưỡng cho 
phép nên không có nhiều dư địa 
cho chính sách tài khóa.
4. Kiến nghị

Để đảm bảo an ninh tài 
chính quốc gia, thực hiện thắng 
lợi nhiệm vụ tài chính - ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2016-
2020 theo yêu cầu nêu trên; cần 
triển khai đồng bộ một số giải 
pháp sau: 

(1) Khẩn trương ban hành 
và tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các vấn đề sau: Đề án “Chủ 
trương, giải pháp cơ cấu lại ngân 
sách nhà nước, quản lý nợ công 
đảm bảo nền tài chính an toàn, 
bền vững”; kế hoạch tài chính - 
ngân sách nhà nước trung hạn 5 
năm 2016-2020 và Kế hoạch đầu 
tư công trung hạn 5 năm 2016 – 
2020; đề án tái cơ cấu nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
trưởng giai đoạn 2016-2020.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh việc 
hoàn thiện thể chế kinh tế thị 
trường xã hội chủ nghĩa đồng bộ, 
hiện đại. Xác định mô hình tăng 
trưởng trong thời gian tới phải 
dựa trên năng suất, chất lượng 
và hiệu quả cùng với sự đổi mới 
sáng tạo hướng tới sự phát triển 
nhanh và bền vững. Đẩy mạnh 
việc hoàn thiện thể chế tài chính, 
đảm bảo tính đồng bộ, công khai 
minh bạch, ổn định. Trong đó, 
tập trung hoàn thiện thể chế về 

thu NSNN, quản lý ngân sách, 
quản lý ngân quỹ phù hợp với 
các cam kết quốc tế. Chi NSNN 
được điều chỉnh theo hướng ưu 
tiên cho con người, tập trung 
cải cách tiền lương, chi trả nợ, 
chi đầu tư tập trung và hợp lý. 
Đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự 
chủ trong khu vực hành chính 
và sự nghiệp công; phát triển 
đồng bộ các loại hình thị trường 
tài chính, dịch vụ tài chính; đẩy 
mạnh tái cơ cấu và nâng cao hiệu 
quả hoạt động DNNN.

(3) Th ực hiện chính sách 
tài khoá chủ động, chặt chẽ phối 
hợp nhịp nhàng với chính sách 
tiền tệ và các chính sách kinh 
tế vĩ mô khác, siết chặt kỷ luật, 
kỷ cương tài chính, ngân sách; 
kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân 
sách nhà nước. Cơ cấu lại ngân 
sách nhà nước theo hướng hiệu 
quả, bảo đảm an ninh tài chính 
quốc gia, an toàn nợ công. Huy 
động, thu hút và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực cho đầu 
tư phát triển kinh tế. Cơ cấu lại 
các khoản chi trên cơ sở rà soát 
tổng thể các chính sách an sinh 
xã hội, các chương trình mục 
tiêu quốc gia... để cắt giảm, lồng 
ghép chính sách, chương trình, 
áp dụng phù hợp cho giai đoạn 
2016-2020. 

(4) Tập trung thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh 
đã đề ra tại Nghị quyết số 19/
NQ-CP ngày 18/3 năm 2014, 
Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 
12/3 năm 2015 và Nghị quyết số 
19-2016/NQ-CP ngày 28/4 năm 
2016 của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, 

nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia hai năm 2016-2017, 
định hướng đến năm 2020. Th ực 
hiện các giải pháp khuyến khích 
khởi nghiệp, thúc đẩy phát triển 
doanh nghiệp để nuôi dưỡng 
nguồn thu. Tổ chức triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-
CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 
của Chính phủ về hỗ trợ và phát 
triển doanh nghiệp đến năm 
2020. 

(5) Phân bổ, sử dụng vốn 
đầu tư đảm bảo tập trung, có 
hiệu quả, chỉ ưu tiên vốn cho 
đầu tư kết cấu hạ tầng trọng 
điểm cần thiết. Đẩy mạnh hình 
thức hợp tác công - tư (PPP) và 
các hình thức đầu tư không sử 
dụng vốn NSNN.

(6) Tiếp tục thực hiện cơ 
cấu lại nợ công theo hướng giảm 
các khoản nợ ngắn hạn, tăng các 
khoản nợ dài hạn có lãi suất phù 
hợp; tăng cường quản lý chặt chẽ 
nợ công đảm bảo các chỉ số nợ 
trong giới hạn cho phép, đảm 
bảo khả năng trả nợ theo nguồn 
lực đã có; xây dựng và tổ chức 
thực hiện tốt các công cụ quản 
lý nợ, đặc biệt là chiến lược nợ, 
chương trình quản lý nợ trung 
hạn; kiểm soát chặt chẽ việc 
cấp và quản lý bảo lãnh Chính 
phủ, từng bước giảm dần hạn 
mức cấp bảo lãnh Chính phủ, 
chuyển dần sang kênh bảo lãnh 
của các NHTM; xây dựng cơ chế 
giám sát, kiểm soát đối với các 
khoản vay của chính quyền địa 
phương. Th ực hiện cân đối ngân 
sách tích cực, từng bước giảm 
bội chi NSNN so với GDP, bố 
trí nguồn để trả nợ trong nước, 
ngoài nước đến hạn hàng năm 
theo đúng cam kết.
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Giai đoạn 2011-2015, nhiệm vụ tài chính - NSNN được triển khai thực hiện trong bối cảnh 
tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Các “điểm nóng” xung đột tại Trung 
Đông, Ukraine, tranh chấp trên Biển Đông, Biển Hoa Đông... tác động tiêu cực đến đà phục hồi 
và tăng trưởng của kinh tế khu vực, thế giới. Tăng trưởng chung của kinh tế thế giới chưa đáp 
ứng kỳ vọng và vẫn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt thời gian gần đây Mỹ và Liên 
minh châu Âu (EU) thực hiện các biện pháp cấm vận kinh tế mạnh tay đối với Nga và giá dầu 
thô giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong vòng vài năm trở lại đây, đã tác động cả tích cực và 
tiêu cực, tạo ra nhiều cơ hội và không ít thách thức cho nước ta. 

(7) Tăng cường công tác 
quản lý thu, chống thất thu, 
chống buôn lậu, gian lận thương 
mại, chuyển giá; tập trung xử lý 
nợ đọng thuế; phát hiện xử lý kịp 
thời, nghiêm minh, đúng pháp 
luật đối với các vi phạm về thuế. 

Đẩy mạnh việc cải cách thủ tục 
hành chính thuế và công tác hiện 
đại hoá, kê khai thuế qua mạng, 
phối hợp thu thuế qua hệ thống 
ngân hàng.

(8) Th ắt chặt kỷ cương, kỷ 
luật về NSNN; xác định trách 

nhiệm của người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị trong thực hiện 
kỷ luật tài khóa theo các Nghị 
quyết của Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân các cấp về NSNN. Tăng 
cường công khai, minh bạch và 
trách nhiệm giải trình.
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THỰC TRẠNG GIAI ĐOẠN 2011-2015
VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO
MỨC ĐỘ AN TOÀN, BỀN VỮNG NỢ CÔNG
 TS. Nguyễn Thành Đô

Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại,
Bộ Tài chính

Trong thời gian qua, vấn đề nợ công trở thành đề tài nóng trong dư luận và trên nhiều diễn 
đàn trong nước. Với mức nợ công tăng nhanh, bình quân tăng 18,4%/năm trong giai đoạn 
2011-2015 khiến mức nợ công đến cuối năm 2015 đạt 62,2% GDP, tiến sát ngưỡng cho phép 

của Quốc hội là 65%. Riêng nợ Chính phủ đã đạt 50,3% GDP, vượt mức cho phép là 50%.

      In recent years, public debt has become a debatable topic in nationwide public media and forums. 
Public debt has been increasing rapidly at 18.4% annually in the period of 2011-2015 which leads 
to debt level reaching 62.2% of GDP in 2015, approaching the restricted threshold of 65% of GDP 
set by the National Assembly. Government debt solely has reached 50.3% of GDP exceeding the 
restricted threshold of 50%.
Keywords: public debt; overspending; national budget; loans; extension of the public debt; debt 
swap; monetary policy 
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Nhằm tăng cường quản 
lý nợ công để đảm bảo 
nền tài chính an toàn, 

bền vững trong giai đoạn tới, 
Chính phủ đã có chủ trương 
giao cho Bộ Tài chính và các 
cơ quan hữu quan xây dựng Đề 
án Tái cơ cấu lại ngân sách nhà 
nước và nợ công, bao gồm các 
giải pháp từ hoàn thiện chính 
sách, khuôn khổ pháp lý đến 
thực hiện các mục tiêu, biện 
pháp quản lý, giám sát việc huy 
động và sử dụng nợ công từ tầm 
vĩ mô đến vi mô. Tuy nhiên, theo 
chúng tôi, trong quản lý nợ công, 
tựu trung lại, cần chú trọng vào 
3 điểm mấu chốt: Một là, giám 
sát các ngưỡng an toàn, giới hạn 
vay nợ; Hai là, quản lý danh mục 
nợ, quản lý rủi ro; Ba là, quản 
lý giám sát việc sử dụng và khả 
năng trả nợ.

Về giới hạn nợ công: Do 
nợ công chủ yếu là để bù đắp bội 
chi ngân sách nên để nợ công 
không vượt ngưỡng thì cách tốt 
nhất là thu hẹp dần bội chi ngân 
sách. Trong một thời gian dài, 
ngân sách nhà nước luôn giữ 
mức bội chi khá cao nên trong 
giai đoạn tới đã đến lúc cần thu 
hẹp bội chi. Muốn vậy, không có 
cách nào khác là phải huy động 
mọi nguồn lực để tăng thu và tiết 
kiệm chi ngân sách.

Trong ngân sách hiện nay 
chi thường xuyên quá lớn, chiếm 
tới 65% dự toán. Để giảm được 
mục chi này, theo chúng tôi chỉ 
có thể đạt được nếu kiên quyết 
tinh giảm bộ máy quản lý nhà 
nước quá cồng kềnh như hiện 
nay. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ 

cực kỳ khó khăn và phức tạp. 
Còn đối với chi đầu tư, ngoài 
việc tăng cường giám sát việc sử 
dụng vốn đầu tư, cần mở rộng 
cơ hội cho các thành phần kinh 
tế tham gia cùng đầu tư với nhà 
nước trên cơ sở phát huy vai trò 
vốn đầu tư nhà nước chỉ là vốn 
mồi, nhà nước chỉ tập trung đầu 
tư vào các lĩnh vực mà các thành 
phần kinh tế khác không thể 
tham gia. 

Đối với nguồn thu ngân 
sách, ngoài các định hướng về 
mở rộng cơ sở thuế, áp dụng 
các luật thuế mới… để tăng 
thu. Trong giai đoạn tới cần chú 
trọng mở rộng và khai tác tốt 
các nguồn thu từ thoái vốn nhà 
nước trên cơ sở đẩy mạnh cổ 
phần hóa các doanh nghiệp nhà 
nước. Ngoài ra còn một nguồn 
lực khổng lồ mà chúng tôi cho 
rằng chưa được khai thác hiệu 
quả là đất đai.

Việc Chính phủ vừa qua 
quyết định dừng cấp bảo lãnh 
chính phủ cũng là giải pháp 
kiềm chế tăng dư nợ công. Tuy 
nhiên, để không ảnh hưởng đến 
các dự án quan trọng, có hiệu 
quả cho nền kinh tế, đi đôi với 
việc này cần xây dựng khuôn 
khổ pháp lý để các ngân hàng 
thương mại tham gia cấp bảo 
lãnh, hoặc cho phép các tổ chức 
tài chính tín dụng nước ngoài 
được nhận các tài sản thế chấp 
tại Việt Nam. Hiện một số cơ 
quan tài trợ phát triển như AFD 
(Pháp), KFW (Đức) cũng mong 
muốn triển khai các hình thức 
cho vay không cần bảo lãnh của 
Chính phủ. 

Đối với nợ chính quyền địa 
phương: Ccần tổ chức đánh giá 
lại toàn diện hiệu quả huy động, 
sử dụng vốn vay của chính quyền 
địa phương, thiết lập hệ thống 
giám sát chặt chẽ.

Về quản lý danh mục nợ và 
quản lý rủi ro: Trong nợ cộng ở 
Việt Nam có 3 rủi ro chính: rủi 
ro tỷ giá, rủi ro tín dụng và rủi ro 
thanh khoản. 

Đối với rủi ro tỷ giá: Hiện 
trên 31% nợ công của Việt Nam 
là nợ nước ngoài nên chịu rủi ro 
tỷ giá. Chỉ tính riêng nợ bằng 
đồng Yên (Nhật) có năm do biến 
động tỷ giá đồng Yên khiến nợ 
nước ngoài của Việt Nam tăng 
lên xấp xỉ 1 tỷ USD. Tuy nhiên, 
trong cơ chế hiện hành, hầu như 
không có công cụ nào để phòng 
ngừa rủi ro tỷ giá đối với các 
khoản nợ bằng ngoại tệ, ngoại 
trừ việc Chính phủ đẩy 1 phần 
rủi ro cho doanh nghiệp gánh 
chịu thông qua cơ chế cho vay lại 
bằng ngoại tệ. Với tình hình phát 
triển thị trường tài chính hiện 
tại thì trong trung hạn chắc chắn 
chúng ta cũng chưa có được các 
công cụ tài chính hữu hiệu để 
phòng ngừa rủi ro này. 

Đối với rủi ro tín dụng: 
Nếu như các ngân hàng thương 
mại có cơ chế lập quỹ dự phòng 
rủi ro để phòng ngừa rủi ro tín 
dụng thì trong quản lý nợ công, 
cơ quan quản lý nợ cũng không 
có các công cụ tương tụ. Việc 
phòng ngừa rủi ro tín dụng thực 
hiện rất hạn chế thông qua cơ 
chế lập Quỹ tích lũy trả nợ tại Bộ 
tài chính. Tuy nhiên, nguồn xử 
lý rủi ro có được thông qua việc 
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thu chênh lệch lãi suất cho vay 
lại và phí bảo lãnh là quá nhỏ 
so với nghĩa vụ nợ dự phòng. 
Trong tình hình đó, chủ trương 
chuyển sang hình thức cho vay 
lại thông qua các tổ chức tín 
dụng tự chịu rủi ro tín dụng là 
một chủ trương tốt. Tuy nhiên 
để không ảnh hưởng đến khả 
năng huy động vốn, cần phải có 
một cơ chế, chính sách đồng bộ, 
trong đó chú trọng việc tạo điều 
kiện cho các ngân hàng thương 
mại tham gia vào quá trình thẩm 
định, phê duyệt dự án ngay từ 
đầu. Ngoài ra, cần phải xử lý 
kịp thời các mâu thuẫn về chính 
sách trong tình hình mới. 

Đối với rủi ro thanh khoản: 
Các công cụ phòng ngừa rủi ro 
này có thể được sử dụng là mua 
bán nợ, chuyển đổi nợ, đảo nợ. 
Trước đây Bộ Tài chính đã thực 
hiện một số giao dịch mua bán, 
chuyển đổi nợ với Đức, Italia, 
một số nước Đông Âu và Liên 
bang Nga mang lại nhiều lợi ích 
cho Ngân sách nhà nước. Chỉ 
riêng giao dịch mua lại nợ Nga 
đã làm lợi cho Ngân sách trên 
1 tỷ USD. Tuy nhiên, những cơ 
hội thuận lợi hầu như rất ít. Việc 
phòng ngừa rủi ro hiện tại chủ 
yếu thông qua việc đảo nợ (trái 
phiếu chính phủ trong nước, trái 
phiếu quốc tế) nhằm mục đích 
chính là kéo dài thời gian trả nợ 
gốc. 

Việc đảo nợ là nghiệp vụ 
thường xuyên của cơ quan quản 
lý nợ. Tuy nhiên, để tối ưu hóa 
danh mục nợ điều quan trọng là 
xác định các khoản nợ nào cần 
được đảo để không tăng thêm 

nghĩa vụ nợ. Gần đây nhất, ngày 
1/11/2015, Quốc hội đã cho 
phép Chính phủ phát hành 3 tỷ 
USD trái phiếu quốc tế (TPQT) 
trong 2 năm 2015 - 2016 để cơ 
cấu lại nợ trong nước. 

Th ứ nhất, về hiệu quả kinh 
tế: Th eo Bộ Tài chính, việc phát 
hành trái phiếu quốc tế để tái cơ 
cấu lại nợ trong nước là có hiệu 
quả do lãi suất TPQT thấp hơn 
lãi suất trái phiếu trong nước 
(TPTN). Ví dụ, ở thời điểm hiện 
tại, TPQT dài hạn (10 năm) 
của Việt Nam có lãi suất trong 
khoảng 5,3 – 5,5%/năm thấp 
hơn lãi suất TPTN là 6,4 – 6,6 %/
năm. Tuy nhiên, ở đây chưa tính 
đến yếu tố tỷ giá. Trong các năm 
vừa qua, tỷ giá VND/USD luôn 
có xu hướng tăng. Ngân hàng 
Nhà nước cũng đã đặt ra biên độ 
tăng tỷ giá tối đa 2%/năm. 

Nhìn đơn giản theo một 
cách khác, nếu lãi suất phát hành 
TPTN là 6,6%/năm, trong khi 
lạm phát bình quân 4%/năm, 
thì sau một năm giá trị thực của 
tiền lãi suất phải trả chỉ là 2,6%/
năm, thấp hơn nhiều so với lãi 
suất TPQT. 

Tóm lại, việc đánh giá hiệu 
quả không đơn thuần là so sánh 
mức lãi suất mà còn phải tính 
đến các yếu tố khác. Do vậy, 
việc phát hành TPQT để đảo nợ 
trong nước rất khó để thực hiện 
đúng quy định tại Luật quản lý 
nợ công là không được làm tăng 
mà phải giảm thiểu được nghĩa 
vụ trả nợ.

     Th ứ hai, về rủi ro: Việc 
vay nợ nước ngoài luôn đi kèm 
theo nhiều rủi ro hơn vay trong 

nước, như rủi ro tỷ giá, rủi ro 
thị trường quốc tế, rủi ro thâm 
hụt ngoại tệ…Chính phủ đi 
vay nước ngoài phải tuân thủ 
nghiêm ngặt các quy định của 
luật pháp quốc tế, phải thực hiện 
đầy đủ nghĩa vụ trả nợ khi đến 
hạn. Nhưng đối với vay trong 
nước, Chính phủ có nhiều khả 
năng và công cụ để xử lý các tình 
huống khó khăn một cách chủ 
động hơn nhiều, như gia hạn 
nợ, đảo nợ, chuyển đổi sang đầu 
tư… Nói khác đi, vay trong nước 
thì Chính phủ luôn ở vị thế chủ 
động, còn vay nước ngoài Chính 
phủ sẽ bị động hơn trong việc xử 
lý các tình huống khó khăn. 

Th ứ ba, về tác động đến 
chính sách tiền tệ: Vay trong 
nước thực chất là sự luân chuyển 
đồng tiền từ khu vực này sang 
khu vực khác mà không làm 
tăng cung tiền trong lưu thông. 
Ngược lại, vay nước ngoài về 
sẽ làm tăng cung tiền trong lưu 
thông và điều đó sẽ gây áp lực 
lên lạm phát. 

Th ứ tư, việc tuân thủ pháp 
luật về quản lý nợ công: Nguyên 
tắc chung trong quản lý nợ công 
của các nước và chủ trương 
chung của nhà nước ta là giảm 
dần nợ nước ngoài, giảm dần sự 
lệ thuộc vào nước ngoài và tăng 
dần tỷ trọng vay trong nước. 
Việc phát hành TPQT để đảo 
nợ trong nước là đi ngược với 
chủ trương trên, biến nợ trong 
nước thành nợ nước ngoài, làm 
tăng nợ nước ngoài, trái với quy 
định của Luật Quản lý nợ công 
là không được đi vay nước ngoài 
để tái cơ cấu lại nợ trong nước.
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 Nhu cầu phát hành TPQT để 
đảo nợ trong nước xuất phát từ 
việc Chính phủ không thành 
công trong việc huy động vốn 
trong nước thời gian qua. Có 2 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng 
này là: 

-Quốc hội chỉ cho phép 
Chính phủ phát hành trái phiếu 
với thời hạn dài từ 5 năm trở lên, 
trong khi thị trường chưa sẵn 
sàng chấp nhận. 

-Chính phủ muốn duy trì 
mức lãi suất trái phiếu thấp để 
định hướng thị trường, nhưng 
không đủ hấp dẫn các nhà đầu 
tư. 

Từ cuối năm 2015 Quốc hội 
đã có Nghị quyết sửa đổi, cho 
phép Chính phủ phát hành trái 
phiếu với các kỳ hạn từ 3 năm 
đến dưới 5 năm nhưng giới hạn 
tỷ lệ không vượt quá 30% tổng 
khối lượng phát hành. Với Nghị 
quyết này, việc huy động vốn 
trong nước đã được cải thiện 
đáng kể.

Việc Quốc hội trước đây 
chỉ cho phép Chính phủ phát 
hành trái phiếu với kỳ hạn dài 
phản ánh quan điểm của nhiều 
người là Chính phủ không nên 
vay ngắn hạn vì sẽ gây áp lực 
lên trả nợ, chỉ vay dài hạn mới 
tốt, chỉ nên vay cho đầu tư, còn 
vay để đảo nợ là không tốt. Tuy 
nhiên, thực tế không hoàn toàn 
như vậy. 

Giả sử một nhà đầu tư 
muốn thực hiện một dự án trị giá 
1.000 tỷ đồng có khả năng hoàn 
vốn trong 10 năm. Để huy động 
vốn có 2 phương án là  vay một 
lần 1.000 tỷ đồng thời hạn 10 

năm, lãi suất 6,5%/năm hoặc vay 
1.000 tỷ đồng thời hạn 5 năm, lãi 
suất 5,0%/năm,  sau 5 năm sẽ vay 
tiếp để đảo nợ (cả gốc và lãi). 

Rõ ràng với phương án 1, 
nhà đầu tư không phải lo vay 
đảo nợ nhưng phải chịu lãi suất 
cao vì đây là vay dài hạn. Còn 
với phương án 2, nhà đầu tư phải 
vay để đảo nợ sau 5 năm (trong 
trường hợp này là đảo nợ để đầu 
tư) vói lãi suất thấp hơn . Rủi ro 
lớn nhất trong phương án này 
là liệu nhà đầu tư có thực hiện 
được việc vay để đảo nợ không? 
Nếu không tiếp tục vay được thì 
sẽ dẫn đến phá sản, nhưng nếu 
tiếp tục vay được thì phương án 
2 sẽ có hiệu quả cao hơn.Trong 
phương án 2  cũng có rủi ro lãi 
suất thay đổi, tuy nhiên rủi ro 
này là có thể khắc phục. Vì nếu 
vay thời hạn dài nhà đầu tư sẽ 
phải chịu mức lãi suất cao hơn 
do lãi suất này đã tính đến rủi ro 
thay đổi trong tương lai. 

Như vậy, vấn đề không ở chỗ 
người đi vay chỉ nên vay dài hạn, 
không vay  ngắn hạn, chỉ nên 
vay để đầu tư phát triển, không 
vay đảo nợ… mà là làm sao duy 
trì được khả năng huy động vốn 
đa dạng, từ đó lựa chọn các hình 
thức huy động vốn có hiệu quả 
cao nhất, phù hợp với nhu cầu 
thị trường. Chính phủ hiện nay 
vẫn là Người đi vay có uy tín 
lớn nhất trên thị trường và hoàn 
toàn có thể duy trì được khả 
năng huy động vốn nếu biết linh 
hoạt lựa chọn các phương thức 
huy động vốn thích hợp. Do đó 
Chính phủ cũng cần xem xét kỹ 
lại nguyên nhân tại sao không 

thành công trong việc huy động 
vốn thời gian qua để có các giải 
pháp điều chỉnh. 

Đối với công tác quản lý nợ 
công, điều quan trọng là đảm 
bảo được khả năng trả nợ đầy 
đủ và đúng thời hạn. Một trong 
những giải pháp là phải quản lý 
tốt kỳ hạn trả nợ từ khâu huy 
động vốn, kết hợp giữa vay dài 
hạn và ngắn hạn để sắp xếp lại 
các kỳ hạn trả nợ, sao cho nghĩa 
vụ trả nợ không có đột biến giữa 
các tháng trong năm, giữa các 
năm trong một thời kỳ. Trên cơ 
sở đó, chủ động thực hiện việc 
thu xếp các nguồn trả nợ, kể cả 
thông qua các giải pháp thông 
dụng như vay mới trả nợ cũ, 
mua nợ, gia hạn nợ, chuyển đổi 
nợ…

Nếu Chính phủ sử dụng tốt 
mọi công cụ quản lý nợ trong 
nước, có cơ chế, hình thức huy 
động vốn linh hoạt, phù hợp 
với thực tiễn thị trường thì có 
lẽ chưa cần đến giải pháp phát 
hành TPQT để cơ cấu lại nợ 
trong nước, là giải pháp đơn 
giản, dễ nhất hiện nay nhưng lại 
tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn trong 
tương lai.

Về quản lý, giám sát sử 
dụng nợ công, khả năng trả nợ: 
Th ực chất đây là điều quan trọng 
nhất. Nếu sử dụng đồng vốn 
đi vay có hiệu quả, tạo ra được 
nguồn trả nợ thì dù nợ công có 
vượt ngưỡng an toàn theo quy 
định cũng sẽ không tạo ra nguy 
cơ vỡ nợ. Đây là bài toán về đầu 
tư mà cả hệ thống quản lý nhà 
nước phải vào cuộc để tháo gỡ. 
Th eo Ngân hàng thế giới, chỉ số 
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 Đối với vay để bù đắp bội chi ngân sách: Trong một thời gian dài ngân sách nhà nước (NSNN) 
luôn bội chi trên dưới 5% GDP. Các khoản vay để bù đắp bội chi tích tụ từ năm này qua năm 
khác là lý do chủ yếu khiến nợ công tăng nhanh. Hiện tại, vay cho bù đắp bội chi ngân sách 
chiếm tới 66% tổng dư nợ công. 
Đối với vay về cho vay lại: Đây là các khoản Chính phủ vay nước ngoài về cho vay lại trong 
nước, để thực hiện các dự án phát triển kinh tế. Hiện dư nợ chiếm khoảng  12% tổng dư nợ 
công và có xu hướng giảm dần. Tỷ lệ nợ xấu trong lĩnh vực này nhìn chung là thấp, chỉ khoảng 
dưới 1% dư nợ cho vay lại.
Đối với các khoản bảo lãnh của Chính phủ cho các doanh nghiệp và các Ngân hàng chính sách 
vay vốn: Trong thời gian qua, dư nợ bảo lãnh của Chính phủ tăng khá nhanh do thực hiện bảo 
lãnh cho các khoản vay lớn. Đến cuối năm 2015, dư nợ bảo lãnh Chính phủ đã chiếm xấp xỉ 
18% tổng dư nợ công. Đây là các khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao do cơ chế giám sát sử dụng vốn 
vay còn lỏng lẻo, cơ chế phòng ngừa rủi ro cũng chưa đủ và không hiệu quả. Tỷ lệ nợ xấu hiện 
chiếm xấp xỉ 2% tổng dư nợ được bảo lãnh
Đối với các khoản vay của chính quyền địa phương: Hiện tỷ lệ dư nợ không cao, chiếm khoảng 
4,2% tổng dư nợ công. Đây là các khoản vay của chính quyền địa phương nhằm thực hiện các 
công trình quan trọng về phát triển kinh tế- xã hội của địa phương nhưng nằm ngoài dự toán 
ngân sách hàng năm. Hiện tại, theo chúng tôi, cơ chế quản lý, giám sát việc huy động, sử dụng 
nguồn vốn này cũng như việc thu thập số liệu thống kê của các địa phương còn phân tán và 
nhiều bất cập.

về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR) của Việt Nam vẫn ở mức thấp, trong giai đoạn 5 năm vừa qua 
chỉ đạt 6,92% thậm chí còn giảm so với 5 năm trước đó. 

Chính vì vậy, để quán lý nợ công có hiệu quả, đảm bảo an toàn ngân sách, an ninh tài chính quốc 
gia đòi hỏi phải nâng cao trách nhiệm không chỉ của cơ quan quản lý nợ mà cả trách nhiệm của toàn bộ 
hệ thống quản lý nhà nước, từ Quốc hội, Chính phủ đến các Bộ, ngành, các địa phương và các doanh 
nghiệp trong thời gian tới.
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GIÁO DỤC CHO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
KHU VỰC TÂY BẮC

 TS. Trương Xuân Cừ 

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Bài viết tập trung phân tích vấn đề giáo dục cho các dân tộc thiểu số ở khu vực Tây Bắc. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy, trong những năm qua, các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc đã có 
nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả cao trong giáo dục cho các dân tộc thiểu số. Quy mô 

học sinh trung học ở khu vực này tăng với tỉ lệ cao hơn so với mức tăng trung bình của cả nước. Số 
lượng trường phổ thông dân tộc nội trú và số lượng học sinh tăng hàng năm. Một số trường dự bị đại 
học đã được xây dựng, góp phần tạo điều kiện cho con em các dân tộc thiểu số vào đại học.
 Từ khóa:Giáo dục; Dân tộc thiểu số; Giáo dục dân tộc; Khu vực Tây bắc.

Th e author focuses on analyzing the education for the ethnic minorities in the Northwest region. 
Th e research result shows that, in recent years, the local authorities of the Northwest region have put 
much eff ort and achieved signifi cant results in education for ethnic minorities. Th e number of high 
school students in this region increased at a higher rate than the average increase rate of the country. 
Th e number of ethnic boarding schools and students increases year by year. A few of pre-university 
schools have been built creating opportunity for students of ethnic minorities to get into college.
Keywords: Education; Ethnic minorities; Ethnic minorities’ education; Northwest region.
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1. Một số kết quả đã đạt được 
trong giáo dục cho các dân tộc 
thiểu số (DTTS) khu vực Tây 
Bắc

Giáo dục phổ thông: Hệ 
thống mạng lưới trường, lớp 
tiểu học phát triển rộng khắp 
các vùng. Nếu như trước những 

năm 1990, nhiều xã chưa có 
trường tiểu học hoàn chỉnh 
toàn cấp, nhiều thôn, bản chưa 
có điểm trường, lớp thì đến nay 
100% số xã có trường tiểu học 
hoàn chỉnh ở khu trung tâm; 
các điểm trường lẻ, lớp cắm bản, 
lớp ghép được mở ở hầu hết các 

thôn bản. Chất lượng giáo dục 
tiểu học vùng DTTS từng bước 
được cải thiện; một số trường 
tiểu học đã đạt chuẩn quốc gia. 
Số lượng học sinh (HS) trung 
học người DTTS liên tục tăng từ 
năm 2002-2011 (bảng 1).

Bảng 1.Số lượng học sinh (HS)DTTS so với cả nước

Năm học
HS trung học cơ sở HS trung học phổ thông

Cả nước DTTS Tỉ lệ (%) Cả nước DTTS Tỉ lệ (%)

2002-2003 5.767.298 571.860 9,9 1.975.835 98.399 4,9

2003-2004 5.918.153 667.240 11,2 2.199.814 121.386 5,5

2004-2005 6.254.254 748.551 11,9 2.334.255 148.312 6,3

2005-2006 6.497.548 799.656 12,3 2.458.446 183.227 7,4

2006-2007 6.612.099 858.303 12,9 2.616.207 224.510 8,5

2008-2009 6.670.714 913.090 13,7 2.802.101 264.624 9,4

2009-2010 6.458.518 924.876 14,3 2.976.872 300.058 10,0

2010-2011 6.218.457 919.027 14,7 3.111.280 321.239 10,3

2012- 2015 6.513. 516 996. 567 15,3 3.255.160 345.046 10,6

Quy mô HS trung học cơ 
sở, trung học phổ thông ở vùng 
Tây Bắc tăng với tỉ lệ cao hơn so 
với mức tăng trung bình của cả 
nước. Giai đoạn 2002-2006, quy 
mô HS trung học cơ sở của cả 
nước tăng chậm (khoảng 0,8%), 
trong khi đó, một số tỉnh vùng 
Tây Bắc tăng với mức từ 4,7-
5,5%, đặc biệt tỉnh Lai Châu, 
Điện Biên tăng 15%. Trong 5 
năm (2002-2006), quy mô HS 
trung học phổ thông trên phạm 
vi cả nước tăng tốc độ trung 
bình (6%/năm), trong khi đó ở 
vùng Tây Bắc là 12,9%.

Tỉ lệ HS người DTTS so với 
HS cả nước đều tăng hàng năm. 

Nếu năm học 2002-2003 tỉ lệ này 
ở HS trung học cơ sở là 9,9% thì 
năm học 2010-2011 đã tăng lên 
14,7%; với HS trung học phổ 
thông, tăng từ 4,9% (năm học 
2002-2003) lên 10,3% (năm học 
2010-2011). Những số liệu trên 
đã phản ánh sự phát triển của 
giáo dục cho các DTTS vùng Tây 
Bắc.

Hệ thống trường chuyên 
biệt. Th eo báo cáo của Bộ Giáo 
dục & Đào tạo, trường phổ thông 
dân tộc nội trú (PTDTNT) đã 
trở thành một hệ thống hoàn 
chỉnh từ cấp trung ương đến cấp 
huyện.Đến nay, 100% các tỉnh, 
huyện khu vực Tây Bắc đã có 

trường PTDTNT. Chất lượng và 
hiệu quả đào tạo của các trường 
này ngày càng được cải thiện; tỉ 
lệ HS tốt nghiệp cấp trung học cơ 
sở thường đạt từ 90% trở lên; cấp 
trung học phổ thông từ 85% trở 
lên. Hệ thống trường PTDTNT 
đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo nguồn đào tạo đội ngũ 
cán bộ DTTS; góp phần vào công 
cuộc xây dựng và phát triển KT-
XH ở các vùng đồng bào DTTS 
và miền núi. Loại hình trường 
học này ngày càng nhận được sự 
tin cậy của Đảng, Nhà nước và 
đồng bào các dân tộc. 

Số lượng trường PTDTNT 
và số HS tăng hàng năm. Năm 
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học 2002-2003 cả nước có 241 
trường thì đến năm học 2014-
2015 đã tăng lên thành 299 
trường (tăng 58 trường). Về số 
lượng HS, năm học 2002-2003 
cả nước có 54.746 HS, năm học 
2014-2015 đã tăng lên 92.870, 
gấp 1,7 lần. Ngoài các trường 
PTDTNT, còn có loại trường 
phổ thông nội trú dân nuôi. Loại 
trường này được hình thành ở 
các xã thuộc địa bàn vùng sâu, 
vùng xa, đi lại khó khăn nhằm 
tạo điều kiện cho những HS ở xa 
điểm trường khi đi học và hoàn 
thành cấp học. Một số tỉnh vùng 
Tây Bắc như Lào Cai, Hà Giang, 
Lai Châu... đã tổ chức tốt mô 
hình trường học này. Th ực tiễn 
GDDT trong những năm qua 
cho thấy, loại trường phổ thông 
nội trú dân nuôi đã thực sự góp 
phần quan trọng cho công tác 
phổ cập và giữ chuẩn phổ cập 
giáo dục tiểu học - chống mù 
chữ, phổ cập giáo dục trung học 
cơ sở.

Trường dự bị đại học dân 
tộc. Việc mở các trường dự bị đại 
học dân tộc cùng với các khoa 
dự bị đại học đã đáp ứng yêu cầu 
bức thiết về đào tạo cán bộ người 
DTTS cho các vùng, miền. Đến 
nay,có hai trường: Trường Dự 
bị Đại học dân tộc trung ương 
(Phú Th ọ), Trường Dự bị Đại 
học Sầm Sơn (Th anh Hóa) đào 
tạo HS các tỉnh vùng Tây Bắc. 
Ngoài ra, còn có các khoa Dự bị 
đại học tại các trường như: Đại 
học Lâm nghiệp, Đại học Tây 
Bắc và Trường Phổ thông vùng 
cao Việt Bắc (Th ái Nguyên). 
Tính từ năm 2000 đến nay, các 
trường dự bị đại học dân tộc đã 
đào tạo được hàng ngàn HS để 

cung cấp cho các trường đại học, 
cao đẳng. Đối tượng để vào học 
các trường dự bị là những HS 
người DTTS đã dự thi đại học 
nhưng không đủ điểm; những 
HS này được nộp đơn xét tuyển 
vào học và hoàn thành khóa học 
sau một năm. Khoảng 95% HS 
đủ điều kiện vào học các trường 
đại học có chỉ tiêu đào tạo HS dự 
bị, còn những HS không đủ điều 
kiện thì quay về địa phương.

Về hệ thống chính sách hỗ 
trợ GDDT. Trong những năm 
qua, hệ thống chính sách hỗ trợ 
GDDT khá phong phú, đó là các 
chính sách nhằm hoàn thiện hệ 
thống các trường chuyên biệt 
(trường PTDTNT, dự bị đại học), 
chính sách đãi ngộ giáo viên làm 
công tác giảng dạy ở các vùng 
DTTS, chính sách hỗ trợ học 
bổng cho HS, sinh viên là người 
DTTS… Đặc biệt, chính sách 
cử tuyển HS vào các trường đại 
học, cao đẳng, trung học chuyên 
nghiệp và dạy nghề được thực 
hiện khá nghiêm túc trong việc 
xét tuyển về đối tượng và vùng 
tuyển. Sau 15 năm (1990-2005), 
khu vực Tây Bắc đã có trên 6.000 
sinh viên thuộc diện cử tuyển 
vào học tại các trường đại học 
và cao đẳng. Đa số HS, sinh viên 
này sau khi tốt nghiệp ra trường 
đã trở về địa phương công tác. 
Nhờ đó, số cán bộ là người 
DTTS có trình độ đại học, cao 
đẳng, trung học chuyên nghiệp 
ở đây ngày một tăng lên; nhiều 
địa phương đã khắc phục được 
tình trạng thiếu cán bộ. Một bộ 
phận không nhỏ trong số trên 
đã được đưa vào diện quy hoạch 
cán bộ, nhiều người được giao 
giữ các chức vụ chủ chốt trong 

hệ thống chính trị.
Về xã hội hóa giáo dục. 

Công tác tuyên truyền vận động 
các lực lượng xã hội chăm lo cho 
GDDT đã được triển khai ở các 
địa phương và bước đầu có hiệu 
quả. Chính quyền các cấp đã chủ 
động phối hợp với ngành giáo 
dục trong phát triển giáo dục ở 
địa phương, phối hợp với cộng 
đồng và các lực lượng xã hội 
khác trong việc vận động con 
em đi học. Một số địa phương 
đã thực hiện chính sách hỗ trợ 
cụ thể, thiết thực cho giáo viên 
và HS, nhiều tỉnh đã xây dựng 
đề án phát triển GDDT và thực 
hiện có hiệu quả.
2. Một số bất cập trong giáo dục 
cho các DTTS khu vực Tây Bắc     

-Tỉ lệ trẻ nhập học các cấp 
học chưa cao: Tỉ lệ huy động 
trẻ em người DTTS trong vùng 
đi học phổ thông còn thấp và 
không đồng đều giữa các dân 
tộc; quy mô các cấp học, bậc học 
còn nhỏ bé. Trong khi một số 
DTTS có tỉ lệ trẻ nhập học tiểu 
học ngang bằng với người Kinh 
(93,4%) như Tày (94,7%) thì 
một số dân tộc khác tỉ lệ này còn 
thấp: Dao 71,4%; Mông 41,5%; 
Khơ Mú 37%; Si La 35%...

-Chất lượng dạy học, hiệu 
quả giáo dục còn hạn chế: Th eo 
kết quả khảo sát của Bộ Giáo dục 
& Đào tạo, cuối năm học 2006-
2007, ở tỉnh Sơn La, Điện Biên: 
môn Toán đạt chuẩn 56,5% (cả 
nước 70,8%), dưới chuẩn 25% 
(cả nước 14,2%); môn Tiếng Việt 
đạt chuẩn 53,6% (cả nước 71%), 
dưới chuẩn 28,5% (cả nước 
18%). Tình trạng lưu ban, bỏ 
học ở vùng DTTS là khá cao và 
cao hơn tỉ lệ chung của cả nước. 
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Năm học 2004-2005, toàn quốc 
có tỉ lệ HS tiểu học lưu ban là 
0,89%, bỏ học 2,25%; tỉ lệ này 
tương ứng của vùng Tây Bắc 
lần lượt là 1,32% và 5,26%. Tỉ 
lệ HS người DTTS hoàn thành 
cấp học thấp hơn tỉ lệ chung, số 
năm trung bình để hoàn thành 
cấp học của HS người DTTS cao 
hơn mức chung của cả nước. 

-Các hình thức và nội dung 
giáo dục đặc thù chưa phát triển 
bền vững: Trên địa bàn các tỉnh 
vùng Tây Bắc, mặc dù số “lớp 
ghép” khá nhiều nhưng nhiều 
địa phương chưa được hướng 
dẫn cụ thể về công tác quản lí 
lớp này, vì vậy chất lượng dạy 
học ở lớp học này còn thấp. Các 
trường chuyên biệt chậm được 
củng cố, chất lượng đào tạo chưa 
tương xứng với sự đầu tư của 
Nhà nước.

-Chất lượng đào tạo của 
hệ thống trường PTDTNT chưa 
tương xứng với sự đầu tư của Nhà 
nước: Tỉ lệ HS học kém còn cao; 
tỉ lệ HS đỗ vào đại học, cao đẳng, 
trung học chuyên nghiệp và dạy 
nghề còn thấp (đại học, cao đẳng 
41,3%; trung học chuyên nghiệp 
và dạy nghề 20%). Chất lượng 
học tập của HS hệ dự bị chưa 
đáp ứng được yêu cầu sau một 
năm học, không đồng đều giữa 
các vùng, giữa các dân tộc. Sự 
phối hợp giữa cơ sở đào tạo với 
các địa phương trong tuyển sinh 
và đào tạo chưa thật chặt chẽ, 
dẫn tới việc tuyển sinh vào các 
trường chuyên biệt chưa đúng 
với nhu cầu đào tạo của các địa 
phương. Việc cử tuyển HSDTTS 
vào các trường đại học và cao 
đẳng còn dàn trải, chưa quan 
tâm nhiều đến những dân tộc có 

tỉ lệ dân số ít và đang có nhiều 
khó khăn. Trường phổ thông nội 
trú dân nuôi chưa được tổ chức 
chặt chẽ.

-Đội ngũ giáo viên chưa 
đáp ứng mục tiêu nâng cao chất 
lượng dạy học: Nhiều tỉnh vùng 
Tây Bắc có tỉ lệ giáo viên trình 
độ dưới chuẩn còn cao; giáo viên 
dạy ở vùng cao, vùng sâu ít có 
điều kiện trao đổi kinh nghiệm 
và bồi dưỡng nâng cao trình 
độ. Giáo viên thiếu hiểu biết về 
phong tục, tập quán, tâm sinh lí 
HSDTTS;chưa có phương pháp 
dạy học phù hợp với đối tượng 
HS này. Tình trạng thừa và thiếu 
giáo viên cục bộ xảy ra ở nhiều 
địa phương; nhiều tỉnh thừa 
giáo viên ở vùng thấp, thiếu giáo 
viên ở vùng cao, vùng sâu, vùng 
khó khăn; nhiều vùng tỉ lệ giáo 
viên là người DTTS còn thấp.

-Cơ sở vật chất trang thiết 
bị còn thiếu nhiều: Tỉ lệ trường, 
lớp học tạm còn cao ở nhiều địa 
phương như: Lai Châu 35%, Sơn 
La 33,2%, Bắc Kạn 13%... Nhà 
nội trú cho HS, khu nấu ăn, khu 
vệ sinh ở các trường vùng sâu, 
vùng xa hầu như chưa có; đa số 
các trường thiếu phòng học bộ 
môn, thư viện, y tế. Cơ sở vật 
chất các trường PTDTNT chưa 
đáp ứng được yêu cầu của sự 
phát triển như: phòng học của 
giáo viên, HS còn rất chật; nhiều 
trường thiếu phòng thí nghiệm, 
phòng bộ môn, nhà đa chức 
năng; các thiết bị bên trong, 
phương tiện dạy học còn thiếu 
và không đồng bộ. Số trường đạt 
chuẩn quốc gia còn quá ít…

Trong những năm qua, 
Đảng và Nhà nước đã có nhiều 
chủ trương, chính sách nhằm 

xây dựng đội ngũ trí thức người 
DTTS tăng nhanh về số lượng 
và nâng dần về chất lượng. Bằng 
các giải pháp và việc làm cụ thể, 
các địa phương thuộc vùng Tây 
Bắc đã có nhiều nỗ lực và đạt 
nhiều kết quả tốt trong việc tạo 
nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, quy 
hoạch, sử dụng và phát huy vai 
trò của đội ngũ trí thức người 
DTTS. Đội ngũ trí thức người 
DTTS đã từng bước khẳng định 
được vai trò, vị trí, trách nhiệm 
trên các nhiệm vụ công tác được 
giao, góp phần quan trọng vào 
việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị ở địa phương. Tuy nhiên,có 
thể thấy, đội ngũ trí thức người 
DTTS cả về số lượng và chất 
lượng chưa đáp ứng kịp yêu cầu 
của sự nghiệp CNH, HĐH đất 
nước của vùng Tây Bắc. 
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Đội ngũ trí thức người DTTS trưởng thành từ các trường phổ 
thông, trong đó phần lớn là trường PTDTNT, sau đó là các trường 
đại học, cao đẳng. Giáo dục dân tộc (GDDT) là “cái nôi” nuôi 
dưỡng các thế hệ trí thức người DTTS ở nước ta. Ngày 18/4/2008, 
Bộ Giáo dục & Đào tạo đã tổ chức Hội nghị giáo dục toàn quốc 
để tổng kết, đánh giá tình hình GDDT trong thời gian qua và xác 

định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhằm tạo ra những 
chuyển biến mạnh mẽ trong sự nghiệp GDDT giai đoạn 2008-2020.

Nằm trong khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, vùng Tây Bắc 
gồm 12 tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Lào 
Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Phú Th ọ, Lạng Sơn, Tuyên 
Quang và một số huyện phía Tây của tỉnh Th anh Hoá và Nghệ An. 
Tổng diện tích tự nhiên của vùng là 88.000km2, chiếm gần 1/3 
diện tích cả nước. Toàn vùng có 2.135 xã, phường, thị trấn; trong 

đó còn 978 xã đặc biệt khó khăn, có 188 xã biên giới với trên 1.940,7km đường 
biên giới với nước bạn Lào và Trung Quốc. Tây Bắc có 30 dân tộc cùng chung sống, 
người DTTS chiếm trên 66% tổng dân số toàn vùng (Kinh 34%; Tày 15%; Th ái, 
Mông 12%; Mường 9%, Dao và Nùng 7%; dân tộc khác 4%...). Tây Bắc là vùng có 
nhiều đồi núi, bề mặt địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh bởi những dãy núi chạy 
dọc theo hướng Tây - Bắc; hệ thống sông, suối dày đặc xen với các thung lũng và 
cao nguyên. Với điều kiện đặc thù như vậy, vấn đề giáo dục cho Tây Bắc còn gặp 
nhiều khó khăn, nhất là giáo dục cho các DTTS trong vùng. 
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KÝ ỨC HÀO HÙNG VỀ NHỮNG NGÀY ĐẤU TRANH 
GIẢI PHÓNG  
VÀ TIẾP QUẢN THỦ ĐÔ HÀ NỘI

Cách đây 62 năm, sáng sớm ngày 10/10/1954, từ năm cửa ô, bộ đội Việt Nam đã “Trùng trùng 
quân đi như sóng/ Lớp lớp đoàn quân tiến về” để giải phóng và tiếp quản Th ủ đô Hà Nội. 60 

năm đã qua đi, nhưng ký ức hào hùng của những ngày tháng 10 năm 1954 vẫn còn vang vọng mãi.

Cuộc chiến đấu giải phóng Th ủ 
đô Hà Nội

Để có được ngày chiến 
thắng, thì từ trước đó, quân và 
dân Th ủ đô Hà Nội đã tích cực 
đẩy mạnh các hoạt động phối 
hợp trong chiến địch Đông - 
Xuân (1953 - 1954) và Chiến 
dịch Điện Biên Phủ. Tiêu biểu 
của các hoạt động này là: Trận 
tập kích sân bay Gia Lâm vào 
đêm mùng 3 rạng sáng ngày 
4/3/1954 của lực lượng vũ trang 
Th ủ đô với sự giúp đỡ của nhân 
dân xã Long Biên, Bồ Đề, bằng 
lối đánh táo bạo, bất ngờ, thọc 
sâu, đánh hiểm, ta đã phá hủy 
18 máy bay, đốt kho xăng, tiêu 
diệt 16 tên địch, gây khó khăn 
cho địch trong việc tiếp tế, ứng 
cứu cho tập đoàn cứ điểm Điện 
Biên Phủ; hay Phong trào ký 
kiến nghị đòi hòa bình ở Hà Nội 

của trí thức, thân sỹ, công nhân, 
tiểu thương, phụ nữ,... phát triển 
trong quần chúng thành phong 
trào chính trị sâu rộng; Phong 
trào chống bắt lính, đẩy mạnh 
địch - ngụy vận được dấy lên 
mạnh mẽ trong học sinh, sinh 
viên, công chức, thanh niên, 
phụ nữ với khẩu hiệu “Đi lính là 
chết vô ích”, “Quyết giữ con em 
không đi lính cho giặc”... 

Ngày 13/3/1954, ta nổ súng 
tấn công, siết chặt vòng vây Tập 
đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. 
Pháp, Anh, Hoa Kỳ phải đồng 
ý gặp Liên Xô, Trung Quốc và 
các nước liên quan ở hội nghị 
Giơ-ne-vơ vào ngày 20/4/1954 
để bàn về việc lập lại hòa bình 
ở Đông Dương. Ngày 7/5/1954, 
nhân dân vô cùng vui mừng khi 
được tin quân ta đại thắng ở 
Điện Biên Phủ. Giặc Pháp và bù 

nhìn thì hoang mang, dao động 
cực độ.

Một phong trào ký kiến 
nghị đòi Chính phủ Pháp phải 
đàm phán với Chính phủ Hồ Chí 
Minh để lập lại hoà bình ở Đông 
Dương lan rộng, mở đầu bằng 
bản kiến nghị ngày 21/4/1954 
của hơn 100 trí thức và thân sĩ 
Hà Nội.

Th eo những điều khoản 
trong Hiệp định Giơ-ne-vơ, Hà 
Nội còn nằm trong vùng tập 
kết của quân đội Pháp 80 ngày. 
Chúng âm mưu phá hoại về mọi 
mặt trước khi chuyển giao cho ta 
hòng làm giảm uy tín của Chính 
phủ kháng chiến đối với nhân 
dân trong nước và trên trường 
quốc tế.

Để chuẩn bị cho giải phóng 
và tiếp quản Th ủ đô Hà Nội, 
Trung ương Đảng và Bộ Tổng 
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Tư lệnh đã chỉ đạo đẩy mạnh 
trọng tâm cuộc đấu tranh của 
quân và dân Hà Nội từ 20/7 đến 
10/10/1954.

Dưới sự lãnh đạo của Trung 
ương Đảng và Đảng ủy tiếp quản, 
Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo các 
tầng lớp nhân dân, nòng cốt là 
công nhân, tự vệ các nhà máy, xí 
nghiệp, công sở, chống địch phá 
hoại tháo dỡ máy móc, nguyên 
vật liệu, mang đi hồ sơ quan 
trọng; đồng thời, chống địch 
cưỡng ép dân di cư vào Nam. 
Cuộc đấu tranh đã diễn ra quyết 
liệt ở các xí nghiệp lớn như: điện 
Yên Phụ, đèn Bờ Hồ, Bưu điện, 
ga Hàng Cỏ (nay là ga Hà Nội), 
ga Gia Lâm, sở Lục lộ, công ty vệ 
sinh,… để giữ cho việc cung cấp 
điện, nước, đảm bảo giao thông 
liên lạc và vệ sinh của thành 
phố, đảm bảo đời sống bình 
thường của nhân dân khi ta vào 
tiếp quản. Cuộc đấu tranh của 
Hà Nội đã kết hợp chặt chẽ với 
cuộc đấu tranh ngoại giao của 
phái đoàn ta trên bàn Hội nghị 
ngoại giao ở Phù Lỗ, buộc địch 
phải chuyển giao thành phố cho 
ta theo đúng nguyên tắc đã quy 
định tại Hiệp định Giơ-ne-vơ.

Sau hơn 2 tháng đấu tranh 
với địch, ta đã giữ được gần 
như nguyên vẹn máy móc, thiết 
bị, hồ sơ, nguyên vật liệu ở nhà 
máy, xí nghiệp, công sở, bệnh 
viện quan trọng. Đồng bào các 
tỉnh: Th ái Bình, Nam Định, 
Hưng Yên bị địch dồn về Hà Nội 
để di cư, được cán bộ giải thích, 
tuyên truyền, đã tự nguyện trở 

về quê nhà sinh sống. Đại bộ 
phận nhân dân Hà Nội không 
mắc mưu địch, ở lại chờ đón 
ngày giải phóng. 

Tiếp quản Th ủ đô Hà Nội
Th ủ đô Hà Nội được giải 

phóng là một sự kiện lịch sử 
trọng đại, là ngày hội lớn của 
nhân dân cả nước; là thắng lợi 
vẻ vang của chín năm trường 
kỳ chiến đấu gian khổ và anh 
dũng của nhân dân ta. Sau nhiều 
ngày đấu tranh trên bàn đàm 
phán, Hiệp định về việc chuyển 
giao Hà Nội được ký kết ngày 
30/9/1954.

Từ ngày 2/10, Chính phủ ta 
đã phái các đơn vị trật tự, hành 
chính vào thành phố trước để 
chuẩn bị tiếp quản. Nhân dân 
Hà Nội vui mừng, ủng hộ giúp 
đỡ các đơn vị này, ngăn chặn 
địch cướp phá máy móc, tài sản.

Những năm tháng chiến 
tranh đã gây nhiều đau thương 
cho Hà Nội, nên việc thu nhận 
thành phố gặp không ít khó 
khăn. Để chuẩn bị tốt cho việc 
tiếp quản, Hội đồng Chính phủ 
đã thành lập Ủy ban Quân chính 
thành phố Hà Nội, công bố các 
chính sách đối với đô thị mới 
giải phóng, các điều kỷ luật đối 
với bộ đội, cán bộ và nhân viên 
khi vào thành phố.

16 giờ, ngày 9/10/1954, 
những tên lính Pháp cuối cùng 
rút sang phía đông cầu Long 
Biên. Quân đội nhân dân Việt 
Nam hoàn toàn kiểm soát thành 
phố. Đêm 9/10, đêm hòa bình 
đầu tiên thành phố rực rỡ trong 

rừng cờ và niềm vui khôn xiết.
Sáng 10/10/1954, Ủy ban 

Quân chính thành phố và Đại 
đoàn 308 do Th iếu tướng Vương 
Th ừa Vũ - Chỉ huy trưởng của 
Mặt trận Hà Nội 60 ngày khói lửa 
- tiến vào giải phóng Th ủ đô. 20 
vạn nhân dân Hà Nội hân hoan, 
tự hào đón chào đoàn quân 
chiến thắng. Dẫn đầu là Trung 
đoàn Th ủ đô giương cao lá cờ 
“Quyết chiến - quyết thắng”. 15 
giờ chiều 10/10/1954, quân dân 
Th ủ đô dự Lễ mừng chiến thắng 
tại sân Cột Cờ.

60 năm đã qua đi, nhưng ký 
ức hào hùng của những ngày đấu 
tranh giải phóng và tiếp quản Th ủ 
đô Hà Nội vẫn còn in đậm mãi 
trong tâm trí của những người 
dân Th ủ đô. Chắc chắn hình 
ảnh 5 đoàn quân với cờ đỏ, sao 
vàng hùng dũng tiến vào Th ủ đô 
từ 5 cửa ô với tư thế của những 
người chiến thắng sẽ không bao 
giờ phai mờ trong thế hệ những 
cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã 
từng có mặt và chứng kiến giây 
phút hào hùng khi xưa. Những 
thế hệ công dân Th ủ đô sinh sau 
ngày 10/10/1954, dù không được 
chứng kiến những giây phút hào 
hùng đó, nhưng vẫn cảm nhận 
được niềm tự hào từ các thế hệ 
cha anh và sẽ luôn ghi nhớ, biết 
ơn những chiến sỹ đã ngã xuống, 
anh dũng hy sinh vì nền độc lập, 
tự do của dân tộc, vì sự toàn vẹn 
của Th ủ đô Hà Nội - Th ủ đô anh 
hùng - Th ủ đô hòa bình.

Khánh Lam (lược ghi)

Th eo cuốn “Th ủ đô Hà Nội 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển” 
do Ban Tuyên giáo Th ành ủy Hà Nội chủ trì biên soạn tháng 9/ 2014
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Văn bản mới

CHÍNH SÁCH KINH TẾ - XÃ HỘI MỚI CÓ HIỆU LỰC 
TỪ THÁNG 10/2016
1. Bổ sung đối tượng áp dụng 
đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 
buộc 

Nghị định 136/2016/NĐ-
CP ngày 9/9/2016 sửa 
đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 221/2013/NĐ-
CP ngày 30/12/2013 của Chính 
phủ quy định chế độ áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc có 
hiệu lực 30/10/2016. Nghị định 
số 136/2016/NĐ-CP quy định ba 
đối tượng áp dụng biện pháp đưa 
vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 
thay vì hai đối tượng như quy 
định tại Nghị  định số 221/2013/
NĐ-CP. Ba đối tượng gồm: 

1-Người nghiện ma túy từ 
đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư trú 
ổn định, trong thời hạn 2 năm 
kể từ ngày chấp hành xong quyết 
định áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn do 
nghiện ma túy hoặc trong thời 
hạn 1 năm kể từ ngày hết thời 
hiệu thi hành quyết định áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn do nghiện ma 
túy mà vẫn còn nghiện.

2- Người nghiện ma túy 
từ đủ 18 tuổi trở lên, có nơi cư 
trú ổn định, bị chấm dứt thi 
hành quyết định giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn do nghiện ma 
túy.

3- Người nghiện ma túy từ 
đủ 18 tuổi trở lên, không có nơi 
cư trú  ổn định.

2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ 
cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 

ngang Bộ 
Nghị định 123/2016/NĐ-

CP ngày 1/9/2016 quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan 
ngang Bộ có hiệu lực từ ngày 
15/10/2016. Th eo đó, Bộ là cơ 
quan của Chính phủ, thực hiện 
chức năng quản lý nhà nước về 
một hoặc một số ngành, lĩnh vực 
và dịch vụ công thuộc ngành, 
lĩnh vực trong phạm vi toàn 
quốc.

Bộ trưởng là thành viên 
Chính phủ và là người đứng đầu 
Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ; 
chịu trách nhiệm quản lý nhà 
nước về ngành, lĩnh vực được 
phân công; tổ chức thi hành và 
theo dõi việc thi hành pháp luật 
liên quan đến ngành, lĩnh vực 
được giao trong phạm vi toàn 
quốc. Bộ trưởng làm việc theo 
chế độ thủ trưởng và Quy chế 
làm việc của Chính phủ, bảo 
đảm nguyên tắc tập trung dân 
chủ.

Việc tổ chức và hoạt động 
của Bộ thực hiện theo nguyên tắc 
phân định rõ nhiệm vụ, quyền 
hạn và trách nhiệm của Bộ, Bộ 
trưởng; đề cao trách nhiệm của 
Bộ trưởng trong mọi hoạt động 
của Bộ; tổ chức bộ máy của Bộ 
theo hướng quản lý đa ngành, đa 
lĩnh vực, tinh gọn, hiệu lực, hiệu 
quả; chỉ thành lập tổ chức mới 
khi đáp ứng đủ các điều kiện 
theo quy định của pháp luật; 
phân định rõ nhiệm vụ, quyền 
hạn của các cơ quan, tổ chức, 
đơn vị thuộc Bộ bảo đảm không 

chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm 
vụ; công khai, minh bạch và hiện 
đại hóa hoạt động của Bộ....

3. Th í điểm quản lý lao động, 
tiền lương tại Viettel 

Nghị định 121/2016/NĐ-
CP ngày 24/8/2016 thực hiện 
thí điểm quản lý lao động, tiền 
lương đối với Tập đoàn Viễn 
thông Quân đội (Viettel) giai 
đoạn 2016 - 2020 có hiệu lực từ 
10/10/2016.

4. Chế độ bồi dưỡng đối với 
người tham gia tố tụng cạnh 
tranh

Th eo Quyết định 35/2016/
QĐ-TTg ngày 23/08/2016 về chế 
độ bồi dưỡng đối với thành viên 
Hội đồng Cạnh tranh và người 
tiến hành, người tham gia tố 
tụng cạnh tranh có hiệu lực từ 
10/10/2016, thành viên Hội đồng 
Cạnh tranh làm việc kiêm nhiệm 
được bồi dưỡng 1.300.000 đồng/
người/tháng.

Về chế độ bồi dưỡng đối với 
người tiến hành tố tụng cạnh 
tranh và người tham gia tố tụng 
cạnh tranh tại phiên điều trần, 
chủ tọa phiên điều trần được bồi 
dưỡng 150.000 đồng/ngày; thành 
viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh 
tranh, Điều tra viên tham gia 
phiên điều trần được bồi dưỡng 
100.000 đồng/ngày; người giám 
định được Hội đồng xử lý vụ việc 
cạnh tranh mời được bồi dưỡng 
100.000 đồng/ngày.

          (Th eo: chinhphu.vn)
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