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BAN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG

XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt 
để phát triển kinh tế và văn hóa
nhằm không ngừng nâng cao
 đời sống của nhân dân

Trích Di chúc của
Chủ tịch HỒ CHÍ MINH



Ngày 10/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi tiếp bà Robyn Mudie, Đại sứ Australia tại Việt Nam.

Ảnh: Thành Trung

Ngày 11/9, tại Ban Kinh tế Trung ương diễn ra Tọa đàm với chủ đề “Hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư 
nông sản giữa Việt Nam và Trung Quốc trong bối cảnh mới”. Đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên BCH Trung ương 
Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương chủ trì Tọa đàm.  

Ảnh: Thành Trung



Ngày 31/8, tại Thanh Hóa, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị nghiên 
cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về 
xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Văn Bình,
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.  

Ảnh: Thành Trung

Ngày 8/9, tại thành phố Cần Thơ, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị 
nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về 
xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Ảnh: Thành Trung
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Thư Tòa soạn,
Quý Bạn đọc kính mến!

Trên tay Quý bạn đọc là Tạp chí Kinh tế số 59- một ấn phẩm được xuất 
bản trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương 
(30/9/1950-30/9/2020).

Trong số đặc biệt này, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến bạn đọc các bài 
phỏng vấn và bài viết chuyên sâu nhằm tuyên truyền, quán triệt và phổ biến 
về một số Nghị quyết của Bộ Chính trị được ban hành trong thời gian gần đây; 
cập nhật chính sách kinh tế vĩ mô của một số nước trên thế giới và hàm ý cho 
Việt Nam.

Trong chuyên mục Kinh tế vùng và địa phương, chúng tôi trân trọng giới 
thiệu đến bạn đọc bài phỏng vấn đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương về ý 
nghĩa và những điểm mới của Nghị quyết số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát 
triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết 
số 59-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045”. Chuyên mục cũng giới thiệu các bài viết chuyên sâu 
về phát triển tỉnh Thanh Hoá thành một cực tăng trưởng mới ở Bắc Bộ và phát 
triển thành phố Cần Thơ thực sự trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông 
Cửu Long.

Chuyên mục Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của 
Việt Nam giới thiệu ý kiến của một số lãnh đạo tổ chức quốc tế và cơ quan hữu 
quan từ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Ngân hàng Thế giới về kinh nghiệm 
quốc tế và các đề xuất, kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 55-
NQ/TW của Bộ Chính trị về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chuyên mục Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách 
xã hội giới thiệu một số bài viết của ngành ngân hàng và các tổ chức chính 
trị - xã hội với nội dung đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của 
Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách 
xã hội”, nhất là trong tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần tích cực 
vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo ở nước ta.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang có những tác động tiêu cực tới nền 
kinh tế, cả trong nước và toàn cầu, chuyên mục Nghiên cứu và trao đổi giới 
thiệu với bạn đọc bài nghiên cứu chuyên sâu về chính sách kinh tế vĩ mô của 
một số nước qua các thời kỳ khủng hoảng trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam.

Tạp chí rất mong nhận được sự quan tâm đóng góp của Quý bạn đọc để có 
thể phục vụ ngày càng tốt hơn.

Trân trọng,

TẠP CHÍ KINH TẾ



28. GIORGIO ALIBERTI

Tăng trưởng xanh - Kinh nghiệm của Liên minh 
châu Âu

32. STEFFI STALLMEISTER

Chuyển dịch năng lượng sạch gắn với phát triển 
bền vững  ở Việt Nam

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI 
VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

35. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Phát huy trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam trong việc thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW 
của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

40. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Các giải pháp của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW 
về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
tín dụng chính sách xã hội”

43. HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Bài học kinh nghiệm của Hội Nông dân Việt 
Nam qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW 
của Ban Bí thư về “Tăng cường sự  lãnh đạo của 
Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội”

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

47. TỔ BIÊN TẬP BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ

Chính sách kinh tế vĩ mô qua các thời kỳ khủng 
hoảng trên thế giới và hàm ý cho Việt Nam trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19
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Giấy phép hoạt động báo chí: 342/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông
cấp ngày 24/7/2015

In tại Công ty TNHH MTV In Tiến bộ

Ảnh bìa: Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa

KINH TẾ VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

3. BÀI PHỎNG VẤN ĐỒNG CHÍ TRƯỞNG BAN KINH TẾ 
TRUNG ƯƠNG

Ý nghĩa và những điểm mới trong Nghị quyết 
số 58-NQ/TW và 59-NQ/TW của Bộ Chính trị

6. TS. TRỊNH VĂN CHIẾN

Xây dựng và phát triển Thanh Hoá trở thành cực 
tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, 
Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía 
Bắc của Tổ quốc

14. TRẦN QUỐC TRUNG

Phát triển thành phố Cần Thơ sớm trở thành 
trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG 
LƯỢNG QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM

21. TRỊNH ĐÌNH DŨNG

Nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại Nghị quyết số 55-
NQ/TW về định hướng chiến lược phát triển năng 
lượng rất toàn diện, nhiều nội dung mang tính 
đột phá

25. MARK WESLY MENEZES

Sáng kiến hỗ trợ của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ 
cho phát triển năng lượng tái tạo khu vực 
Đông Nam Á và Việt Nam

TRONG SỐ NÀY
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Ý NGHĨA VÀ NHỮNG ĐIỂM MỚI
TRONG NGHỊ QUYẾT SỐ 58-NQ/TW VÀ 59-NQ/TW
CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn Tạp chí Kinh tế về ý  nghĩa và những điểm mới 
trong Nghị quyết số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 59-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển 
thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

n PV: Cám ơn đồng chí đã 
dành thời gian trả lời phỏng 
vấn của Tạp chí Kinh tế. Ngày 

05/8/2020 Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết số 58-NQ/TW 
về “Xây dựng và phát triển tỉnh 

Thanh Hoá đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” và Nghị 
quyết số 59-NQ/TW về “Xây 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương trả lời phỏng vấn

Ảnh: Việt Dũng
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dựng và phát triển thành phố 
Cần Thơ đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045”, xin đồng 
chí cho biết ý nghĩa của việc Bộ 
Chính trị ban hành hai Nghị 
quyết này.
l Đồng chí Nguyễn Văn Bình:

Việc Bộ Chính trị ban hành 
Nghị quyết số  58-NQ/TW về 
“Xây dựng và phát triển tỉnh 
Thanh Hoá đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” và Nghị 
quyết số 59-NQ/TW về “Xây 
dựng và phát triển thành phố 
Cần Thơ đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” có ý nghĩa 
rất quan trọng nhằm tạo ra 
động lực phát triển mới, tạo 
ra sức lan toả để phát triển 
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 
phòng, an ninh và duy trì, phát 
huy bản sắc văn hoá dân tộc, 
không chỉ cho Thanh Hoá và 
Cần Thơ mà cho cả một vùng(1) 
và cho cả đất nước chúng ta. 

Thứ nhất, đây là sự khẳng 
định và cụ thể hoá quan điểm 
nhất quán và xuyên suốt của 
Đảng ta về tầm quan trọng 
của phát triển vùng đối với 
phát triển kinh tế - xã hội của 
cả nước, trong đó có vai trò 
của các cực tăng trưởng và 
các trung tâm của vùng: “…
Sớm xây dựng mô hình điều 
phối liên kết vùng, xác định rõ 
địa phương đầu tàu và nhiệm 
vụ của từng địa phương trong 
vùng”(2). 

Từ lâu Cần Thơ được coi 
là Tây Đô, là trung tâm, là thủ 
phủ của vùng Tây Nam Bộ. Xây 
dựng và phát triển thành phố 
Cần Thơ trở thành một thành 
phố trực thuộc Trung ương 

thực sự có thể đảm nhận được 
vai trò là trung tâm sẽ tạo được 
động lực, tạo ra sức lan tỏa cho 
phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo quốc phòng - an ninh và 
duy trì phát huy được bản sắc 
văn hóa sông nước cho cả vùng 
đồng bằng sông Cửu Long. 

Đối với Thanh Hóa, sinh 
thời khi về thăm Thanh Hóa, 
Bác Hồ kính yêu của chúng ta 
đã nói: “Tỉnh Thanh Hoá theo 
tôi, muốn trở thành một tỉnh 
kiểu mẫu, nhất định được, vì 
người đông, đất rộng, của nhiều, 
chỉ còn thiếu sự điều khiển, sắp 
đặt”(3). Thực hiện lời dạy của 
Người, thời gian qua, đặc biệt 
là hai nhiệm kỳ gần đây, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân 
Thanh Hóa với sự quan tâm, 
hỗ trợ của Trung ương đã có 
những cố gắng vượt bậc, đạt 
được những thành tựu về phát 
triển kinh tế - xã hội có ý nghĩa 
đột phá không chỉ đối với 
Thanh Hóa mà còn tạo ra một 
cực trong tứ giác phát triển 
Hà Nội - Hải Phòng - Quảng 
Ninh - Thanh Hóa, tạo ra một 
cực phát triển mới trong vùng 
Bắc Trung bộ, tạo ra một kết 
nối phát triển giữa vùng Bắc 
Trung bộ với Đồng bằng sông 
Hồng, với vùng duyên hải Bắc 
bộ và với vùng Tây Bắc.

Thứ hai, đây cũng là sự 
khẳng định quan điểm nhất 
quán của Đảng ta về vai trò, vị 
trí, tầm quan trọng của thành 
phố Cần Thơ và tỉnh Thanh 
Hoá đối với sự phát triển của 
vùng(4) và cả nước, tạo sự thống 
nhất trong nhận thức và quyết 
tâm cao trong hành động từ 
Trung ương đến địa phương, từ 

người dân đến doanh nghiệp, 
từ đó, mở đường cho những cơ 
chế, chính sách đột phá nhằm 
tháo gỡ các khó khăn, thu hút 
mọi nguồn lực, cả vật chất và 
tinh thần cho sự phát triển 
nhanh, bền vững và đột phá 
của những địa phương này, 
qua đó, tạo tác động lan toả ra 
toàn vùng và cả nước.
n PV: Xin đồng chí cho biết 

thêm về những điểm mới của 
hai Nghị quyết này?
l Đồng chí Nguyễn Văn Bình:

Nghị quyết số  58-NQ/TW 
về “Xây dựng và phát triển tỉnh 
Thanh Hoá đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” và Nghị 
quyết số 59-NQ/TW về “Xây 
dựng và phát triển thành phố 
Cần Thơ đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” có nhiều 
điểm mới. Ở đây, tôi chỉ xin 
nhấn mạnh một số điểm sau:

Trước tiên, đó là các quan 
điểm, mục tiêu, tầm nhìn và 
nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
của cả thành phố Cần Thơ và 
tỉnh Thanh Hoá trong 10-25 

(1) Vùng đồng bằng sông Cửu Long đối 
với Nghị quyết về Cần Thơ và vùng Bắc 
Trung bộ, Tây Tây Bắc, đồng bằng sông 
Hồng đối với Nghị quyết về Thanh Hoá.
(2) Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của 
Nghị quyết số 11-NQ/TW của Hội nghị 
Ban Chấp hành Trung ương 5 (Khoá XII) 
về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa.
(3) Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Sách: Bác Hồ với 
Thanh Hoá, Thanh Hoá làm theo lời Bác. 
NXB Thanh Hoá, 2017.
(4) Vùng đồng bằng sông Cửu Long đối 
với Nghị quyết về Cần Thơ và vùng Bắc 
Trung bộ, Tây Tây Bắc, đồng bằng sông 
Hồng đối với Nghị quyết về Thanh Hoá.
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năm tới được đưa ra trên cơ 
sở phân tích, đánh giá sâu, đa 
chiều về tiềm năng, lợi thế cũng 
như những khó khăn, thách 
thức mà cả hai địa phương này 
đang phải đối mặt trong bối 
cảnh mới trong nước và quốc 
tế, đặc biệt là bối cảnh quốc 
tế, vốn đang có nhiều thay đổi, 
biến động nhanh chóng, phức 
tạp và khó lường.

Thứ hai, đối với Cần Thơ, 
việc xây dựng Cần Thơ trở 
thành trung tâm của vùng 
đồng bằng sông Cửu Long 
được nhìn nhận với tư duy và 
cách tiếp cận mới. Theo đó, 
để thực hiện vai trò trung tâm 
của vùng, Cần Thơ không nhất 
thiết phải là địa phương phát 
triển dẫn đầu vùng trên tất cả 
các chỉ số mà quan trọng nhất 
là tác động lan toả tích cực của 
Thành phố đối với vùng trên 
cơ sở phát huy các tiềm năng, 
lợi thế của Thành phố(5). Điều 
này hàm ý không chỉ trong 
nghĩa Cần Thơ có vai trò thúc 
đẩy sự phát triển mà còn giúp 
cho các địa phương khác trong 
vùng giải quyết được những 
vấn đề mà vùng đang phải 
đối mặt, nhất là những vấn đề 
nảy sinh trong phát triển các 
ngành, lĩnh vực dưới tác động 
của biến đổi khí hậu; áp lực cao 
hơn của quá trình hội nhập 
quốc tế và yêu cầu cao hơn về 
nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của người dân(6).

Đối với Thanh Hoá, đó là 
vai trò của Thanh Hoá là một 
cực tăng trưởng mới cùng với 
Hà Nội, Hải Phòng và Quảng 
Ninh tạo thành tứ giác phát 
triển ở phía Bắc của Tổ quốc. 

Với tư cách là một cực tăng 
trưởng mới, Thanh Hoá sẽ 
cộng hưởng với Hà Nội, Hải 
Phòng và Quảng Ninh để có 
những tác động lôi kéo, thúc 
đẩy sự phát triển của các địa 
phương khác trong vùng Bắc 
Trung bộ, vùng đồng bằng 
sông Hồng và cả nước; giảm 
áp lực cho Hà Nội về cơ sở hạ 
tầng kinh tế và xã hội; giảm 
áp lực cho ngân sách Trung 
ương một khi Thanh Hoá cân 
đối được ngân sách; trở thành 
hình mẫu cho các địa phương 
khác về sự kết hợp giữa phát 
triển nhanh và bền vững; giữa 
phát triển kinh tế với đảm bảo 
quốc phòng, an ninh và về sự 
phát triển cân đối giữa các 
vùng miền cũng như đảm bảo 
sự đoàn kết giữa các dân tộc(7).

Thứ ba, đó là việc nêu rõ 
trách nhiệm của Quốc hội, 
Chính phủ, thành phố Cần 
Thơ, tỉnh Thanh Hoá, các 
địa phương trong vùng đồng 
bằng sông Cửu Long, vùng 
Bắc Trung bộ, vùng đồng bằng 
sông Hồng, vùng Tây Tây Bắc 
và các Ban, Bộ ngành có liên 
quan trong triển khai thực hiện 
Nghị quyết. Trong đó, giao Ban 
Kinh tế Trung ương chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan liên 
quan thường xuyên theo dõi, 
giám sát, kiểm tra, đôn đốc 
việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết; định kỳ sơ kết, tổng kết, 
báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư. Điều này thể hiện rõ sự 
lãnh đạo sát sao và toàn diện 
của Đảng đối với phát triển 
kinh tế - xã hội của các địa 
phương, là sự kết nối các chủ 
trương, đường lối phát triển 

của Trung ương với các cơ 
chế, chính sách phát triển các 
địa phương, từ đó tạo ra sức 
mạnh cộng hưởng cho sự phát 
triển chung với tinh thần “địa 
phương vì cả nước và cả nước vì 
địa phương”.
n PV: Một lần nữa, xin trân 

trọng cám ơn đồng chí n

(5) “…vai trò trung tâm vùng; vị trí cửa 
ngõ của cả vùng hạ lưu sông Mê Kông; 
cảng biển và cảng hàng không quốc 
tế; tài nguyên thiên nhiên, nhất là tài 
nguyên đất và nước; di sản văn hóa, lịch 
sử đặc sắc, nhất là của đồng bào các dân 
tộc thiểu số”. Trích Nghị quyết số 59-NQ/
TW.
(6) “…coi biến đổi khí hậu vừa là thách 
thức nhưng đồng thời vừa là cơ hội để 
Thành phố thể hiện vai trò trung tâm 
Vùng, dẫn dắt và có tác động lan tỏa tích 
cực đến phát triển kinh tế - xã hội của các 
địa phương khác trong Vùng. Phát triển 
nhanh và bền vững thành phố Cần Thơ 
trên cơ sở công nghiệp chế biến; nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch 
vụ giá trị gia tăng cao, cung cấp đầu vào 
và đầu ra cho chuỗi giá trị hàng hóa và 
dịch vụ của toàn vùng”. Trích Nghị quyết 
số 59-NQ/TW.
(7) “Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để 
phát triển Thanh Hoá nhanh và bền 
vững với công nghiệp nặng, nông ng-
hiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là 
nền tảng; các ngành công nghiệp năng 
lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo 
và dịch vụ logistics là đột phá; du lịch là 
ngành kinh tế mũi nhọn… đảm bảo hài 
hoà và cân đối giữa các vùng, miền nhất 
là giữa vùng đồng bằng và ven biển với 
vùng miền núi; giữa thành thị và nông 
thôn…”. Trích Nghị quyết số 58-NQ/TW.
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XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THANH HÓA TRỞ 
THÀNH  CỰC TĂNG TRƯỞNG MỚI, 
CÙNG VỚI HÀ NỘI, HẢI PHÒNG, QUẢNG NINH
TẠO THÀNH TỨ GIÁC PHÁT TRIỂN Ở PHÍA BẮC CỦA TỔ QUỐC

l TS. TRỊNH VĂN CHIẾN 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Ngày 05-8-2020 vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú 
Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh 
Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây là sự kiện quan trọng, một dấu mốc 
lịch sử khi lần đầu tiên Thanh Hóa được Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết riêng. 
Sự kiện ấy sẽ tạo động lực mạnh mẽ cả về nguồn lực vật chất và tinh thần, mở ra những 
thời cơ, vận hội mới rất nổi trội và khác biệt để Thanh Hóa tiếp tục cất cánh, đột phá trở 
thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác 
phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc và sớm trở thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác 
Hồ kính yêu hằng mong muốn.
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Thanh Hóa là vùng đất có bề 
dày truyền thống lịch sử, văn hóa 
hào hùng, một trong những cái 
nôi của người Việt cổ. Từ ngàn 
xưa, đây là một trong những 
trung tâm tiêu biểu của nền Văn 
hóa Đông Sơn với văn hóa trống 
đồng đặc sắc, góp phần quan 
trọng vào kho tàng văn hóa Việt 
Nam phát triển rực rỡ, phong 
phú. Được coi là “Phên dậu” 
của đất nước, “Một vùng đất căn 
bản”, “Đất bản triều”, Thanh Hóa 
là vùng đất “địa linh, nhân kiệt, 
nơi khí tinh hoa tụ họp”, nơi khởi 
nghiệp của nhiều triều đại quân 
chủ, như: Tiền Lê, triều Hồ, 
triều Hậu Lê và triều Nguyễn; 
là đất “thang mộc” của các dòng 
chúa Trịnh, chúa Nguyễn; quê 
hương của nhiều bậc anh hùng, 
hào kiệt, nhiều chí sĩ, văn nhân 
nổi tiếng, như: Bà Triệu, Dương 
Đình Nghệ, Khương Công Phụ, 
Lê Hoàn, Lê Lợi, Lê Văn Hưu, 
Đào Duy Từ... Danh xưng 
“Thanh Hóa” có từ năm 1029 - 
năm Thiên Thành thứ hai, đời 
vua Lý Thái Tông, đến nay đã 
hơn 990 năm. 

Trải qua quá trình lịch sử 
hàng nghìn năm dựng nước và 
giữ nước, với vị trí nằm trên 
trục giao lưu Bắc - Nam và Đông 
– Tây của đất nước, có đất đai 
rộng lớn, có rừng, có biển, tài 
nguyên thiên nhiên phong phú, 
dân số đông, nhiều bậc hiền tài 
có công lớn với đất nước; Thanh 
Hóa đã trở thành vùng đất trọng 
yếu cả về chính trị, kinh tế, quân 
sự đối với khu vực và cả nước; 
là căn cứ của nhiều cuộc kháng 
chiến chống giặc ngoại xâm 
và căn cứ cách mạng của nước 
bạn Lào. Nói về vị trí của Thanh 

Hóa, nhiều nhà chính trị, quân 
sự, văn hóa lỗi lạc đã hết lời ca 
ngợi. Trong cuốn Lịch triều Hiến 
chương loại chí, nhà sử học Phan 
Huy Chú đã viết: “Thanh Hóa 
mạch núi cao vót; sông lớn lượn 
quanh, biển ở phía đông, Ai Lao 
sát phía tây, bắc giáp trấn Sơn 
Nam, nam giáp đạo Nghệ An. 
Núi sông rất đẹp, là một chỗ đất 
có cảnh đẹp ở nơi xung yếu. Các 
triều đại trước vẫn gọi là một 
trấn rất quan trọng. Đến Lê lại là 
nơi căn bản. Vẻ non sông tốt tươi 
chung đúc nên sinh ra nhiều bậc 
vương tướng, khí tinh hoa tụ họp 
nảy ra nhiều văn nho. Đất thiêng 
thì người giỏi nên nảy ra những 
bậc phi thường; vượng khí chung 
đúc nên xứng đáng đứng đầu cả 
nước”(1).

Trong thế kỷ XX, truyền 
thống yêu nước, văn hóa, cách 
mạng của người Thanh Hóa đã 
tỏa sáng mạnh mẽ và đạt tầm 
cao thời đại mới từ khi Đảng 
Cộng sản Việt Nam quang vinh 
và Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa ra 
đời. Là địa phương có phong 
trào cách mạng phát triển từ rất 
sớm; tiếp sau sự kiện trọng đại 
Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời 
(ngày 03-02-1930), Thanh Hóa 
là một trong số ít địa phương có 
vinh dự lớn khi thành lập Đảng 
bộ từ rất sớm. Đảng bộ tỉnh 
được thành lập ngày 29/7/1930. 
Trải qua 90 năm xây dựng và 
trưởng thành, Đảng bộ tỉnh đã 
từng bước khẳng định vai trò 
lãnh đạo, quyết định sự phát 
triển đi lên của tỉnh, đưa phong 
trào cách mạng vượt qua muôn 
vàn khó khăn, thử thách, liên tục 
phát triển, đóng góp xứng đáng 
vào những thắng lợi của cuộc 

đấu tranh giải phóng dân tộc, 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc(2).  

Trong hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân Pháp và đế quốc 
Mỹ xâm lược, Bác Hồ, Trung 
ương Đảng, Chính phủ luôn xác 
định Thanh Hóa là địa bàn chiến 
lược cho công cuộc kháng chiến 
lâu dài của dân tộc. Với tầm nhìn 
của lãnh tụ thiên tài, Chủ tịch 
Hồ Chí Minh đã 4 lần về thăm 
Thanh Hóa; những lần Bác về 
thăm tỉnh đều là những mốc thời 
gian quan trọng của cách mạng 
Việt Nam, thể hiện tình cảm đặc 
biệt, sự tin tưởng, kỳ vọng lớn lao 
của Bác, của Trung ương Đảng, 
Chính phủ đối với tỉnh Thanh 
Hóa. Người nhiều lần căn dặn: 
“Tỉnh Thanh Hóa phải trở nên 
một tỉnh kiểu mẫu”. Đó là động 
lực to lớn để Đảng bộ, quân và 
dân Thanh Hóa ra sức thi đua 
lao động sản xuất, huy động cao 
nhất sức người, sức của cho tiền 
tuyến; Thanh Hóa đã vượt qua 
rất nhiều khó khăn, quyết tâm 
rất cao để trở thành hậu phương 
lớn, “kho người, kho của” cung 
cấp cho sự nghiệp cách mạng cả 
nước, góp phần làm nên chiến 
thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy 
năm châu, chấn động địa cầu”, 
chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
thống nhất đất nước.

Nằm ở cực Bắc Trung bộ, cầu 
nối trung chuyển giữa Bắc bộ với 

(1) Lịch triều Hiến chương loại chí, Nxb 
Trẻ, 2014, tập 1, trang 70.
(2) Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa có 27 đảng 
bộ huyện, thị xã, thành phố và 4 đảng bộ 
trực thuộc; 1.467 tổ chức cơ sở đảng, trên 
229 nghìn đảng viên, là Đảng bộ có số 
đảng viên lớn thứ hai cả nước (sau Đảng 
bộ thành phố Hà Nội).
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Trung bộ và là vùng Tây Bắc nối 
dài, điểm dừng chân trên đường 
hàng hải quốc tế; cửa ngõ thông 
thương ra biển gần nhất của khu 
vực phía Tây - Tây Bắc và Đông 
Bắc Lào, Thanh Hoá là tỉnh có vị 
trí chiến lược đặc biệt quan trọng 
của đất nước. Tỉnh có quy mô 
diện tích tự nhiên đứng thứ 5 cả 
nước, với trên 11.120 km2, quy 
mô dân số đứng thứ 3 cả nước, 
với trên 3,64 triệu người. Được 
ví như “Đất nước Việt Nam thu 
nhỏ”, Thanh Hóa là một trong số 
ít địa phương trong cả nước hội 
tụ đủ 03 vùng địa lý (miền núi, 
đồng bằng và ven biển), có hệ 
thống giao thông thuận lợi, gồm 
đầy đủ các loại hình, với nhiều 
trục tuyến giao thông quan trọng 
của quốc gia đi qua. Bên cạnh lợi 
thế về vị trí địa lý, đất đai rộng 
lớn và truyền thống lịch sử văn 
hóa hào hùng, Thanh Hóa có 
Khu kinh tế Nghi Sơn(3)  gắn với 
Cảng nước sâu Nghi Sơn và 08 
khu công nghiệp, vũng lãnh hải 
rộng lớn, có bờ biển dài, nhiều 
bãi biển đẹp, tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, nguồn nhân 
lực dồi dào, với hơn 2,4 triệu lao 

động. Đây là những yếu tố thuận 
lợi để Thanh Hóa đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, trở thành 
một cực tăng trưởng mới, cộng 
hưởng, lan tỏa, kết nối, thúc đẩy 
phát triển toàn bộ các tỉnh phía 
Bắc và cả nước.

Thực tiễn cho thấy, sau gần 
35 năm tiến hành công cuộc đổi 
mới đất nước do Đảng ta khởi 
xướng và lãnh đạo; đặc biệt là 
sau 10 năm (2011-2020) thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
toàn quốc lần thứ XI, XII, các 
nghị quyết của Trung ương, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ XVII, XVIII, Đảng bộ, chính 
quyền và Nhân dân các dân tộc 
tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết 
một lòng, nỗ lực phấn đấu, năng 
động, sáng tạo, phát huy hiệu quả 
những tiềm năng, lợi thế, khơi 
dậy mạnh mẽ các nguồn lực, đẩy 
mạnh công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá, đạt được những thành tựu 
to lớn, toàn diện trên tất cả các 
lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng 
nhanh, đột phá và khá bền vững; 
chất lượng tăng trưởng được 
nâng lên, từng bước khẳng định 
là một trong những động lực 

tăng trưởng quan trọng của khu 
vực miền Trung và cả nước. Tốc 
độ tăng trưởng tổng sản phẩm 
trên địa bàn (GRDP) bình quân 
giai đoạn 2011 - 2020 ước đạt 
10,3%/năm (bình quân cả nước 
6,4%)(4). Quy mô GRDP của tỉnh 
năm 2020 dự kiến đạt 133.816 
tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, 
đứng thứ 8 cả nước và cao nhất 
trong các tỉnh Bắc Trung Bộ. 

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng dịch vụ và công 
nghiệp là chủ đạo, trong đó tỷ 
trọng ngành nông, lâm nghiệp 
và thủy sản giảm mạnh từ 23,7% 
năm 2010 ước đến năm 2020 
xuống còn 10%, thấp hơn so 
với tỷ trọng ngành nông, lâm 
nghiệp, thủy sản chung của cả 
nước (khoảng 13,1%); ngành 
công nghiệp, xây dựng tăng từ 
36,3% lên 49,3%; ngành dịch vụ 
giảm từ 36,9% xuống còn 31,5%. 

(3) Khu kinh tế Nghi Sơn là 1 trong 8 
Khu kinh tế trọng điểm ven biển của cả 
nước, được Thủ tướng Chính phủ quyết 
định thành lập năm 2006 (Quyết định 
số 102/2006/QĐ-TTg ngày 15/5/2006 
của Thủ tướng Chính phủ) và được 
điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung 
xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn đến 
năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 lên 
106.000 ha (theo Quyết định số 1699/
QĐ-TTg ngày 07/12/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ).
(4) Giai đoạn 2011 - 2015 đạt 8,1%, giai 
đoạn 2016 - 2020 ước đạt 12,5%; năm 
2019 tăng 17,15%, đứng đầu các tỉnh 
Bắc Trung Bộ và đứng trong nhóm dẫn 
đầu cả nước. Sáu tháng đầu năm 2020, 
trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh 
hưởng do đại dịch Covid-19, kinh tế của 
tỉnh vẫn tăng trưởng đạt 3,7% (cả nước 
1,81%).
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GRDP bình quân đầu người của 
tỉnh hiện ước đạt 2.670 USD, gấp 
3,3 lần năm 2010 và gấp 1,9 lần 
năm 2015. Năng suất lao động 
hiện ước đạt 101 triệu đồng/
người, gấp 2,07 lần năm 2015 
và 4,3 lần năm 2010, ước tăng 
bình quân giai đoạn 2016-2020 
là 11%/năm, cao hơn nhiều bình 
quân chung cả nước (5,8%). Thu 
ngân sách của tỉnh tăng nhanh và 
khá bền vững, đứng thứ 2 vùng 
Bắc Trung bộ và duyên hải Trung 
bộ (sau Đà Nẵng) và đứng thứ 
11 cả nước, với mức tăng bình 
quân 22,7%/năm. Năm 2019 đạt 
28.806 tỷ đồng (trong đó thu nội 
địa 19.241 tỷ đồng); năm 2020 
dự kiến thu được 28.967 tỷ đồng, 
gấp 2,3 lần năm 2015 và gấp 5,5 
lần năm 2010 (năm 2010, mới 
chỉ thu được trên 4.000 tỷ đồng).

Ngành công nghiệp tăng 
trưởng mạnh mẽ, trở thành 
ngành trụ cột với hạt nhân là 
Khu kinh tế Nghi Sơn. Giá trị 
sản xuất công nghiệp bình quân 
hằng năm ước tăng 17,2%/năm, 
trong đó giai đoạn 2011 - 2015 
tăng 13,3%/năm, giai đoạn 2016 
- 2020 ước tăng 21,2%/năm; 
giá trị sản xuất năm 2020 ước 
đạt 151.300 tỷ đồng, gấp 4,9 lần 
năm 2010, đứng đầu các tỉnh 
Bắc Trung Bộ và đứng thứ 16 
cả nước. Đã hoàn thành và đưa 
vào hoạt động nhiều cơ sở công 
nghiệp quy mô lớn có tác động 
thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh 
nói riêng, khu vực Bắc Trung 
Bộ và duyên hải Trung Bộ và cả 
nước nói chung phát triển như: 
Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, 
nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 
1, Nhà máy luyện cán thép Nghi 
Sơn, công trình thủy lợi - thuỷ 

điện Cửa Đạt; các dự án sản xuất 
xi măng; các dự án may mặc, 
giầy da,… 

Sản xuất nông, lâm, thủy sản 
từng bước chuyển sang sản xuất 
tập trung, quy mô lớn, công 
nghệ cao, duy trì và thúc đẩy mối 
liên kết giữa doanh nghiệp và hộ 
sản xuất theo chuỗi giá trị. Tỉnh 
đã có nhiều nỗ lực để hoàn thiện 
công tác xây dựng, quản lý chiến 
lược, quy hoạch, chính sách phát 
triển nông nghiệp, nông thôn. 
Tốc độ tăng giá trị sản xuất toàn 
ngành bình quân giai đoạn 2016-
2020 dự kiến đạt 3%/năm; giá trị 
sản xuất năm 2020 dự kiến đạt 
29.176 tỷ đồng, gấp 1,16 lần năm 
2015. Chương trình xây dựng 
nông thôn mới đạt kết quả cao; 
Thanh Hóa là địa phương đứng 
đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và là 
một trong những tỉnh có số xã, 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới 
cao nhất nước(5). 

Dịch vụ phát triển nhanh cả 
về quy mô, chất lượng và loại 
hình, từng bước đưa Thanh 
Hóa trở thành một trong những 
trọng điểm về du lịch, thương 
mại, logistics, vận tải, cảng biển 
của cả nước. Tốc độ tăng giá trị 
sản xuất bình quân giai đoạn 
2016-2020 dự kiến đạt 9,1%/
năm. Môi trường đầu tư kinh 
doanh dần được cải thiện. Tỉnh 
đã triển khai thực hiện nhiều 
chủ trương, giải pháp cải thiện 
mạnh mẽ môi trường đầu tư 
kinh doanh; đẩy mạnh cải cách 
hành chính; rà soát, bổ sung 
các quy hoạch có chất lượng, 
tầm nhìn, khả thi; huy động các 
nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng; tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc trong hoạt động đầu 

tư của doanh nghiệp; sửa đổi, bổ 
sung, hoàn chỉnh các quy định, 
ban hành các cơ chế, chính sách, 
từng bước tạo ra môi trường đầu 
tư thông thoáng, hấp dẫn. Chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) của tỉnh luôn nằm trong 2 
tỉnh dẫn đầu khu vực Bắc Trung 
bộ; năm 2019 đạt 65,64 điểm, 
xếp thứ 24 cả nước, tăng 7 bậc so 
với năm 2016.

Về thu hút đầu tư, Thanh Hóa 
đứng đầu các tỉnh Bắc Trung bộ 
và thuộc nhóm 5 địa phương 
huy động vốn đầu tư cao nhất 
nước. Trong 10 năm qua, tỉnh 
đã huy động được khoảng 938 
nghìn tỷ đồng cho đầu tư phát 
triển, trong đó vốn ngân sách 
ngày càng giảm, tăng nhanh vốn 
FDI và vốn tín dụng, vốn dân cư 
và vốn từ các thành phần kinh 
tế khác. Giai đoạn 2016 - 2020, 
đã thu hút được 1.072 dự án đầu 
tư trực tiếp (76 dự án FDI), với 
tổng vốn đầu tư đăng ký 114.522 
tỷ đồng và 3.655 triệu USD. Toàn 
tỉnh hiện có 132 dự án FDI đang 
hoạt động với tổng số vốn đăng 
ký 14,137 tỷ USD, đứng thứ 8 cả 
nước về thu hút FDI(6).

(5) Toàn tỉnh hiện có 08 đơn vị cấp huyện, 
312/476 xã, 754 thôn, bản đạt chuẩn 
nông thôn mới, 05 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới nâng cao, 16 thôn, bản kiểu 
mẫu; bình quân đạt 17,01 tiêu chí/xã, 
tăng 0,3 tiêu chí/xã so với đầu năm 2020.
(6) Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn 
biến phức tạp, nhưng ngay khi Chính 
phủ công bố hết giãn cách xã hội, Thanh 
Hóa là tỉnh đầu tiên của cả nước tổ chức 
Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh, với 19 
dự án có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ USD 
được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư, 15 dự án với tổng mức đầu tư đăng 
ký 12,5 tỷ USD được ký Biên bản ghi nhớ.
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Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội tiếp tục được quan tâm đầu 
tư; đô thị phát triển nhanh theo 
hướng hiện đại, tạo ra diện mạo 
mới cho phát triển của tỉnh. Tỉnh 
đã ưu tiên bố trí ngân sách, tăng 
cường thu hút các nguồn vốn 
trong và ngoài nước, theo hình 
thức đối tác công tư (PPP), huy 
động nguồn lực trong Nhân dân 
để đầu tư hạ tầng kinh tế - xã hội. 
Ưu tiên đầu tư các công trình hạ 
tầng giao thông lớn, có tính kết 
nối liên vùng, kết nối các trung 
tâm kinh tế của tỉnh; nâng cấp 
hạ tầng Cảng hàng không Thọ 
Xuân, tạo điều kiện mở thêm 
đường bay mới. Hệ thống cảng 
biển (cảng nước sâu, cảng tổng 
hợp) được quy hoạch và đầu tư, 
năm 2018 đã đưa cảng container 
quốc tế Nghi Sơn vào hoạt động 
hiệu quả. 

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có 
chuyển biến tiến bộ; giáo dục 
mũi nhọn và thể thao thành 
tích cao luôn đứng trong nhóm 
các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả 
nước; xã hội hóa y tế được đẩy 
mạnh, đã ứng dụng, chuyển giao 
thành công nhiều kỹ thuật mới 

tại các bệnh viện tuyến tỉnh; tỷ 
lệ hộ nghèo giảm mạnh, bình 
quân hàng năm giảm 2,56%/
năm; đời sống vật chất và tinh 
thần của Nhân dân được nâng 
lên rõ rệt. Nhiều giá trị văn hóa 
truyền thống của dân tộc được 
phát huy; việc bảo tồn các giá trị 
văn hóa, đạo đức, lối sống trong 
các gia đình, dòng họ, cộng đồng 
được quan tâm thực hiện. 

Chính trị - xã hội ổn định, 
quốc phòng - an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội được củng cố; Đảng 
bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo kết 
hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm 
quốc phòng, an ninh gắn với phát 
triển kinh tế - xã hội. Hoạt động 
đối ngoại, sự phối hợp với các cơ 
quan Trung ương, liên kết, hợp 
tác với các tỉnh, thành phố trong 
cả nước được đẩy mạnh. Vai trò, 
vị thế, uy tín của tỉnh Thanh Hóa 
ngày càng được nâng cao. Tỉnh 
đã ký kết 34 thỏa thuận với các 
tổ chức quốc tế và 21 địa phương 
của 12 quốc gia để xúc tiến, 
quảng bá tiềm năng, thế mạnh 
của Thanh Hóa cả trong và ngoài 
nước, đã mang lại những kết 
quả quan trọng trong phát triển 

kinh tế, giảm nghèo, hợp tác du 
lịch, giáo dục, đào tạo, đầu tư và 
thương mại,... 

Quán triệt sâu sắc quan điểm 
xây dựng Đảng là then chốt, 
Đảng bộ tỉnh đã dành rất nhiều 
thời gian và công sức cho công 
tác xây dựng Đảng, thực sự coi 
đây là nhiệm vụ then chốt của 
Đảng bộ. Tỉnh ủy và các cấp 
ủy đảng thường xuyên đổi mới 
công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vừa 
bảo đảm tính toàn diện, vừa có 
trọng tâm, trọng điểm; phát huy 
dân chủ, tính sáng tạo, nhưng 
bảo đảm nguyên tắc, quy định 
của Đảng và quy chế làm việc; 
chú trọng xây dựng và triển khai 
thực hiện các chủ trương, chính 
sách, các quy hoạch, định hướng 
lớn để tranh thủ tối đa thời cơ, 
vận hội mới; đồng thời tập trung 
giải quyết kịp thời, hiệu quả 
những vấn đề cấp bách, khó 
khăn, vướng mắc. Thường xuyên 
quan tâm đến công tác quy 
hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh 
giá, luân chuyển và bổ nhiệm 
cán bộ(7). Coi trọng công tác dân 
vận, chăm lo đổi mới nội dung, 
phương thức hoạt động của các 
tổ chức chính trị xã hội, tổ chức 
quần chúng. 

Tỉnh ủy đã triển khai thực 
hiện kịp thời, nghiêm túc, sáng 
tạo các Nghị quyết của Trung 
ương, đặc biệt là Nghị quyết 

(7) Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy đã bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 
221 lượt cán bộ; điều động, luân chuyển 
75 lượt cán bộ. Đến nay, có 25/27 huyện, 
thị, thành phố (chiếm 92,6%) và 343/559 
xã, phường, thị trấn (chiếm 61,3%%) bố 
trí 1 trong 3 chức danh chủ chốt không là 
người địa phương.



KINH TẾ VÙNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG

11Số 59/2020

Trung ương 4 khóa XI, khóa XII 
về tăng cường xây dựng, chỉnh 
đốn Đảng, gắn với thực hiện các 
Chỉ thị số 03, 05-CT/TW của Bộ 
Chính trị; các nghị quyết số 18-
NQ/TW, số 19-NQ/TW của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, 
số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. 
Tập trung rà soát, sắp xếp, kiện 
toàn, tinh gọn đầu mối bên trong 
gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu 
lại và nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
các cơ quan Đảng, chính quyền, 
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, 
đơn vị sự nghiệp công lập từ tỉnh 
đến cơ sở và đạt được nhiều kết 
quả quan trọng(8). 

Những thành tựu mà tỉnh 
Thanh Hóa đạt được trong những 
năm qua, đặc biệt là trong nhiệm 
kỳ 2015-2020 là rất to lớn và có 
ý nghĩa quan trọng. Có thể khẳng 
định, chưa bao giờ Thanh Hóa có 
được tiềm lực và vị thế như ngày 
nay. Đó là kết quả của sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung 
ương Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các 
ban, bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương; sự liên kết, phối hợp của 
các địa phương trong cả nước; sự 
tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với 
quyết tâm cao của nhiều thế hệ 
lãnh đạo; sự nỗ lực, cố gắng của 
cả hệ thống chính trị, các cấp, các 
ngành, cộng đồng doanh nghiệp 
và các tầng lớp Nhân dân. Kết 
quả ấy sẽ tạo đà rất lớn để Thanh 
Hóa phấn đấu trở thành một tỉnh 
giàu đẹp, văn minh và kiểu mẫu; 
thực hiện thắng lợi các nghị quyết 
của Trung ương, đặc biệt là Nghị 
quyết số 58-NQ/TW ngày 05-
8-2020 của Bộ Chính trị về xây 
dựng và phát triển tỉnh Thanh 

Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045.

Phát biểu tại buổi làm việc 
của Bộ Chính trị với Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa để cho ý 
kiến vào Đề án xây dựng và phát 
triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
diễn ra vào chiều ngày 17/7/2020 
vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: 
Thanh Hóa có vị trí chiến lược 
về kinh tế - xã hội, đối ngoại 
và quốc phòng, an ninh của Tổ 
quốc. Dẫn lại câu nói mộc mạc, 
nhưng vô cùng sâu sắc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh: “Thanh Hóa 
muốn trở thành tỉnh kiểu mẫu 
nhất định được, vì người đông, 
đất rộng, của nhiều, chỉ còn thiếu 
sự điều khiển sắp đặt”, Tổng Bí 
thư, Chủ tịch nước mong muốn 
Đảng bộ Thanh Hóa làm tốt hơn 
nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
phát huy tiềm năng thế mạnh, 
vai trò, vị trí quan trọng của tỉnh, 
vươn lên phát triển, không thua 
kém các tỉnh khác.

Việc Bộ Chính trị lần đầu 
tiên ban hành Nghị quyết về xây 
dựng và phát triển Thanh Hóa, là 
sự kiện có ý nghĩa hết sức to lớn, 
mở đường cho tỉnh phát triển 
mạnh mẽ hơn nữa trong thời 
gian tới, trở thành “tỉnh kiểu 
mẫu” như Bác Hồ từng căn dặn. 
Đây không chỉ là mốc son trong 
chặng đường xây dựng và phát 
triển của tỉnh Thanh Hóa, mà 
còn là mốc son để khẳng định vị 
trí, vai trò, tầm quan trọng của 
Thanh Hóa đối với quá trình 
xây dựng và phát triển của đất 
nước. Đây chính là cơ hội và là 
điều kiện rất tốt để Thanh Hoá 
đi lên bứt phá. Đúng như nhận 

định của 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 218 Trung ương 
“Với nghị quyết này Thanh Hóa 
sẽ rất phát triển, sẽ đóng góp rất 
nhiều trong sự nghiệp chung của 
đất nước”.

Nghị quyết số 58-NQ/TW 
ngày 05-8-2020 của Bộ Chính trị 
về “Xây dựng và phát triển tỉnh 
Thanh Hóa đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” đề ra mục 
tiêu đến năm 2030: “Thanh Hoá 
là tỉnh giàu đẹp, văn minh và 
hiện đại; một trong những trung 
tâm lớn của vùng Bắc Trung Bộ 
và cả nước về công nghiệp năng 

(8) Đã sáp nhập 3.100 thôn, tổ dân phố, 
để thành lập 1.522 thôn, tổ dân phố mới; 
theo đó, toàn tỉnh đã giảm từ 5.971 thôn, 
tổ dân phố, xuống còn 4.393 thôn, tổ dân 
phố (giảm 1.578 thôn, tổ dân phố). Sáp 
nhập 143 xã, thành 67 xã, (giảm 76 xã), 
là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước 
trong việc sắp xếp các đơn vị hành chính 
cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 37-
NQ/TW của Bộ Chính trị. Sắp xếp lại các 
phòng và tương đương trực thuộc các cơ 
quan chuyên trách tham mưu giúp việc 
Tỉnh ủy từ 32 đầu mối còn 25 đầu mối 
(giảm 07 đầu mối); sắp xếp lại các khoa 
và tương đương của Trường Chính trị 
tỉnh từ 07 đầu mối còn 05 đầu mối (giảm 
02 đầu mối). Giải thể 27/27 Công đoàn 
ngành Giáo dục cấp huyện. Tổ chức bộ 
máy của các sở được sắp xếp lại, giảm 12 
phòng, 5 chi cục và 5 đơn vị sự nghiệp. 
Thành lập Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Văn 
phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Văn 
hóa - Thông tin - Thể thao và Du lịch và 
nhiều đơn vị sự nghiệp khác trên cơ sở 
giải thể, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp 
công lập..
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lượng và chế biến, chế tạo; nông 
nghiệp giá trị gia tăng cao; dịch 
vụ logistics, du lịch, giáo dục 
và đào tạo, y tế chuyên sâu và 
văn hoá, thể thao; một cực tăng 
trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải 
Phòng và Quảng Ninh tạo thành 
tứ giác phát triển ở phía Bắc của 
Tổ quốc; nơi người dân có mức 
sống cao hơn bình quân cả nước, 
các giá trị di sản văn hoá và lịch 
sử được bảo tồn, phát huy; quốc 
phòng, an ninh được bảo đảm 
vững chắc; các tổ chức đảng và hệ 
thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh”. Tầm nhìn đến năm 2045, 
“Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, 
văn minh và hiện đại; tỉnh phát 
triển toàn diện và kiểu mẫu của 
cả nước”. Định hướng trên thể 
hiện sự quan tâm sâu sắc, kỳ 
vọng lớn lao của Trung ương đối 
với Thanh Hóa; đồng thời cũng 
là mục tiêu khát khao của Đảng 
bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh 
Thanh Hóa. 

Để hiện thực hóa các mục 
tiêu của Nghị quyết; trong thời 
gian tới, Đảng bộ tỉnh Thanh 
Hóa tập trung vào những nhiệm 
vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phối hợp chặt chẽ 
với Ban Kinh tế Trung ương và 
các Ban, Bộ, ngành Trung ương, 
các tỉnh, thành phố có liên quan 
tổ chức học tập, quán triệt và 
triển khai thực hiện nghiêm 
túc các nội dung Nghị quyết, 
làm cho toàn thể cán bộ, đảng 
viên và các tầng lớp Nhân dân 
trong tỉnh nắm được đầy đủ sự 
cần thiết, cơ sở ban hành, các 
nội dung, quan điểm, mục tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp nêu trong 
Nghị quyết, tạo sự thống nhất 
cao về nhận thức và hành động 

trong Đảng bộ và toàn xã hội, cổ 
vũ, động viên cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp Nhân dân quyết 
tâm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Bộ Chính trị. Tập 
trung cao cho công tác lãnh đạo, 
chỉ đạo xây dựng Chương trình 
hành động của Tỉnh ủy về thực 
hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW 
của Bộ Chính trị; trong đó cụ 
thể hóa các quan điểm, mục tiêu, 
nhiệm vụ của Nghị quyết thành 
các mục tiêu, chỉ tiêu, các quy 
hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính 
sách, các đề án, chương trình 
trọng tâm, khâu đột phá, các dự 
án lớn,... để tổ chức thực hiện; 
gắn việc thực hiện Nghị quyết 
của Bộ Chính trị với thực hiện 
các chủ trương, nghị quyết khác 
của Trung ương, Nghị quyết Đại 
hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ hai, thực hiện tốt công tác 
quy hoạch và quản lý quy hoạch; 
khẩn trương hoàn chỉnh quy 
hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 
2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 
2045; quy hoạch chi tiết các phân 
khu chức năng trong Khu kinh tế 

Nghi Sơn mở rộng và quy hoạch 
đô thị tỉnh Thanh Hóa đến năm 
2040,... Tập trung cao để lãnh 
đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế 
nhanh và bền vững, tạo chuyển 
biến mạnh mẽ về chất lượng 
tăng trưởng và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế; phấn đấu tốc độ 
tăng trưởng tổng sản phẩm trên 
địa bàn (GRDP) bình quân giai 
đoạn 2021 - 2025 đạt 11%/năm 
trở lên; giai đoạn 2026-2030 đạt 
9,2%/năm trở lên. 

Tập trung phát triển toàn 
diện nhưng có trọng tâm, trọng 
điểm 3 vùng kinh tế - xã hội 
theo hướng: Phát triển ổn định 
vùng miền núi; phát triển nhanh 
vùng đồng bằng và trung du; 
phát triển đột phá vùng ven biển 
và hải đảo. Quan tâm phát triển 
nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - 
xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng 
giao thông đồng bộ, hiện đại, kết 
nối các vùng, miền, các cực tăng 
trưởng trong và ngoài tỉnh. Tiếp 
tục đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh 
các công trình hạ tầng thiết yếu 
để sớm đưa Khu kinh tế Nghi 
Sơn trở thành một trong những 
trung tâm đô thị công nghiệp và 
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dịch vụ ven biển trọng điểm của 
cả nước. Thu hút và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ 
mọi thành phần kinh tế cho phát 
triển kinh tế - xã hội trên cơ sở 
tạo sự đột phá về cải cách hành 
chính, cải thiện môi trường đầu 
tư và kinh doanh. Tăng cường 
công tác quản lý, khai thác, sử 
dụng tài nguyên và bảo vệ môi 
trường; chủ động phòng, chống 
thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu.

Thứ ba, gắn phát triển kinh tế 
với phát triển văn hóa - xã hội và 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã 
hội. Chủ động tham gia tích cực 
và có hiệu quả vào cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư; 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học 
- công nghệ hiện đại; xây dựng 
và phát triển văn hóa, con người 
xứ Thanh, đáp ứng yêu cầu phát 
triển bền vững, phù hợp với tiến 
trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa 
và nâng cao chất lượng các hoạt 
động văn hóa - xã hội; giữ vững 
và phát huy thành tựu đã đạt 
được, nhất là thành tích về giáo 
dục mũi nhọn và thể thao thành 
tích cao; nâng cao chất lượng 
giáo dục đại trà và chất lượng 
nguồn nhân lực, thực hiện tốt 
chính sách an sinh xã hội, công 
tác giảm nghèo, giải quyết việc 
làm, nâng cao đời sống cho Nhân 
dân. Thực hiện đồng bộ các giải 
pháp bảo tồn và phát huy bản 
sắc văn hóa, giá trị truyền thống 
tốt đẹp của quê hương; nâng cao 
hình ảnh, vị thế của người Thanh 
Hoá trong lòng bạn bè trong và 
ngoài nước. 

Thứ tư, tăng cường liên kết, 
hợp tác với các tỉnh trong vùng 

Bắc Trung bộ, thành phố Hà 
Nội và các tỉnh, thành phố khác 
trong cả nước; lấy Khu kinh tế 
Nghi Sơn, thành phố Sầm Sơn và 
Cảng hàng không Thọ Xuân làm 
trọng điểm để tăng cường kết 
nối với các địa phương, nhất là 
trong xúc tiến đầu tư, huy động 
và phân bổ nguồn lực, xây dựng 
kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; 
đào tạo, thu hút và tạo việc làm; 
nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ; xây dựng các 
tuyến du lịch liên tỉnh, liên 
vùng;... Tiếp tục triển khai thực 
hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo 
đảm quốc phòng - an ninh, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự an 
toàn xã hội; tạo điều kiện và môi 
trường thuận lợi cho Nhân dân 
yên tâm sản xuất và phát triển 
kinh tế - xã hội.

 Thứ năm, tiếp tục xây dựng 
Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; nâng cao năng 
lực lãnh đạo và sức chiến đấu 
của tổ chức Đảng; tiếp tục thực 
hiện tốt Nghị quyết Trung ương 
4 khóa XI và khóa XII về xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với 
đẩy mạnh việc học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh. Xây dựng hệ 
thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả; xây 
dựng đội ngũ cán bộ các cấp có 
đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, 
ngang tầm với nhiệm vụ trong 
giai đoạn mới. Nâng cao hiệu 
lực, hiệu quả hoạt động của bộ 
máy chính quyền, mặt trận và 
các đoàn thể. Phát huy sức mạnh 
của cả hệ thống chính trị và khối 
đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy 
và phát huy cao độ truyền thống 
cách mạng, tinh thần chủ động, 

sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, 
khát vọng vươn lên mạnh mẽ 
trong cán bộ, đảng viên và các 
tầng lớp Nhân dân, quyết tâm 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ đã đề ra.

Đảng bộ, chính quyền và 
Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh 
Hóa ý thức sâu sắc rằng: Xây 
dựng và phát triển Thanh Hóa 
trước hết là trách nhiệm của tỉnh 
Thanh Hóa; song rất cần sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung 
ương Đảng, Quốc hội, Chính 
phủ; sự hỗ trợ, giúp đỡ của các 
ban, bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương; sự liên kết, phối hợp, 
cộng đồng trách nhiệm của các 
tỉnh ủy, thành ủy trong cả nước, 
đặc biệt là các tỉnh ủy, thành ủy 
trong vùng Bắc Trung Bộ, vùng 
đồng bằng Sông Hồng và vùng 
Tây Bắc để thúc đẩy cùng nhau 
phát triển, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu của Nghị 
quyết.

Tiếp nối và phát huy truyền 
thống cách mạng vẻ vang, tinh 
thần đoàn kết, chủ động, sáng 
tạo, Đảng bộ, chính quyền, quân 
và dân các dân tộc tỉnh Thanh 
Hóa nguyện đoàn kết một lòng, 
ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu 
thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
theo tinh thần Nghị quyết số 58-
NQ/TW của Bộ Chính trị; quyết 
tâm xây dựng Thanh Hoá trở 
thành một cực tăng trưởng mới 
cùng với Hà Nội, Hải Phòng và 
Quảng Ninh tạo thành tứ giác 
phát triển ở phía Bắc của Tổ 
quốc, sớm thực hiện thắng lợi 
“khát vọng thịnh vượng” và trở 
thành tỉnh “kiểu mẫu” như sinh 
thời Bác Hồ kính yêu hằng mong 
muốn n
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PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
SỚM TRỞ THÀNH TRUNG TÂM
CỦA VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

l TRẦN QUỐC TRUNG 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, 
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ

Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 17 -02-2005 của Bộ 
Chính trị (khóa IX) “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, ngày 05-8-2020, Bộ Chính trị (khóa XII) đã ban 
hành Nghị quyết số 59-NQ/TW “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Với quan điểm “Xây dựng và phát triển Cần Thơ thành 
thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước 
vùng đồng bằng sông Cửu Long”, Nghị quyết số 59-NQ/TW đã nêu bật vai trò, vị trí và 
tầm quan trọng của Cần Thơ đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; tạo khí 
thế và động lực mạnh mẽ để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đề ra và thực 
hiện những giải pháp có tính đột phá, đưa Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới.
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Thành tựu 15 năm 
Qua 15 năm triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, 
kinh tế - văn hóa - xã hội thành 
phố Cần Thơ đã có những bước 
phát triển mạnh mẽ; diện mạo 
một đô thị trung tâm, động lực 
phát triển của vùng đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày 
càng hiện rõ. Với nỗ lực, quyết 
tâm cao của các cấp ủy đảng, 
chính quyền và nhân dân thành 
phố, đến nay, nhiều mục tiêu, 
nhiệm vụ quan trọng về phát 
triển thành phố Cần Thơ đề ra 
trong Nghị quyết số 45-NQ/TW, 
Kết luận số 17-KL/TW ngày 21-
3-2012 của Bộ Chính trị và Kết 
luận số 07- KL/TW ngày 28-9-
2016 của Bộ Chính trị “Về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết số 45-
NQ/TW” đã cơ bản hoàn thành. 
Cụ thể là: 

Kinh tế thành phố tăng 
trưởng khá, chất lượng và quy 
mô nền kinh tế được nâng lên; là 
địa phương duy nhất trong vùng 
ĐBSCL có điều tiết ngân sách về 
Trung ương; từng bước khẳng 
định là một trong những động 
lực tăng trưởng của vùng. Giai 
đoạn 2006-2019, tăng trưởng 
kinh tế của Thành phố đạt mức 
bình quân 7,27%/năm, cao hơn 
mức bình quân chung của cả 
nước, cao nhất trong vùng kinh 
tế trọng điểm vùng ĐBSCL; 
hằng năm đóng góp khoảng 12% 
GRDP của vùng ĐBSCL; tổng 
sản phẩm bình quân đầu người 
đến cuối năm 2019 đạt 88,3 triệu 
đồng, gấp 7,1 lần so với năm 
2005.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch 
theo hướng dịch vụ và công 
nghiệp là chủ đạo, từng bước 

khẳng định vai trò trung tâm của 
vùng ĐBSCL về công nghiệp và 
dịch vụ, nhất là về thương mại 
và du lịch. Ngành nông nghiệp 
phát triển liên tục và ổn định, 
đóng vai trò quan trọng trong 
giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập cho người dân, góp phần 
giảm nghèo, đảm bảo an sinh 
xã hội. Thành phố hoàn thành 
trước thời hạn chương trình xây 
dựng nông thôn mới với tổng 
các nguồn vốn đầu tư giai đoạn 
2011-2019 là 13.942 tỷ đồng và 
đang xây dựng các xã nông thôn 
mới nâng cao, tiến đến nông 
thôn mới kiểu mẫu.

Môi trường đầu tư và kinh 
doanh được cải thiện cùng với 
việc đẩy mạnh cải cách thủ tục 
hành chính đã thúc đẩy các khu 
vực kinh tế phát triển đa dạng, 
thu hút được nhiều nguồn vốn 
cho đầu tư phát triển. Năm 
2019, tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội đạt 52.086 tỷ đồng, gấp 7,1 
lần so với năm 2005. Trong đó 
có 10 chương trình, dự án lớn 
từ nguồn vốn ODA với khoảng 
14.746 tỷ đồng giúp thành phố 
đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên 
là: phát triển đô thị, giao thông 
vận tải, y tế, cấp nước, vệ sinh 
môi trường…

Thực hiện tốt công tác quy 
hoạch và phát triển đô thị; trở 
thành đô thị loại I trực thuộc 
Trung ương với tỷ lệ đô thị hóa 
năm 2019 đạt khoảng 70%, cao 
hơn gần 2 lần so với mức trung 
bình cả nước. Cần Thơ là một 
trong 06 đô thị trọng điểm thực 
hiện đề  án phát triển các đô thị 
Việt Nam ứng phó với biến đổi 
khí hậu và hướng tới là đô thị hạt 
nhân của vùng ĐBSCL. Kết cấu 

hạ tầng đô thị, đặc biệt là hạ tầng 
giao thông, không ngừng được 
cải thiện, kết nối với mạng lưới 
đô thị vùng, giúp Cần Thơ làm 
tốt vai trò đầu mối quan trọng về 
giao thông vận tải nội vùng, liên 
vận quốc tế.

Công tác khai thác, quản lý 
tài nguyên và bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
được thường xuyên quan tâm 
và đạt nhiều kết quả tích cực; 
Cần Thơ trở thành thành viên 
trong mạng lưới 100 thành phố 
trên toàn cầu có khả năng chống 
chịu (100RC); được vinh danh 
và nhận “Chứng chỉ ASEAN 
thành phố tiềm năng để trở 
thành thành phố bền vững về 
môi trường lần thứ 3 về không 
khí sạch”. Song song đó, Thành 
phố chú trọng khai thác, sử dụng 
tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài 
nguyên; chủ động, tích cực tham 
gia các thể chế hợp tác quốc tế 
về môi trường và thích ứng với 
biến đổi khí hậu hướng đến phát 
triển bền vững.

Bên cạnh việc mở rộng quan 
hệ hợp tác quốc tế, Thành phố 
tăng cường quan hệ hợp tác với 
các tỉnh, thành phố khác trong 
và ngoài vùng ĐBSCL. Hoạt 
động liên kết, hợp tác phát triển 
vùng kinh tế trọng điểm Vùng 
ĐBSCL đạt được một số kết quả 
khả quan bước đầu như: đề xuất 
cơ chế, chính sách hỗ trợ chung 
cho vùng; rà soát, xây dựng quy 
hoạch cấp vùng, quy hoạch 
thành phố; xây dựng cơ sở dữ 
liệu vùng kinh tế trọng điểm 
vùng ĐBSCL; xác định danh 
mục dự án trọng điểm về kết cấu 
hạ tầng của vùng thích ứng với 
biến đổi khí hậu.
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Văn hóa - xã hội đạt được 
nhiều kết quả tích cực; từng 
bước khẳng định vai trò trung 
tâm vùng ĐBSCL về giáo dục và 
đào tạo, khoa học và công nghệ, 
y tế, văn hóa; thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội, chăm 
lo cho gia đình người có công 
với nước, các đối tượng bảo trợ 
xã hội. Trung bình hằng năm, 
Thành phố giải quyết việc làm 
cho cho trên 50.000 lao động; 
tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề 
tăng từ 27,95% năm 2006 lên 
58% năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo 
năm 2019 giảm còn 0,66%, thấp 
nhất so với các tỉnh trong vùng 
ĐBSCL. Thực hiện tốt các chính 
sách dân tộc và tôn giáo, củng cố 
và tăng cường khối đại đoàn kết 
toàn dân trên địa bàn.
Nhận diện hạn chế, yếu kém 
và bài học kinh nghiệm

Bên cạnh những kết quả đã 
đạt được, quá trình triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/
TW thời gian qua cũng bộc lộ 
một số hạn chế, yếu kém:

Phát triển kinh tế chưa tương 
xứng với tiềm năng, lợi thế; Cần 
Thơ chưa thật sự là trung tâm 

động lực của vùng ĐBSCL. Cơ 
cấu kinh tế nội ngành chuyển 
dịch chậm, nhất là ngành công 
nghiệp; phát triển của ngành 
dịch vụ chưa tạo ra được sự đột 
phá, chưa trở thành trung tâm 
dịch vụ lớn, đa ngành của vùng; 
nông nghiệp chưa phát huy hết 
tiềm năng, lợi thế, chưa thể hiện 
rõ vai trò sản xuất nông nghiệp 
theo hướng hiện đại.

Công tác quy hoạch, quản lý 
quy hoạch, nhất là đô thị còn 
yếu kém, thiếu tính bền vững. 
Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 
nhất là hạ tầng giao thông, chưa 
đồng bộ, hiện đại, chất lượng 
chưa cao, là điểm nghẽn đối với 
sự phát triển của thành phố và 
vùng ĐBSCL. Thành phố Cần 
Thơ chưa thật sự trở thành đô 
thị hạt nhân liên kết và kết nối 
vùng. 

Phát triển văn hóa - xã hội 
vẫn còn nhiều bất cập; chất 
lượng giáo dục chưa đồng đều 
giữa các địa phương; chất lượng 
đào tạo nghề, đào tạo đại học 
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển 
của Thành phố và của Vùng, 
nhất là trong nghiên cứu và ứng 

dụng khoa học - công nghệ để 
giải quyết các yêu cầu phát triển 
trong tình hình mới. 

Chất lượng tổ chức bộ máy 
và phương thức hoạt động của 
hệ thống chính trị chuyển biến 
chưa đồng đều; hệ thống dân 
vận, mặt trận, đoàn thể có lúc, 
có nơi chậm đổi mới về nội 
dung, phương thức hoạt động; 
công tác quy hoạch, đào tạo, bồi 
dưỡng, sử dụng cán bộ từng lúc, 
từng nơi chưa thật hiệu quả.

Từ những thành tựu và hạn 
chế qua 15 năm triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW 
của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành 
phố rút ra một số bài học kinh 
nghiệm:

Thứ nhất, trong lãnh đạo, chỉ 
đạo thực hiện Nghị quyết, các 
cấp ủy đảng, chính quyền phải 
linh hoạt, chủ động trong việc 
lựa chọn, xác định một số lĩnh 
vực làm khâu đột phá. Song song 
đó, phải phối hợp thường xuyên, 
chặt chẽ với các Ban, Bộ, ngành 
Trung ương; tăng cường liên kết, 
hợp tác với các địa phương trong 
vùng và cả nước để kịp thời kiến 
nghị, giải quyết những khó khăn, 
vướng mắc.

Thứ hai, trong triển khai thực 
hiện, cần lựa chọn và xác định 
đúng vấn đề trọng tâm, trọng 
điểm theo từng giai đoạn, chú 
trọng phát hiện và nhân rộng 
các mô hình có hiệu quả; bám 
sát thực tiễn để xây dựng các 
chương trình, dự án, cơ chế, 
chính sách, bố trí nguồn lực phù 
hợp và có giải pháp huy động tốt 
các nguồn lực thực hiện.

Thứ ba, phát huy cao độ nội 
lực, gắn việc khai thác các tiềm 
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năng, lợi thế với nguồn lực hỗ 
trợ của Trung ương; xây dựng 
cơ chế, chính sách thu hút nhiều 
nguồn lực đầu tư trong và ngoài 
nước, hỗ trợ của các tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân trong 
nước, kiều bào ở nước ngoài và 
các tổ chức quốc tế, tạo ra nguồn 
lực tổng hợp để phát triển kinh 
tế gắn với đảm bảo an sinh xã 
hội, bảo vệ môi trường.

Thứ tư, phát huy vai trò của 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các 
tổ chức đoàn thể, lực lượng cốt 
cán, người có uy tín trong đồng 
bào dân tộc, xây dựng lực lượng 
nòng cốt làm tốt công tác dân 
vận; các cấp, các ngành phải tạo 
điều kiện để nhân dân tham gia 
đóng góp ý kiến, phản biện xã 
hội trong việc xây dựng chính 
sách, trong thực hiện các công 
trình trọng tâm, trọng điểm với 
tinh thần thật sự dân chủ, cầu 
thị.
Để xứng đáng là thành phố 
trung tâm vùng đồng bằng 
sông Cửu Long

Với quan điểm: “Xây dựng 
và phát triển Cần Thơ thành 
thành phố trung tâm vùng, sinh 
thái, văn minh, hiện đại, mang 

đậm bản sắc sông nước vùng 
ĐBSCL là nhiệm vụ quan trọng, 
có ý nghĩa không chỉ về kinh tế 
- xã hội mà cả về chính trị, quốc 
phòng, an ninh”, Nghị quyết số 
59-NQ/TW của Bộ Chính trị 
“Về xây dựng và phát triển thành 
phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045” đã xác định 
rõ mục tiêu phát triển đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2045. 
Theo đó, đến năm 2030, “Cần 
Thơ là thành phố sinh thái, văn 
minh, hiện đại mang đậm bản sắc 
văn hóa sông nước vùng ĐBSCL; 
là trung tâm của vùng về thương 
mại dịch vụ, logistics, công nghiệp 
chế biến, nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao, giáo dục và đào 
tạo, y tế chuyên sâu, khoa học và 
công nghệ, văn hóa, thể thao; là 
đô thị hạt nhân vùng ĐBSCL; đời 
sống vật chất tinh thần của người 
dân đạt mức cao; tổ chức đảng 
và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; quốc phòng, an ninh 
bảo đảm vững chắc”. Tầm nhìn 
đến năm 2045, “Cần Thơ là thành 
phố sinh thái, văn minh, hiện đại 
mang đậm bản sắc sông nước 
vùng ĐBSCL; thuộc nhóm thành 
phố phát triển khá ở châu Á”.

Để tiếp tục xây dựng, phát 
triển thành phố nhanh và bền 
vững trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
hội nhập quốc tế, thích ứng với 
biến đổi khí hậu, thực sự trở 
thành đô thị trung tâm của vùng 
ĐBSCL, Đảng bộ thành phố xác 
định trong thời gian tới, các 
cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn 
thể và nhân dân thành phố cần 
nghiêm túc tổ chức nghiên cứu, 
học tập, quán triệt và triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/
TW của Bộ Chính trị với các 
kế hoạch, chương trình hành 
động thực hiện cụ thể gắn với 
nhiệm vụ chính trị của từng địa 
phương, đơn vị. Yêu cầu hàng 
đầu được đặt ra trong quá trình 
triển khai thực hiện Nghị quyết 
là phải tạo được sự đổi mới tư 
duy và tính thống nhất cao 
trong cả hệ thống chính trị đến 
các tầng lớp nhân dân về phát 
triển thành phố Cần Thơ thực 
sự là trung tâm vùng ĐBSCL; 
tinh thần của Nghị quyết cần 
được triển khai ngay vào Đại 
hội Đảng bộ thành phố lần thứ 
XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và từ 
đó cụ thể hóa vai trò trung tâm 
vùng của thành phố trong định 
hướng, quy hoạch, chiến lược và 
chính sách phát triển của thành 
phố, của từng địa phương cũng 
như trong các chương trình 
hành động với đầy đủ các nguồn 
lực và cơ chế phát triển phù hợp.

Để thực hiện thành công 
Nghị quyết số 59-NQ/TW, Đảng 
bộ thành phố xác định trong 5 
năm tới sẽ tập trung thực hiện 
03 khâu đột phá:

Thứ nhất, đổi mới mạnh mẽ 
tổ chức bộ máy của hệ thống 
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chính trị theo hướng tinh gọn, 
hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, tập trung xây dựng 
đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, 
chuyên gia đầu ngành, cán bộ 
chuyên môn có bản lĩnh chính 
trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, 
đủ phẩm chất, năng lực và uy 
tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 
trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Thứ hai, huy động mọi nguồn 
lực thu hút đầu tư, xây dựng kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng 
bộ, hiện đại; chú trọng kết cấu 
hạ tầng giao thông, logistics; 
phát triển thị trường tài chính, 
thương mại, dịch vụ, du lịch và 
nông nghiệp công nghệ cao.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh 
cải cách hành chính, xây dựng 
chính quyền điện tử hành động, 
phục vụ. Tận dụng cuộc Cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư, 
phát triển mạnh mẽ hạ tầng 
công nghệ thông tin - truyền 
thông; khoa học và công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá về 
năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và sức cạnh tranh; lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm của đổi 
mới ứng dụng và chuyển giao 
công nghệ; từng bước xây dựng 
thành phố Cần Thơ văn minh, 
hiện đại (thành phố thông 
minh), tăng trưởng xanh.

Trên cơ sở đó, thời gian tới 
các cấp ủy đảng, chính quyền, 
đoàn thể và nhân dân thành phố 
cần chú trọng thực hiện đồng bộ 
một số nhiệm vụ giải pháp trọng 
tâm sau:

Một là, thực hiện tốt công 
tác quy hoạch và quản lý quy 
hoạch, nhất là quy hoạch các 
ngành kinh tế và quy hoạch đô 

thị trên cơ sở phát huy ở mức 
cao nhất các tiềm năng, lợi thế 
không chỉ của Thành phố mà 
của cả vùng ĐBSCL; tập trung 
phát triển thành phố theo định 
hướng nhanh, bền vững, đột 
phá với tư cách trung tâm vùng 
để giải quyết những vấn đề về 
phát triển, nhất là phát triển 
nông nghiệp, nông thôn và 
ứng phó với biến đổi khí hậu 
mà vùng ĐBSCL đang đối mặt. 
Hoàn thành Quy hoạch phát 
triển thành phố đến năm 2030 
tầm nhìn 2045; Quy hoạch đô 
thị Cần Thơ theo hướng đô thị 
sông nước, sinh thái, văn minh, 
hiện đại; đô thị thông minh; đô 
thị hạt nhân của vùng.

Hai là, phát triển kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là 
kết cấu hạ tầng giao thông đồng 
bộ, hiện đại, kết nối nội vùng và 
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liên vùng; là cơ sở để thành phố 
phát huy vai trò trung tâm, động 
lực phát triển vùng ĐBSCL và 
là đầu mối quan trọng về giao 
thông vận tải nội vùng và liên 
vận quốc tế. Xây dựng, hoàn 
thiện hạ tầng các khu, cụm công 
nghiệp; khu công nghệ cao, công 
nghệ thông tin, hạ tầng phát 
triển các dạng năng lượng mới, 
năng lượng tái tạo; trung tâm 
phát triển thủy sản vùng ĐBSCL 
tại Cần Thơ; xây dựng các trung 
tâm logistics hiện đại, ứng dụng 
công nghệ cao, đặc biệt là trung 
tâm logistics hàng không tại sân 
bay Cần Thơ, trung tâm logistics 
phục vụ nhóm hàng nông - thủy 
sản, phát triển Cảng Cái Cui 
thành cảng biển quốc tế, tạo tiền 
đề quan trọng để hình thành 
hệ thống logistics đồng bộ liên 
hoàn với cả nước.

Ba là, thu hút và sử dụng 
hiệu quả các nguồn vốn đầu tư 
từ mọi thành phần kinh tế cho 
phát triển kinh tế - xã hội, các 
ngành kinh tế có tiềm năng, lợi 
thế; các công trình hạ tầng kinh 
tế- xã hội lớn, quan trọng, thiết 
yếu, tạo động lực phát triển 
Thành phố và có tác động lan 
tỏa ra toàn Vùng, nhất là các 
công trình phục vụ dân sinh và 
ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Thu hút có chọn lọc các dự án có 
vốn đầu tư nước ngoài có trình 
độ công nghệ cao, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, môi trường 
sinh thái. Xây dựng hệ sinh thái 
khởi nghiệp, tạo điều kiện hình 
thành các doanh nghiệp công 
nghệ cao, công nghệ thông tin, 
viễn thông. Chú trọng phát triển 
mô hình kinh tế tập thể, hợp tác 
xã ứng dụng công nghệ cao.

Bốn là, phát triển nguồn 
nhân lực chất lượng cao, dịch 
vụ khoa học và công nghệ, dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe, khẳng 
định vị thế là trung tâm giáo 
dục và đào tạo, khoa học và 
công nghệ, y tế chuyên sâu của 
vùng ĐBSCL. Đẩy mạnh đào 
tạo theo nhu cầu xã hội, chú 
trọng đào tạo các nghề trọng 
điểm đạt trình độ các nước khu 
vực ASEAN và thế giới; tạo điều 
kiện thuận lợi nhất về cơ chế, 
chính sách để phát triển các 
trường đại học theo hướng đạt 
chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
cho thành phố và vùng ĐBSCL. 
Hình thành sàn giao dịch công 
nghệ, kết nối Cần Thơ với các 
trung tâm công nghệ trong nước 
và thế giới; đẩy mạnh hợp tác 
trong nước và quốc tế về khoa 
học - công nghệ. Hoàn thiện hệ 
thống y tế; hiện đại hóa thiết bị 
các bệnh viện; đầu tư nâng cấp 
đạt chuẩn quốc gia, quốc tế các 
trung tâm y tế.

Năm là, gắn phát triển kinh 
tế với phát triển văn hóa và thực 
hiện tiến bộ, công bằng xã hội; 
khẳng định vị thế là trung tâm 
văn hóa, du lịch và thể thao của 
vùng ĐBSCL; thực hiện tốt công 
tác tôn giáo và dân tộc; kết hợp 
chặt chẽ phát triển kinh tế - xã 
hội với đảm bảo quốc phòng - 
an ninh. Nâng cao chất lượng 
đời sống văn hóa của người dân, 
xây dựng con người Cần Thơ 
“Trí tuệ, năng động, nhân ái, 
hào hiệp, thanh lịch”; phát triển 
du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn trên cơ sở phát huy 
các tiềm năng lợi thế sẵn có và 
tăng cường liên kết, hợp tác về 

du lịch với các địa phương trong 
và ngoài vùng ĐBSCL.

Sáu là, thực hiện tốt công tác 
quản lý, khai thác và sử dụng 
có hiệu quả tài nguyên, nhất là 
tài nguyên nước, bằng các giải 
pháp công trình kết hợp phi 
công trình; bảo vệ môi trường 
sinh thái, kiểm soát chặt chẽ 
chất lượng nước thải, rác thải, 
khí thải tại các khu công nghiệp, 
khu đô thị, khu dân cư. Thực 
hiện tốt Nghị quyết số 120/NQ-
CP của Chính phủ “Về phát triển 
bền vững ĐBSCL thích ứng với 
biến đổi khí hậu”, chủ động 
phối hợp với các ban, bộ, ngành 
Trung ương, các tỉnh, thành phố 
trong vùng và cả nước để hướng 
tới xây dựng thành phố Cần 
Thơ thành trung tâm ứng phó 
với biến đổi khí hậu của vùng 
ĐBSCL; đồng thời, tăng cường 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực 
môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu. 

Bảy là, tăng cường liên kết 
hợp tác với các tỉnh trong vùng 
ĐBSCL, với Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh, thành phố 
khác trong cả nước theo nguyên 
tắc “tự nguyện, tôn trọng lẫn 
nhau, đôi bên cùng có lợi”; hợp 
tác với các trường đại học, các 
viện nghiên cứu khoa học và 
doanh nghiệp để vừa thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội thành 
phố vừa phát huy vai trò trung 
tâm, trở thành hạt nhân liên kết 
của vùng. Xây dựng trung tâm 
thu thập và xử lý thông tin hiện 
đại, ứng dụng công nghệ mới 
cho vùng ĐBSCL, phục vụ mục 
tiêu phát triển và quản lý vùng; 
nâng cao hiệu quả công tác đối 
ngoại và hội nhập quốc tế n
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Ngày 22/7, tại Hà Nội, Ban 
Kinh tế Trung ương và 
Ban cán sự đảng Chính 

phủ phối hợp tổ chức Diễn đàn cấp 
cao về Năng lượng Việt Nam 2020 
nhằm triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính 
trị về định hướng Chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia của Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Kinh 
tế Trung ương và đồng chí Trịnh 
Đình Dũng, Ủy viên BCH Trung 

ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính 
phủ đồng chủ trì. Dự Diễn đàn có 
đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ 
tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên 
BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo 
các Ban, Bộ, ngành Trung ương 
và địa phương; các đại sứ, khách 
mời quốc tế và đông đảo lãnh đạo  
doanh nghiệp năng lượng.

Phát triển năng lượng là nhiệm 
vụ có ý nghĩa chiến lược quan trọng 
để thực hiện mục tiêu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên 
cạnh đó, phát triển năng lượng còn 
gắn chặt chẽ với những hoạt động 

về chính trị - ngoại giao, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh và bảo vệ 
môi trường sinh thái. Sau khi được 
ban hành, với những quan điểm 
mới, mạnh mẽ và đột phá về phát 
triển năng lượng quốc gia, Nghị 
quyết 55-NQ/TW đã nhận được 
nhiều đánh giá tích cực từ các cơ 
quan, tổ chức và cộng đồng doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế, tạo 
sự hưởng ứng và đồng thuận mạnh 
mẽ trong toàn hệ thống chính trị.

Tạp chí Kinh tế xin trân trọng 
giới thiệu trích lược một số bài 
phát biểu, tham luận tại Diễn đàn.

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG 
QUỐC GIA CỦA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 
ĐẾN NĂM 2045

Ảnh: ĐẶNG VIỆT
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ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐẶT RA TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 55-NQ/TW 
VỀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG RẤT
TOÀN DIỆN, NHIỀU NỘI DUNG MANG TÍNH ĐỘT PHÁ
l TRỊNH ĐÌNH DŨNG

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ

Tạp chí Kinh tế xin trân trọng trích đăng bài phát biểu của đồng chí Trịnh Đình Dũng, 
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ tại Diễn đàn.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020
Ảnh: Đặng Việt

Ngành năng lượng có vai 
trò đặc biệt quan trọng 
trong phát triển kinh 

tế - xã hội và đảm bảo quốc 
phòng, an ninh của bất kỳ một 
quốc gia nào và nó là nền tảng 
về hạ tầng để phát triển của mỗi 

quốc gia. Việt Nam luôn dành 
sự quan tâm để đầu tư cho phát 
triển năng lượng nhằm đáp ứng 
những yêu cầu về đảm bảo an 
ninh quốc gia, cũng như thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, 
nhất là trong thời kỳ Việt Nam 

đang đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Cho đến nay, với nỗ lực 
của các cấp, các ngành, các 
doanh nghiệp năng lượng cũng 
như sự vào cuộc của người dân 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
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Đảng, của Nhà nước, ngành 
năng lượng Việt Nam đã đạt 
được những thành tựu rất quan 
trọng, đáp ứng nhu cầu về năng 
lượng, đặc biệt là điện năng cho 
phát triển kinh tế - xã hội và 
đảm bảo yêu cầu về quốc phòng, 
an ninh. 

Ngành năng lượng đã trở 
thành ngành kinh tế có quy 
mô lớn, phát triển năng động 
và hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng. Tiêu thụ năng lượng 
gia tăng đáng kể, cơ cấu tiêu thụ 
năng lượng chuyển dịch theo 
hướng công nghiệp hóa, dịch 
vụ hóa và đã từng bước chuyển 
đổi ngành năng lượng sang hoạt 
động theo cơ chế thị trường. Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả được thúc đẩy. Đã huy 
động được nguồn lực lớn cho 
đầu tư phát triển ngành năng 
lượng với sự tham gia của các 
thành phần kinh tế, đặc biệt là 
tham gia của khối tư nhân trong 
phát triển năng lượng. Chúng ta 
thấy rất rõ phát triển năng lượng 
tái tạo trong thời gian vừa qua. 

Mặc dù đạt được những 
thành tựu quan trọng như vậy 
nhưng ngành năng lượng Việt 
Nam vẫn đang đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức, tồn 
tại, hạn chế và cần phải tiếp tục 
được khắc phục, giải quyết trong 
thời gian tới. 

Trước hết, mục tiêu đảm bảo 
an ninh năng lượng quốc gia 
đang đối mặt với nhiều thách 
thức, đặc biệt là thách thức về 
nguồn năng lượng sơ cấp ở Việt 
Nam ngày càng giảm như than, 
khí v.v… Chúng ta phải nhập 
khẩu các nguồn năng lượng sơ 
cấp nên sẽ giảm khả năng tự chủ 

về năng lượng của Việt Nam và 
tăng sự phụ thuộc vào các nền 
kinh tế khác. Đây là một thách 
thức rất lớn. 

Thứ hai là cơ sở hạ tầng 
ngành năng lượng còn một số 
bất cập, nhiều dự án năng lượng 
chậm tiến độ, nhất là những dự 
án nguồn điện. Những dự án 
nguồn điện than lớn trong quy 
hoạch điện VII đang thực hiện 
gặp nhiều khó khăn trong việc 
đầu tư xây dựng, do những quan 
ngại về vấn đề môi trường của 
người dân. Bên cạnh đó, những 
dự án này vốn rất lớn, nhiều 
dự án đang thiếu vốn, ngay 
cả những doanh nghiệp nước 
ngoài đầu tư vào Việt Nam cũng 
đang khó khăn trong việc tự chủ 
về nguồn vốn. 

Thứ ba là trình độ công 
nghệ ở một số lĩnh vực chưa 
cao, hiệu quả khai thác sử dụng 
năng lượng còn thấp, thị trường 
năng lượng cạnh tranh phát 
triển chưa đồng bộ, chính sách 
giá năng lượng còn một số bất 
cập. Công tác bảo vệ môi trường 
trong ngành năng lượng có lúc, 
có nơi còn chưa được quan tâm 
đúng mức và đã gây bức xúc 
trong xã hội. 

Để đảm bảo an ninh năng 
lượng, đáp ứng yêu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 
quốc phòng, an ninh trong thời 
kỳ mới, Bộ Chính trị đã ban 
hành Nghị quyết số 55-NQ/TW 
về định hướng Chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia của 
Việt Nam đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 
đã đề ra một hệ thống các quan 
điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp để phát triển ngành năng 

lượng Việt Nam đảm bảo chất 
lượng, hiệu quả, phát triển bền 
vững, góp phần nâng cao năng 
lực và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, thúc đẩy quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế của Việt Nam. 

Thời gian qua, Chính phủ 
và Thủ tướng Chính phủ đã 
tập trung xây dựng các chương 
trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/ 
TW của Bộ Chính trị. Trong đó, 
tập trung xây dựng Chiến lược 
phát triển năng lượng quốc gia 
và Chiến lược phát triển các 
phân ngành năng lượng. Đồng 
thời, xây dựng các quy hoạch 
tổng thể phát triển năng lượng 
và các quy hoạch phân ngành, 
đặc biệt là quy hoạch điện lực 
quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 
và tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp 
tục hoàn thiện thể chế liên quan 
đến các lĩnh vực năng lượng 
nhằm tạo môi trường để huy 
động các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển năng lượng. Tạo ra 
công cụ để kiểm soát quá trình 
phát triển năng lượng hiệu quả 
và bền vững. 

Trước hết là về hoàn thiện thể 
chế, chúng ta đều biết hoàn thiện 
thể chế có vai trò vô cùng quan 
trọng để tạo lập môi trường, để 
huy động các nguồn lực cho đầu 
tư phát triển, đồng thời là một 
công cụ để kiểm soát quá trình 
phát triển đúng hướng. Về huy 
động nguồn lực cho năng lượng, 
từ nay đến năm 2025, Việt Nam 
phải tăng thêm khoảng 50.000 
MW công suất điện nguồn, 
trong đó có cả những nguồn 
năng lượng tái tạo v.v.. Với giá 
thành bình quân xấp xỉ gần 1 
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triệu USD/ MW (tính bình quân 
chung cả điện khí, điện than, 
điện mặt trời, thủy điện v.v..) thì 
mỗi năm chúng ta cần đầu tư từ 
7 đến 10 tỷ USD, chưa kể nguồn 
vốn để cho phát triển các mạng 
lưới, hệ thống truyền tải điện. 
Cho nên cần phải có chính sách 
để huy động các nguồn lực. Do 
đó, trong thời gian tới, Chính 
phủ sẽ tập trung sửa đổi, bổ 
sung các luật như Luật Điện lực, 
Luật Dầu khí, Luật sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả để có 
thể xây dựng Luật Năng lượng 
tái tạo mới. Đồng thời, cần phải 
sớm nghiên cứu, xây dựng mới, 
bổ sung, điều chỉnh đồng bộ 
các văn bản quy phạm pháp luật 
dưới luật để thi hành các luật. 
Xây dựng các cơ chế đặc thù 
trong đầu tư phát triển các dự 
án năng lượng, cơ chế tài chính 
huy động nguồn vốn cho phát 
triển nguồn điện và hệ thống 
truyền tải. Cơ chế đấu thầu, đấu 

giá cung cấp năng lượng phù 
hợp, đặc biệt là trong các dự án 
đầu tư năng lượng tái tạo, năng 
lượng mới. Cơ chế khuyến khích 
phát triển các dự án điện mặt 
trời phân tán với mục tiêu tiêu 
dùng. Cơ chế bán điện trực tiếp 
giữa nhà máy điện, năng lượng 
tái tạo và khách hàng sử dụng 
điện, chính sách thuế khuyến 
khích sản xuất, sử dụng năng 
lượng tái tạo, năng lượng sạch, 
xây dựng quy định về lộ trình 
đổi mới công nghệ trong ngành 
năng lượng. Cơ chế, chính sách 
để khuyến khích nội địa hóa 
trong ngành năng lượng. Đây là 
vấn đề hết sức quan trọng ở Việt 
Nam. 

Thứ hai, cần tập trung để 
xây dựng chiến lược phát triển 
ngành năng lượng và chiến 
lược phát triển các phân ngành 
năng lượng nhiệt điện than. 
Riêng chiến lược ngành dầu khí 
sẽ được xây dựng sau khi Bộ 

Chính trị tổng kết Nghị quyết 
số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 
về Chiến lược phát triển ngành 
Dầu khí Việt Nam đến năm 
2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 
Ngoài ra cũng cần thiết nghiên 
cứu để xây dựng chiến lược 
nhập khẩu năng lượng dài hạn, 
chiến lược bảo vệ môi trường 
quốc gia v.v…

Thứ ba, tập trung xây dựng 
quy hoạch phát triển năng 
lượng. Theo quy định của Luật 
Quy hoạch đối với ngành năng 
lượng thì Thủ tướng Chính phủ 
đã phê duyệt 3 nhiệm vụ lập 
quy hoạch năng lượng giai đoạn 
2021-2030 và tầm nhìn đến năm 
2045. Trước hết là quy hoạch 
tổng thể phát triển năng lượng 
quốc gia. Hai là quy hoạch phát 
triển điện lực quốc gia. Ba là quy 
hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng 
xăng dầu quốc gia. Hiện nay, 
Thủ tướng Chính phủ đang chỉ 
đạo Bộ Công Thương đẩy nhanh 
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tiến độ lập quy hoạch điện lực 
quốc gia. Đây là một quy hoạch 
hết sức quan trọng, một quy 
hoạch trụ cột trong tổng thể quy 
hoạch năng lượng và quy hoạch 
này phải đáp ứng một số yêu 
cầu: 

Trước hết phải xác định rõ 
quy mô nguồn điện trong từng 
giai đoạn 2020 -2025, 2025 - 
2030 và những giai đoạn tiếp 
theo đến năm 2045. 

Thứ hai, xác định rõ cơ cấu 
nguồn điện để đảm bảo phù hợp 
với khả năng cung cấp nguồn 
năng lượng sơ cấp nhằm tăng 
cường tính tự chủ của Việt Nam. 
Như vậy, chắc chắn là nguồn 
năng lượng tái tạo phải được 
tăng lên. Đồng thời, bảo đảm an 
toàn, ổn định và hiệu quả trong 
vận hành hệ thống, phải đảm 
bảo bảo vệ môi trường. Đó là 
những yêu cầu thay đổi cơ cấu 
nguồn điện trong quy hoạch, 
trong đó giảm dần những nguồn 
nhiệt điện dùng năng lượng hóa 
thạch gây ô nhiễm môi trường 
thay thế bằng các nguồn điện 
khí. Đặc biệt ưu tiên phát triển 
hợp lý các nguồn năng lượng tái 
tạo để tiến tới một nền kinh tế 
carbon thấp. 

Thứ ba, xác định rõ không 
gian bố trí nguồn điện phù hợp 
với từng vùng, từng địa phương 
để khai thác tiềm năng, lợi thế 
của mỗi vùng, đồng thời giảm 
hệ thống truyền dẫn, từ đó nâng 
cao hiệu quả đầu tư, đáp ứng 
được yêu cầu về giải tỏa công 
suất của các nguồn điện. 

Thứ tư, quy hoạch phát triển 
hệ thống truyền tải điện hiện 
đại, thông minh, kết nối ở trong 

nước và quan tâm đến kết nối 
với các quốc gia láng giềng trong 
khu vực.

Thứ năm, trên cơ sở quy 
hoạch phải tập trung xây dựng 
kế hoạch thực hiện quy hoạch. 
Đây là khâu yếu nhất, để xác 
định rõ quy hoạch, kế hoạch về 
tiến độ, về huy động nguồn lực 
trong từng giai đoạn 5 năm và 
hàng năm, từ đó có căn cứ huy 
động các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển, đáp ứng yêu cầu đảm 
bảo đủ năng lượng cho nền kinh 
tế. 

Về chuyển đổi ngành năng 
lượng theo cơ chế thị trường: 
Thời gian qua Thủ tướng Chính 
phủ cũng đã quan tâm chỉ đạo 
thực hiện xây dựng cơ chế 
chuyển đổi ngành năng lượng 
sang hoạt động theo cơ chế thị 
trường. Cho đến nay thì ngành 
điện Việt Nam đã hoạt động với 
mô hình thị trường bán buôn 
điện cạnh tranh từ đầu năm 
2019. Việc điều chỉnh giá bán lẻ 
điện đã được thực hiện theo cơ 
chế thị trường, có sự kiểm soát 
của Nhà nước. 

Đối với ngành than, cung 
cấp than cho điện chưa được 
thực hiện theo đúng cơ chế thị 
trường. Đối với ngành khí, đã 
vận hành cơ chế cạnh tranh 
kinh doanh, nhập khẩu, phân 
phối trên thị trường nội địa đối 
với các loại khí như LPG, CNG, 
LNG v.v… Thủ tướng Chính 
phủ đã chỉ đạo xây dựng và sớm 
hoàn thiện Đề án phát triển thị 
trường năng lượng cạnh tranh 
đến năm 2030 và tầm nhìn đến 
năm 2045 đảm bảo bám sát chủ 
trương, định hướng, giải pháp 
trong Nghị quyết số 55-NQ/ 

TW của Bộ Chính trị, trong đó 
sớm đưa thị trường bán lẻ điện 
cạnh tranh vào thí điểm năm 
2022 và phấn đấu có thị trường 
hoàn chỉnh năm 2023; vận hành 
thị trường than cạnh tranh đầy 
đủ tại các phân khúc thị trường 
than giai đoạn 2026 - 2030; đẩy 
nhanh tiến độ nghiên cứu thí 
điểm mô hình thị trường cạnh 
tranh, phân phối khí, đường 
ống hạ nguồn; từng bước đồng 
bộ thị trường khí với thị trường 
điện ở nước ta. 

Nhiệm vụ, giải pháp đặt ra tại 
Nghị quyết số 55-NQ/TW rất 
toàn diện, nhiều nội dung mang 
tính đột phá, tạo tiền đề quan 
trọng cho các thành phần kinh 
tế ngoài Nhà nước tham gia đầu 
tư vào ngành năng lượng. Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ 
tiếp tục có những chỉ đạo sát sao, 
quyết liệt và nhất quán, bám sát 
nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong 
Nghị quyết số 55-NQ/TW của 
Bộ Chính trị. Cũng trong Diễn 
đàn này, các bộ, ngành, các tổ 
chức, cá nhân có liên quan sẽ 
có những trình bày chuyên sâu 
đối với các lĩnh vực cụ thể nhằm 
trao đổi, hoàn thiện các nội dung 
đang xây dựng nhằm thực hiện 
đồng bộ và đạt hiệu quả định 
hướng chiến lược phát triển 
năng lượng quốc gia mà Nghị 
quyết số 55-NQ/TW đã đề ra. 
Tôi mong muốn quý vị đại biểu, 
các vị khách quý có những trao 
đổi thẳng thắn, trách nhiệm để 
Diễn đàn thực sự là nơi thu nhận 
những đóng góp tích cực vào 
việc triển khai nghị quyết chuyên 
đề quan trọng của Bộ Chính trị 
về định hướng chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia n
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SÁNG KIẾN HỖ TRỢ
CỦA BỘ NĂNG LƯỢNG 
HOA KỲ
CHO PHÁT TRIỂN
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
KHU VỰC ĐÔNG NAM Á
VÀ VIỆT NAM

l MARK WESLY MENEZES
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ

Việt Nam và Hoa Kỳ đã 
đạt được những tiến bộ 
rất to lớn trong quan 

hệ ngoại giao, thương mại cũng 
như an ninh, quốc phòng trong 
chỉ hơn 1/4 thế kỷ. Vào năm 
1995, tổng kim ngạch thương 
mại song phương giữa Việt 
Nam và Hoa Kỳ chỉ ở mức 450 
triệu USD và con số đó đến 
năm 2019 đã tăng lên 76 tỷ 
USD. Chúng tôi tin rằng cùng 
với nhau, hai quốc gia chúng ta 
có thể làm được nhiều việc hơn 
nữa. Vào năm 2017 Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
và Tổng thống Donald Trump 
đã thể hiện sự cam kết của hai 
Chính phủ tiếp tục duy trì và mở 
rộng mối quan hệ hợp tác song 
phương rất bền chặt và tốt đẹp. 
Bộ Năng lượng Hoa Kỳ cũng có 
cam kết thúc đẩy các mối quan 
hệ hợp tác về thương mại giữa 
hai quốc gia. Năng lượng có 
một vai trò rất quan trọng đối 
với phát triển kinh tế của khu 
vực và Việt Nam. Đông Nam 

Á có dân số chiếm 1/10 dân số 
thế giới và đây cũng là một khu 
vực có sức mạnh kinh tế rất lớn. 
Trong khu vực này thì nhu cầu 
năng lượng là một trong những 
yêu cầu rất quan trọng.

Xin khẳng định rằng Hoa 
Kỳ luôn luôn là một đối tác 
tin cậy giúp Việt Nam đáp ứng 
được nhu cầu về năng lượng. 
Chúng tôi có trình độ, năng 
lực kỹ thuật để giúp quý vị có 
nhiều lựa chọn hơn, giúp cho 
hoạt động phát điện tin cậy 
hơn, đáp ứng được những yêu 
cầu về giảm phát thải mà không 
làm mất đi những mục tiêu phát 
triển kinh tế mạnh mẽ. Mục tiêu 
của chúng tôi là hỗ trợ các quý 
vị phát triển năng lượng thông 
qua các cơ chế sáng tạo, minh 
bạch, dựa trên cơ chế thị trường 
trong ngành năng lượng. Mục 
tiêu của chúng tôi tại Hoa Kỳ là 
đảm bảo rằng các nguồn năng 
lượng trở nên xanh hơn, sạch 
hơn và tin cậy hơn. Chúng tôi 

cũng đã rất thành công trong 
việc đạt được những mục tiêu 
kép như vậy. Gần đây, Hoa Kỳ 
đã trở thành quốc gia sản xuất 
dầu và khí tự nhiên lớn nhất 
thế giới và chúng tôi duy trì vị 
thế của mình như là một người 
tiêu dùng năng lượng lớn nhất 
trước đại dịch COVID-19 với tỷ 
lệ thất nghiệp thấp nhất và mức 
lương cao nhất. Chúng tôi cũng 
là nước sản xuất năng lượng 
tái tạo bao gồm điện gió, điện 
mặt trời lớn thứ hai thế giới và 
chúng tôi cũng kiểm soát được 
các hoạt động rác thải, giảm rác 
thải trong ngành năng lượng. 
Tất cả những kết quả như vậy 
cho thấy rằng một quốc gia 
không phải lựa chọn giữa phát 
triển kinh tế hoặc là giảm rác 
thải. Chúng ta có thể đạt được 
cả 2 mục tiêu đó một cách đồng 
thời khi mà chúng ta có những 
chính sách phù hợp. Đó chính 
là lý do tại sao chúng ta có mặt 
ở đây ngày hôm nay để tham 
gia qua mạng hoặc tham gia 

Ông Mark Wesly Menezes, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ 
tham luận Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020 từ 
đầu cầu Washington D.C.

Ảnh: Việt Dũng
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trực tiếp tại hội trường để chúc 
mừng Việt Nam, chúc mừng 
Bộ Chính trị Việt Nam đã ban 
hành Nghị quyết số 55-NQ/TW 
về định hướng chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia đến 
năm 2030 với tầm nhìn đến 
năm 2045. 

Như Tổng thống Donald 
Trump cũng đã nói trong chính 
sách năng lượng của chúng tôi, 
tương tự như vậy với năng lượng 
tại Việt Nam thì Nghị quyết số 
55-NQ/TW của Bộ Chính trị 
Đảng Cộng sản Việt Nam cũng 
đã có cách tiếp cận đến tất cả các 
nguồn năng lượng khác nhau. 
Nghị quyết này đã nêu bật tầm 
quan trọng của việc lồng ghép 
giữa các hoạt động nghiên cứu 
và phát triển vào trong các chiến 
lược phát triển năng lượng. Bộ 
Năng lượng Hoa Kỳ  luôn luôn 
tạo thuận lợi cho các hoạt động 
nghiên cứu phát triển về than, 
công nghệ than, năng lượng tái 
tạo hoặc là các lò phản ứng quy 
mô nhỏ có kiến trúc modul. 
Điều quan trọng là Nghị quyết 
số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị 
Việt Nam đã nhấn mạnh yếu tố 
cạnh tranh cũng như loại bỏ các 
yếu tố làm méo mó thị trường. 
Hoa Kỳ hoàn toàn đồng ý với 
những nội dung mang tính 
chất định hướng và chỉ đạo của 
Bộ Chính trị trong Nghị quyết 
này. Chúng tôi không tin rằng 
chúng ta có thể dán nhãn cho 
một nguồn năng lượng nào đó 
là tốt và được trợ giá của Chính 
phủ, còn những nguồn khác lại 
bị gán nhãn là xấu và bị phạt. 
Không nên như vậy mà chúng 
ta phải có sự cân bằng. 

Với Nghị quyết số 55-NQ/

TW, Việt Nam đã lựa chọn phát 
triển và hậu thuẫn cho những 
cơ chế thị trường minh bạch 
và tôi tin rằng với một cách 
tiếp cận như vậy, Việt Nam sẽ 
phát triển thịnh vượng. Khi 
Việt Nam tiến những bước xa 
hơn trong việc triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW 
để đáp ứng nhu cầu năng lượng 
của người dân và doanh nghiệp, 
Hoa Kỳ luôn luôn có một vị thế 
sẵn sàng đóng vai trò đối tác 
tin cậy của quý vị. Chúng tôi có 
rất nhiều nguồn năng lượng tự 
nhiên, khả năng xuất nhập khẩu 
của chúng tôi với những cơ chế 
tài chính mới được mở rộng của 
Chính phủ cùng với kiến thức 
chuyên môn vững chắc về kỹ 
thuật của Hoa Kỳ, có thể hỗ trợ 
Chính phủ Việt Nam đạt được 
mục tiêu của mình trong việc 
đảm bảo an ninh năng lượng 
cũng như phát triển kinh tế. 

Chúng tôi rất mong được 
củng cố, tăng cường mối quan 
hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt 
Nam và Hoa Kỳ thông qua đầu 
tư của Hoa Kỳ và phát triển hạ 
tầng năng lượng của Việt Nam 
vì lợi ích chung của cả hai quốc 
gia. Hiện nay đã có một số dự 
án hạ tầng năng lượng có trị giá 
14 tỷ USD đang chờ được Chính 
phủ Việt Nam phê duyệt. Trong 
đó có dự án xây dựng các cảng 
nhập khẩu khí hóa lỏng (LNG) 
và các dự án xây dựng nhà máy 
phát điện. Chúng tôi rất kỳ 
vọng và mong muốn được hợp 
tác cùng các đối tác Việt Nam 
để phát triển các dự án này, bởi 
vì việc phát triển năng lượng có 
ý nghĩa rất quan trọng, hỗ trợ 
sự phát triển kinh tế - xã hội của 

Như Tổng thống 
Donald Trump cũng 
đã nói trong chính 
sách năng lượng của 
chúng tôi, tương tự 
như vậy với năng 
lượng tại Việt Nam thì 
Nghị quyết số 55-NQ/
TW của Bộ Chính trị 
Đảng Cộng sản Việt 
Nam cũng đã có một 
cách tiếp cận đến tất 
cả các nguồn năng 
lượng khác nhau. Nghị 
quyết này đã nêu bật 
tầm quan trọng của 
việc lồng ghép giữa 
các hoạt động nghiên 
cứu và phát triển vào 
trong các chiến lược 
phát triển năng lượng.

MARK WESLY MENEZES
Thứ trưởng Bộ Năng 
lượng Hoa Kỳ
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Việt Nam. Các dự án về hạ tầng 
năng lượng này sẽ hỗ trợ việc đa 
dạng hóa các nguồn năng lượng 
của Việt Nam, giúp Việt Nam 
chuyển đổi sang những nguồn 
năng lượng sạch hơn.

Tôi cũng xin đề cập một cách 
rất vắn tắt rằng các cơ quan khác 
thuộc Chính phủ Hoa Kỳ cũng 
có cùng quan điểm với Bộ Năng 
lượng cho rằng năng lượng là 
một trong những lĩnh vực hợp 
tác quan trọng giữa Hoa Kỳ và 
Việt Nam. Bộ Thương mại Hoa 
Kỳ đang thực hiện các chương 
trình đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật 
thông qua mạng trong rất nhiều 
lĩnh vực khác nhau như cơ chế 
mua sắm LNG hoặc là quản lý 

hạ tầng cảng. 
Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng 

đang hợp tác rất chặt chẽ với 
Bộ Tài chính Việt Nam để hỗ 
trợ kỹ thuật về các nghiệp vụ 
tài chính, đặc biệt là hỗ trợ các 
dự án phát triển hạ tầng năng 
lượng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ 
cũng đang cung cấp rất nhiều 
những hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ 
Công Thương Việt Nam trong 
việc tiêu chuẩn hóa LNG và Cơ 
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ 
USAID cũng đang hợp tác với 
các đối tác Việt Nam để tạo ra 
một môi trường thuận lợi giúp 
cho khu vực tư nhân của Hoa 
Kỳ tham gia vào các dự án tại 
Việt Nam. Như vậy, toàn bộ 

Chính phủ Hoa Kỳ cũng giống 
như Bộ Năng lượng có một cam 
kết mạnh mẽ hỗ trợ hợp tác với 
Việt Nam, đặc biệt là về thương 
mại, năng lượng.

Như đã nói, từ năm 1995 đến 
nay, Hoa Kỳ và Việt Nam đã có 
được mối quan hệ hợp tác toàn 
diện và tốt đẹp về mặt ngoại 
giao. Khi chúng ta hướng tới 25 
năm tiếp theo và xa hơn, chúng 
tôi thấy một tương lai thịnh 
vượng chung cho cả Hoa Kỳ và 
Việt Nam. Đối với Việt Nam, 
tương lai đó sẽ được hỗ trợ bởi 
những nguồn năng lượng tin 
cậy, sạch và an toàn hơn. Hoa 
Kỳ sẽ là đối tác để hỗ trợ Việt 
Nam xây dựng tương lai đó n



28 Số 59/2020

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA

Trước hết, xin được chúc 
mừng Việt Nam đã thông 
qua và ban hành Nghị 

quyết số 55-NQ/TW về định 
hướng chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia đến năm 2030, 
với tầm nhìn đến năm 2045. Nghị 
quyết này đã đề ra định hướng 
chiến lược mới về phát triển dài 
hạn cho ngành năng lượng và quy 
hoạch điện VIII. Tôi tin tưởng 
rằng với cách tiếp cận đúng đắn 
đó, Việt Nam sẽ chuyển đổi bền 
vững ngành năng lượng, góp 
phần đạt được các Mục tiêu phát 
triển bền vững, đặc biệt là Mục 
tiêu  số 7 để đảm bảo cho mọi 
người dân đều có  khả năng chi 
trả và sử dụng năng lượng sạch, 
cũng như Mục tiêu số 13 Hành 
động về khí hậu.

Xin chia sẻ với quý vị một 
số kinh nghiệm của Liên minh 
châu Âu trong quá trình chuyển 
đổi nền kinh tế theo hướng xanh 
hơn, đặc biệt là xu hướng phân 
tách tăng trưởng  kinh tế với hoạt 

động tiêu thụ năng lượng tại Liên 
minh châu Âu. Tháng 12/2019 
Liên minh châu Âu đã đạt được 
Thỏa thuận Xanh, Thỏa thuận 
này đã định hình lại cam kết của 
Liên minh châu Âu về ứng phó 
với biến đổi khí hậu và các thách 
thức liên quan đến môi trường. 
Thỏa thuận Xanh cũng nhằm 
mục đích đưa Liên minh châu Âu 
trở thành một xã hội công bằng 
và thịnh vượng với một nền kinh 
tế hiện đại, sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả và giàu sức 
cạnh tranh, không còn phát thải 
khí nhà kính vào năm 2050, đồng 
thời phân tách tăng trưởng kinh 
tế với hoạt động tiêu thụ năng 
lượng. 

Thỏa thuận Xanh châu Âu 
cũng hướng tới mục tiêu hài 
hòa nền kinh tế với chính hành 
tinh của chúng ta. Mô hình tăng 
trưởng dựa trên các nhiên liệu hóa 
thạch gây ô nhiễm ngày nay đã 
không còn phù hợp. Thỏa thuận 
Xanh châu Âu không chỉ giúp cắt 

giảm phát thải và chuyển dịch cơ 
cấu ngành năng lượng mà còn tạo 
thêm nhiều công ăn việc làm mới, 
nâng cao sức cạnh tranh và thúc 
đẩy đổi mới sáng tạo. Đó chính 
là mô hình tăng trưởng mới, một 
sáng kiến mới mà chúng tôi đang 
xây dựng, triển khai ở Liên minh 
châu Âu. Theo như dự báo trong 
Thỏa thuận Xanh thì châu Âu 
sẽ trở thành lục địa đầu tiên đạt 
được cân bằng khí hậu vào năm 
2050. Thỏa thuận này hướng tới 
chuyển đổi nền kinh tế của khối 
27 quốc gia thành viên, những 
nền kinh tế phát thải carbon trở 
thành những nền kinh tế thải ít 
carbon hơn, trong khi vẫn đảm 
bảo được thịnh vượng, đồng thời 
nâng cao chất lượng đời sống cho 
người dân với không khí sạch và 
nguồn nước sạch. 

Để làm được điều đó thì Liên 
minh châu Âu thực hiện chuyển 
đổi cơ bản trong ngành năng 
lượng, liên minh năng lượng 
chính là một công cụ chính sách 

TĂNG TRƯỞNG XANH
KINH NGHIỆM CỦA
LIÊN MINH CHÂU ÂU

l GIORGIO ALIBERTI
Đại sứ, Trưởng phái đoàn 
Liên minh châu Âu tại Việt Nam

Ông Giorgio Aliberti, Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu 
Âu tại Việt Nam phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng 
Việt Nam 2020.

Ảnh: Việt Dũng
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then chốt để thực hiện quá trình 
chuyển đổi này. Liên minh năng 
lượng đã giúp cho toàn bộ người 
dân Liên minh châu Âu được sử 
dụng năng lượng an toàn, bền 
vững, cạnh tranh và có giá thành 
phải chăng. Liên minh năng 
lượng cũng đảm bảo rằng các 
nguồn cung năng lượng ở châu 
Âu đều phải đạt các tiêu chí an 
toàn, dựa trên 5 yếu tố có quan hệ 
chặt chẽ và bổ trợ lẫn nhau. Yếu tố 
thứ nhất là an ninh năng lượng, 
khối đoàn kết và lòng tin. Yếu tố 
thứ hai là một thị trường năng 
lượng nội tích hợp toàn phần. 
Yếu tố thứ ba là sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả. Yếu tố 
thứ tư là phi carbon hóa nền kinh 
tế và cuối cùng, đó chính là dựa 
trên nghiên cứu đổi mới sáng tạo 
và sức cạnh tranh. Đồng thời, liên 
minh năng lượng cũng cam kết 
đưa Liên minh châu Âu giữ vai 
trò tiên phong về năng lượng tái 
tạo trên toàn cầu, ưu tiên sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và 
tiếp tục dẫn dắt các nỗ lực ứng 
phó với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Liên minh năng lượng trong 
khuôn khổ Liên minh châu Âu 
đã đề ra khung pháp lý về cách 
tiếp cận nhất quán trong mọi 
chính sách, trong đó trọng tâm 
là gói năng lượng sạch cho toàn 
thể người dân châu Âu. Các biện 
pháp này nhằm mục đích đảm 
bảo quá trình chuyển dịch cơ cấu 
trong sử dụng năng lượng sạch 
và công bằng trên tất cả các lĩnh 
vực của nền kinh tế, từ việc phát 
điện  cho đến tiêu thụ điện tại các 
hộ gia đình. Các biện pháp trên 
còn hướng tới tăng cường mối 
liên kết năng lượng giữa các quốc 
gia thành viên Liên minh châu 

Âu và giúp cho các bên liên quan 
trong ngành năng lượng trở nên 
giàu sức cạnh tranh và đổi mới 
sáng tạo hơn. Điều đó có nghĩa 
là chúng ta cần phải tìm ra công 
thức kết hợp đúng đắn giữa các 
công cụ điều tiết và động lực của 
thị trường, khuyến khích đầu tư 
tư nhân và năng lượng sạch theo 
đúng ý nghĩa kinh tế và sử dụng 
nguồn tài trợ của Liên minh châu 
Âu để kích cầu đầu tư trong các 
lĩnh vực, mà nếu chỉ có động 
lực thị trường thôi thì chưa đủ. 
Gói năng lượng sạch cho toàn 
thể người dân châu Âu đã thiết 
lập được sự cân bằng trong việc 
ra quyết định ở cấp Liên minh 
châu Âu, cấp quốc gia và cấp địa 
phương. Đồng thời, mỗi quốc gia 
của Liên minh châu Âu vẫn được 
tự mình lựa chọn mô hình năng 
lượng hỗn hợp phù hợp với lộ 
trình giúp họ đạt được các mục 
tiêu về năng lượng và khí hậu. Tất 
cả đều phải phù hợp với điều kiện 
và hoàn cảnh của Liên minh châu 
Âu và theo cùng cách tiếp cận 
chung, đó chính là giá trị gia tăng 
của châu Âu. 

Vậy Liên minh châu Âu đã đạt 
được những thành tựu gì? Phát 
thải khí nhà kính và hoạt động 
tiêu thụ năng lượng đang ngày 
càng phân tách với tăng trưởng 
kinh tế. Liên minh châu Âu hiện 
nay đang đi đúng lộ trình, phấn 
đấu hướng tới đạt được mục tiêu 
năm 2020 về giảm phát thải khí 
nhà kính. Từ năm 1990 đến năm 
2017 kinh tế Liên minh châu Âu 
tăng trưởng 58%, trong khi tỷ lệ 
phát thải đã giảm 22% theo số 
liệu cơ bản do các quốc gia thành 
viên liên minh cung cấp. Kể từ 
năm 1990 mức phát thải trong 

các ngành kinh tế trên toàn khu 
vực Liên minh châu Âu đều đã 
giảm (trừ ngành vận tải), mức 
giảm phát thải đáng kể nhất chính 
là từ các nguồn phát điện. Tăng 
trưởng kinh tế châu Âu ngày nay 
đã giảm phụ thuộc vào các hoạt 
động tiêu thụ năng lượng. Tiêu 
thụ năng lượng ở Liên minh châu 
Âu đã liên tục được cải thiện nhờ 
vào các biện pháp sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các 
quốc gia thành viên. 

Lối tư duy thông thường là 
muốn tăng trưởng kinh tế thì 
phải tăng số lượng sản phẩm đầu 
ra trong ngành công nghiệp, từ 
đó dẫn đến tiêu thụ nhiều năng 
lượng và phát thải khí nhà kính. 
Tuy nhiên, quá trình phát triển 
ở Liên minh châu Âu đã chứng 
minh điều ngược lại và mô hình 
tăng trưởng mới của chúng tôi 
hiện nay đã phá bỏ vòng luẩn quẩn 
đó. Một số ý kiến cho rằng chúng 
tôi chỉ quản lý bằng cách chuyển 
các ngành công nghiệp gây ô 
nhiễm ra khỏi châu Âu và chuyển 
đổi nền kinh tế theo hướng coi 
trọng ngành dịch vụ vốn được 
xem là ít ô nhiễm hơn. Trên thực 
tế thì ngành dịch vụ đã phát triển 
mạnh. Tuy nhiên, cũng chính 
ngành dịch vụ đã trở thành một 
trong những nguồn gây ô nhiễm 
lớn nhất ở châu Âu, đặc biệt là các 
dịch vụ vận tải, bởi vậy, nền kinh 
tế Liên minh châu Âu ngày nay 
không chỉ tăng trưởng và phát 
triển theo hướng xanh mà nền 
kinh tế của chúng tôi đang ngày 
càng tăng trưởng cao hơn chính 
nhờ xu thế xanh hóa này. Chỉ tính 
riêng trong ngành năng lượng tái 
tạo, Liên minh châu Âu hiện nay 
đã có hơn 90.000 công ty và tạo ra 
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hơn 2 triệu việc làm, năng lượng 
tái tạo còn mang lại nhiều lợi ích 
tích cực khác khi góp phần đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia, 
giảm bớt sự phụ thuộc vào năng 
lượng nhập khẩu. Năm 2018, tỷ 
lệ năng lượng tái tạo trong tổng 
mức tiêu thụ năng lượng cuối 
cùng đã đạt 18,9% ở Liên minh 
châu Âu so với mức 9,6% năm 
2004. Điều đó có nghĩa là chúng 
tôi sẽ có khả năng đạt được mục 
tiêu 20% về tỷ lệ sử dụng năng 
lượng tái tạo đã đặt ra trong năm 
2020. Trong vòng 10 năm từ năm 
2005 đến năm 2015, chúng tôi đã 
tăng gấp đôi sản lượng điện từ các 
nguồn năng lượng tái tạo, gồm có: 
Điện gió, điện mặt trời, điện từ 
xử lý chất thải rắn, tương đương 
với 30% sản lượng điện sản xuất 
hiện nay tại Liên minh châu Âu, 
đứng tiếp sau là điện hạt nhân 
26% và điện khí 21%, điện than 
vẫn chiếm khoảng 20% dù tỷ lệ 
sản xuất điện than hiện nay đang 
giảm. Cũng giống như Việt Nam 
hiện nay, công suất thủy điện ở 
châu Âu đã đạt mức trần những 
năm 1990, Liên minh châu Âu đã 
lần đầu tiên tạo ra được một thị 
trường năng lượng giàu sức cạnh 

tranh, trong đó năng lượng tái tạo 
cạnh tranh với chính nhiên liệu 
hóa thạch. 

Các quy định trên thị trường 
đang ngày càng thể hiện được 
vai trò của mình đối với các hoạt 
động đầu tư và năng lượng tái tạo. 
Các nước châu Âu ngày nay cũng 
hỗ trợ ngày càng nhiều hơn cho 
năng lượng tái tạo thông qua cơ 
chế đấu thầu cạnh tranh và đảm 
bảo lồng ghép việc lắp đặt các 
thiết bị năng lượng tái tạo với thị 
trường điện lực. Điều này đã giúp 
giảm đáng kể chi phí triển khai sử 
dụng năng lượng tái tạo. Sản xuất 
năng lượng tái tạo hiện nay đang 
có lãi, chi phí sản xuất điện mặt 
trời đã rẻ hơn so với điện than 
và nếu ta tính cả chi phí ngoại 
vi của điện than như phí xử lý ô 
nhiễm, chi phí y tế, chi phí cơ sở 
hạ tầng cứng ở thượng nguồn thì 
có lẽ ngành điện than sẽ không 
có tương lai khi xét về góc độ 
kinh tế và điều này cũng sẽ được 
áp dụng cho kịch bản tương tự ở 
Việt Nam. 

Một đóng góp quan trọng khác 
giúp xanh hóa nền kinh tế ở Liên 
minh châu Âu đó là chúng tôi có 

nền kinh tế tuần hoàn với quy 
mô ngành công nghiệp tiến hành 
tái chế các loại hàng hóa đã qua 
sử dụng, quản lý rác thải và giải 
pháp sản xuất năng lượng từ rác 
thải đã giúp giảm đáng kể lượng 
khí thải nhà kính ở Liên minh 
châu Âu. Vậy Việt Nam có thể 
học được những gì từ Liên minh 
châu Âu? Liên minh châu Âu tự 
hào về những thành tựu đã đạt 
được cho tới nay và nhiệm vụ ứng 
phó với biến đổi khí hậu, hạn chế 
phát thải và xây dựng lại chính 
sách năng lượng được xem là cơ 
hội để thúc đẩy cũng như hiện đại 
hóa nền kinh tế của chúng tôi, đó 
chính là cơ sở để Liên minh châu 
Âu kích cầu đầu tư mới, thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo, xây dựng nền 
kinh tế tuần hoàn, phát triển các 
kỹ năng mới tạo ra nhiều công ăn 
việc làm. Việc này sẽ không thể 
thực hiện được nếu thiếu đi một 
khuôn khổ chính sách hướng về 
tương lai, đảm bảo chắc chắn cho 
các nhà đầu tư và đảm bảo các 
điều kiện ưu đãi đối với các nhà 
sản xuất và nhà cung ứng. 

Cuộc khủng hoảng do đại dịch 
Covid-19 đã tác động sâu sắc đến 
Liên minh châu Âu cũng như các 
nền kinh tế trên toàn cầu. Khi quá 
trình kinh tế từng bước phục hồi 
trong giai đoạn từ 6-18 tháng tới, 
Liên minh châu Âu sẽ tăng gấp 
đôi nỗ lực để thúc đẩy phục hồi 
kinh tế theo hướng xanh trong 
bối cảnh đa phương hiện nay, 
chúng tôi muốn dựa nhiều hơn 
vào năng lượng tái tạo, chuyển 
đổi số mạnh hơn, sản xuất điện 
phân tán hơn, linh hoạt hơn và 
tích hợp hơn, với trọng tâm là tái 
sử dụng nguồn rác thải. Với kế 
hoạch phục hồi kinh tế của Liên 
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minh châu Âu, chúng tôi sẽ có 
khả năng tiến nhanh hơn, quyết 
liệt hơn, tận dụng cơ hội đầu tư 
công quy mô lớn khi quá trình 
phục hồi từ cuộc khủng hoảng 
do đại dịch Covid-19 theo hướng 
phát triển bền vững và giàu sức 
cạnh tranh. 

Việt Nam đã đạt được những 
tiến bộ ấn tượng trong ngành 
năng lượng tái tạo, đặc biệt về 
năng lượng mặt trời và giờ đây 
là năng lượng gió. Dựa trên kinh 
nghiệm của Liên minh châu Âu, 
tôi muốn chia sẻ với quý vị một 
số kiến nghị để giúp Việt Nam 
có thể chuyển dịch cơ cấu ngành 
năng lượng theo hướng bền vững 
hơn như sau:

Thứ nhất, cần phải làm rõ xuất 
phát điểm và đặt ra các mục tiêu 
cao cho năm 2030 về năng lượng 
tái tạo và sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả. Cần có các chính 
sách dài hạn, tạo điều kiện và cơ 
chế hỗ trợ thúc đẩy năng lượng tái 
tạo cũng như sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả. Việt Nam có 
tiềm năng lớn về năng lượng tái 
tạo, đặc biệt là điện mặt trời và 
điện gió. Kinh nghiệm của Liên 
minh châu Âu về điện gió ngoài 
khơi sẽ giúp Việt Nam xây dựng 
được các kịch bản đáp ứng đủ 
nhu cầu lớn về phụ tải điện tương 
đương với phát điện. Ưu tiên sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả là cách làm thông minh, giúp 
giảm chi phí cho người sử dụng 
điện, giảm chi phí nhập khẩu 
năng lượng điện và hạn chế nhu 
cầu về công suất phát điện cũng 
như xây mới các nhà máy điện. 
Tuy nhiên, việc giá điện hiện nay 
vẫn còn thấp hơn so với giá thị 
trường đang gây khó khăn cho 

các nỗ lực giảm thiểu mật độ tiêu 
thụ năng lượng và đầu tư vào sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả.

Thứ hai, đổi mới thị trường 
năng lượng để đảm bảo tính linh 
hoạt, khả năng dự báo, vai trò 
trung tâm của người tiêu dùng 
và tối ưu hóa các chi phí là bước 
đi then chốt. Thị trường năng 
lượng vận hành hiệu quả hơn sẽ 
giúp khối tư nhân hoạt động ổn 
định và tiên liệu được các diễn 
biến, đồng thời đem lại lợi ích 
cho cả người tiêu dùng và người 
đóng thuế. Cần đầu tư vào các 
lưới truyền tải điện thông minh 
để đảm bảo sản xuất năng lượng 
phân tán được hiệu quả hơn và 
xây dựng các lưới điện liên kết 
với các nước láng giềng sẽ đem lại 
nhiều lợi ích cho Việt Nam. Cũng 
cần tính trước việc xử lý rác thải 
có nguồn gốc là nguyên vật liệu 
có năng lượng tái tạo. Ví dụ như 
các tấm thu năng lượng mặt trời 
sẽ trở thành rác điện tử khi không 
còn sử dụng nữa và đây là lĩnh 
vực rất đáng để Việt Nam đầu 
tư. Việt Nam còn phải tính trước 
giải pháp cho điện than, trong đó 
hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu năng 
lượng đối với các khu vực có nền 
kinh tế đang phụ thuộc vào than. 
Ngoài ra, cần hướng tới ngành 
giao thông vận tải sạch, trong đó 
hạn chế phát thải đối với các loại 
xe máy, ô tô. Việt Nam cần phải 
đảm bảo không vượt trần phát 
thải và tăng cường các cơ chế 
kiểm tra, giám sát, đặc biệt là đối 
với các nhà máy nhiệt điện đốt 
than hiện nay.

Cuối cùng, kết hợp khung 
pháp lý hiện hành với một tầm 
nhìn hỗ trợ thực hiện các chính 

sách nêu trên sẽ giúp đảm bảo 
chắc chắn thu hút được đầu tư 
chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, 
hiện đại hóa nền kinh tế cũng 
như tạo thêm nhiều việc làm mới. 

Tôi rất vui mừng nhận thấy 
một số định hướng trong Nghị 
quyết số 55-NQ/TW hiện nay 
đang song hành với cách làm của 
Liên minh châu Âu. Kinh nghiệm 
của Liên minh châu Âu đã cho 
thấy lợi ích của năng lượng sạch 
còn lớn hơn cả việc giảm phát 
thải khí nhà kính và đem lại môi 
trường sống lành mạnh hơn. 
Chuyển dịch cơ cấu ngành năng 
lượng theo hướng sạch sẽ giúp 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và 
tạo thêm nhiều công ăn việc làm 
mới, Thỏa thuận Xanh châu Âu 
vì lẽ đó chính là một chiến lược 
tăng trưởng kinh tế. Chuyển dịch 
cơ cấu ngành năng lượng đòi hỏi 
có cách tiếp cận toàn diện và tất 
cả các cơ quan, ban, ngành phải 
cùng chung sức để không ai bị 
bỏ lại phía sau. Điều đó có nghĩa 
là quá trình dịch chuyển cơ cấu 
ngành năng lượng phải hướng 
tới đối tượng là toàn bộ người 
tiêu dùng. Quá trình chuyển 
dịch cơ cấu ngành năng lượng 
sạch phải được đầu tư đáng kể và 
cần có cơ chế tài chính phù hợp. 
Các chi phí chuyển đổi sang năng 
lượng sạch là tương đương với 
chi phí cho hệ thống năng lượng 
hiện nay. Hiệp định thương mại 
tự do giữa Liên minh châu Âu - 
Việt Nam có hiệu lực mang tới 
nhiều cơ hội hợp tác hơn để phát 
triển ngành năng lượng cho Việt 
Nam. Chúng tôi mong mỏi được 
hợp tác với Việt Nam trong lĩnh 
vực này n
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CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG SẠCH
GẮN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

l STEFFI STALLMEISTER
Giám đốc điều hành Dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam

Việt Nam đã viết nên câu 
chuyện thành công trong 
quá trình phát triển về 

ngành năng lượng trong vòng 
2 thập niên qua, thông qua các 
nỗ lực đổi mới, phát triển ngành 
năng lượng cũng như xây dựng 
chiến lược phát triển trong ngành 
năng lượng. Ngành năng lượng ở 
Việt Nam được tạo điều kiện để 
phát triển và đạt được mức chung 
trên toàn cầu về tỷ lệ tiếp cận các 
nguồn năng lượng và tỷ lệ sử dụng 
điện ngay thời điểm mà Việt Nam 
“tốt nghiệp IDA” (dừng vay từ 

Hiệp hội Phát triển Quốc tế) vào 
năm 2017. Trong quá trình tiếp 
tục đổi mới nền kinh tế, Việt Nam 
đã đạt được nhiều thành tựu đáng 
kể về xóa đói, giảm nghèo, tăng 
cường chất lượng sống cho người 
dân. Ngân hàng Thế giới rất vinh 
hạnh được đóng góp một phần 
vào thành công của Việt Nam 
trong phát triển kinh tế - xã hội 
nói chung và ngành năng lượng 
nói riêng trong 25 năm qua, trong 
quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Việt 
Nam và Ngân hàng Thế giới cũng 
như các đối tác phát triển. 

Ngày nay, Việt Nam đã hướng 
vào kỷ nguyên phát triển mới 
và đối phó với nhiều thách thức 
trong quá trình chuyển đổi. Rất 
tiếc chúng ta không thể thỏa mãn 
nhiều hơn với những thắng lợi 
đã đạt được trong thời gian qua. 
Chúng ta cần tập trung nỗ lực 
hướng tới phát triển kinh tế - xã 
hội, trong đó thúc đẩy chuyển 
dịch cơ cấu ngành năng lượng, lấy 
đó làm trọng tâm trong phát triển. 
Tiêu thụ điện, sản xuất điện năng, 
tiêu tốn năng lượng cho công 
nghiệp làm mát cũng như các hoạt 

Bà Steffi Stallmeister, Giám đốc điều hành Dự án, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam
phát biểu tại Diễn đàn cấp cao về năng lượng Việt Nam 2020.

Ảnh: Đặng Việt
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động dân sinh và sản xuất hàng 
ngày cần được đưa lên làm trọng 
tâm trong chiến lược chuyển đổi, 
phát triển ngành năng lượng. 
Đối với Việt Nam các mục tiêu 
đó nhằm đảm bảo nhu cầu tiêu 
thụ năng lượng trong tương lai. 
Tính đến thời điểm này Việt Nam 
đã đạt được các mục tiêu trên và 
hướng về phía trước, Việt Nam 
cần giải quyết được các thách thức 
như Nghị quyết số 55-NQ/TW 
và các văn bản của Chính phủ về 
phát triển ngành năng lượng đã 
nêu ra. Để làm được điều đó, Việt 
Nam cần nhiều hơn các nguồn 
lực cũng như các công nghệ mới 
về sản xuất điện để chuyển đổi từ 
sản xuất điện theo phương thức 
truyền thống sang ứng dụng các 
công nghệ mới, phát triển ngành 
năng lượng sạch, năng lượng tái 
tạo. 

Để có thể huy động được các 
nguồn lực cũng như các nguồn tài 
chính thì Ngân hàng Thế giới sẽ 
cung cấp các gói hỗ trợ tài chính 
cho Việt Nam trong thời gian 
tới để xây dựng thị trường năng 
lượng cạnh tranh, minh bạch và 
giúp cho ngành năng lượng Việt 
Nam được đảm bảo về nguồn tài 
chính, đảm bảo được nguồn thu 
để chi trả các chi phí sản xuất 
năng lượng. 

Hiện nay chúng ta mới tập 
trung vào các hoạt động sản xuất 
thông thường. Nhưng có một 
thực tế là sản xuất theo lối thông 
thường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng tới môi trường, đem lại 
tác động tiêu cực cho nền kinh 
tế cũng như chính ngành năng 
lượng. Trong suốt thập niên vừa 
qua Việt Nam đã trở thành một 
trong những quốc gia phát triển 

nhanh nhất trên thế giới về tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cũng như đã 
bắt đầu sử dụng các năng lượng 
mới, năng lượng tái tạo như năng 
lượng mặt trời, năng lượng khí. 
Ngoài ra, Việt Nam cũng là quốc 
gia có nhu cầu sử dụng năng 
lượng, tiêu thụ năng lượng ngày 
càng tăng cao trong khu vực. 
Trong các thập niên sắp tới, chúng 
ta sẽ chứng kiến những xu hướng 
mới, như phát thải khí nhà kính sẽ 
gấp đôi từ giai đoạn 2020 đến năm 
2030, phát thải ô nhiễm sẽ tăng 
hơn 373% từ mức tính toán cơ 
bản theo Thỏa thuận Paris. Chất 
lượng không khí cũng như tình 
trạng ô nhiễm ngày nay đang trở 
thành mối quan ngại cho người 
dân Việt Nam. Từ đó, những 
quan ngại về môi trường không 
chỉ mang ý nghĩa về xã hội mà còn 
mang ý nghĩa về tăng trưởng kinh 
tế. Điều đó giúp chúng ta cần phải 
chuyển dịch cơ cấu theo hướng sử 
dụng năng lượng sạch, không chỉ 
có ý nghĩa cải thiện về chất lượng 
môi trường cũng như đời sống 
cho người dân mà còn tạo thêm 
nhiều công ăn việc làm mới trong 
ngành năng lượng tái tạo, đóng 
góp vào phát triển kinh tế cho Việt 
Nam trong thời gian tới. 

Cùng với các biện pháp của 
Chính phủ nhằm ứng phó với 
biến đổi khí hậu, cần huy động sự 
tham gia nhiều hơn của các bên 
liên quan, các khu vực tư nhân 
trong quá trình này. Đẩy mạnh 
ứng dụng các giải pháp mới, như 
các cơ chế năng lượng hỗn hợp, 
xây dựng các hạ tầng năng lượng 
cơ bản tại Việt Nam, lấy đây là 
mục tiêu trọng tâm để triển khai 
Nghị quyết số 55-NQ/TW, giúp 
Việt Nam có thể huy động được 

nhiều nguồn lực tài chính để hỗ 
trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu 
ngành năng lượng sang năng 
lượng sạch và năng lượng tái tạo. 

Chúng ta đều biết ngành năng 
lượng đóng vai trò rất quan trọng. 
Trên tinh thần đó, Nghị quyết số 
55-NQ/TW của Bộ Chính trị đã 
chỉ đạo cũng như đề ra các mục 
tiêu, chủ trương đúng đắn để phát 
triển bền vững ngành năng lượng. 
Ngoài ra, Nghị quyết cũng đã tạo 
cơ hội cho các phân ngành năng 
lượng và các doanh nghiệp năng 
lượng đóng góp mạnh mẽ hơn 
trong thời gian tới.

Chúng tôi có những kinh 
nghiệm toàn cầu để chia sẻ, đóng 
góp vào xây dựng và phát triển 
mạng lưới truyền tải thông minh 
cho Việt Nam và ứng dụng các 
nguồn năng lượng mới, năng 
lượng tái tạo, như các dự án điện 
mặt trời để giúp Việt Nam khắc 
phục được tình trạng thiếu hụt về 
điện cũng như phụ tải điện hiện 
nay. Tất nhiên, có thể nói không 
có cách nào hái quả mà không 
phải đầu tư. Chúng ta cần phải 
có vai trò điều phối, vai trò trung 
gian cũng như sự gắn kết của các 
Bộ, Ban, ngành trong phát triển 
ngành năng lượng ở Việt Nam và 
hiện thực hóa được các chương 
trình năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả như Chính phủ đề ra hiện 
nay. 

Việc gắn kết tham gia của các 
Bộ, Ban, ngành, khu vực tư nhân 
chứng kiến nhiều câu chuyện 
thành công trong thời gian qua, 
thu được những kết quả tích cực 
trong phát triển năng lượng quốc 
gia của Việt Nam n
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Ngày 15/7, tại Trung tâm Hội 
nghị Quốc gia, Mỹ Đình, 
Hà Nội và 63 điểm cầu trên 

toàn quốc, Ban Kinh tế Trung ương 
chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng 
Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng 
Chính sách xã hội và các Bộ, ngành, 
tổ chức chính trị - xã hội có liên quan 
tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 
năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW 
ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về 
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 
đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tham dự, chỉ đạo và chủ trì Hội 
nghị tại điểm cầu Hà Nội có các 
đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên 
Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí 
thư; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, 

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; 
Phùng Quốc Hiển, Ủy viên BCH 
Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch 
Quốc hội cùng các đồng chí là lãnh 
đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, 
địa phương; hơn 400 đại biểu trong 
nước, quốc tế và khoảng gần 10.000 
đại biểu tại các điểm cầu là thường 
trực tỉnh ủy, thành ủy, sở, ngành, đại 
diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng 
Chính sách xã hội cấp huyện, đại 
diện của các tổ chức chính trị - xã 
hội.

Qua 5 năm thực hiện, Chỉ thị 
40-CT/TW đã đi vào cuộc sống. 
Tuy không phải là một thời gian dài 
song những kết quả bước đầu triển 
khai Chỉ thị này minh chứng cho 
quyết sách đúng đắn của Đảng trong 

thực hiện chính sách an sinh xã hội. 
Trong các chính sách xã hội, tín 
dụng chính sách xã hội là một điểm 
sáng, được đánh giá là giải pháp 
sáng tạo, có tính nhân văn sâu sắc và 
phù hợp với thực tiễn của Việt Nam, 
góp phần quan trọng thực hiện có 
hiệu quả các chủ trương, chính sách, 
các mục tiêu, nhiệm vụ mà Ðảng và 
Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo, 
tạo việc làm, phát triển nguồn nhân 
lực, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định 
chính trị và phát triển kinh tế, xã hội 
theo định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Tạp chí Kinh tế trân trọng giới 
thiệu một số bài tham luận tại Hội 
nghị.

TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ảnh: VIỆT DŨNG
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PHÁT HUY TRÁCH NHIỆM
CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM
TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ 
VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI TÍN DỤNG 
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI”

l MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

1. Chăm lo, nâng cao đời 
sống cho người nghèo là một 
trong những chủ trương xuyên 
suốt của Đảng và Nhà nước ta, 
góp phần thực hiện cam kết của 
Việt Nam trong thực hiện Mục 
tiêu Thiên niên kỷ của Liên hiệp 
quốc. 

Để góp phần thực hiện các 
chủ trương, chính sách của 
Đảng, Nhà nước về giảm nghèo 

bền vững, ngày 17/10/2000, 
Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) 
Việt Nam đã tổ chức phát động 
Cuộc vận động “Ngày vì người 
nghèo” trên phạm vi toàn quốc 
và lấy Ngày 17 tháng 10 hàng 
năm (Ngày quốc tế phòng 
chống đói nghèo) là Ngày vì 
người nghèo Việt Nam. Theo 
đó, công tác vận động nguồn 

lực ủng hộ người nghèo được 
MTTQ Việt Nam các cấp xác 
định là một trong những nhiệm 
vụ quan trọng, góp phần cùng 
chính quyền các cấp thực hiện 
chương trình an sinh xã hội. 
Hàng năm, Ban Thường trực 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam hướng dẫn Mặt 
trận các cấp nhân Tháng cao 
điểm vì người nghèo (17/10- 
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18/11) phối hợp với các cơ quan 
liên quan tổ chức các hoạt động 
thiết thực để vận động Quỹ “Vì 
người nghèo”.

 Với phương thức vận động 
phù hợp, vừa vận động Quỹ “Vì 
người nghèo” vừa vận động các 
chương trình an sinh xã hội nên 
Mặt trận các cấp đã huy động 
được các nguồn lực to lớn, với 
sự tham gia của các cấp, các 
ngành, các tổ chức, đoàn thể, 
các doanh nghiệp, Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Ngoại 
thương Việt Nam và người dân, 
góp phần cùng với Chính phủ 
thực hiện chăm lo cho người 
nghèo thông qua hỗ trợ trực 
tiếp và các chương trình an sinh 
xã hội. Kết quả giúp đỡ người 
nghèo không những đảm bảo 
thực hiện mục tiêu quốc gia về 
giảm nghèo mà còn đóng góp 
phần thiết thực vào Chương 
trình xây dựng nông thôn mới. 
Thông qua chương trình vận 
động nguồn lực hỗ trợ người 
nghèo, đã phát huy truyền 
thống đoàn kết, tương thân, 
tương ái của dân tộc, khơi dậy 
tình yêu thương, giúp đỡ lẫn 
nhau từ mỗi cộng đồng dân để 
cư cùng chăm lo, củng cố, phát 
triển khối đại đoàn kết toàn dân 
tộc. 

Trong 03 năm, Mặt trận 
Trung ương đã huy động từ các 
đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ 
Quỹ “Vì người nghèo” Trung 
ương số tiền 126,502 tỷ đồng; 
an sinh xã hội trên 2.000 tỷ 
đồng (không qua Quỹ “Vì người 
nghèo” Trung ương); Mặt trận 
các địa phương (tỉnh, huyện, 
xã) đã vận động Quỹ “Vì người 
nghèo” số tiền 3.587 tỷ đồng; an 

sinh xã hội 03 cấp ở địa phương 
số tiền 8.195 tỷ đồng.

Với mục tiêu giúp hộ nghèo 
thoát nghèo bền vững, hạn chế 
tái nghèo, trong 3 năm qua, Mặt 
trận Trung ương còn hướng dẫn 
Mặt trận các cấp phối hợp với 
các cơ quan, tranh thủ nguồn 
hỗ trợ để hướng dẫn các mô 
hình giảm nghèo bền vững cho 
các hộ nghèo, phối hợp với các 
quỹ nhân đạo, từ thiện tổ chức 
các hoạt động chăm sóc sức 
khỏe cho các hộ nghèo. 

Từ nguồn lực vận động được 
cùng với sự hỗ trợ ngân sách 
Nhà nước và trợ giúp của cộng 
đồng, Mặt trận Tổ quốc các 
cấp đã hỗ trợ người nghèo xây 
dựng mới và sửa chữa 110.270 
căn nhà; hỗ trợ các cháu thuộc 
hộ nghèo, cận nghèo đảm bảo 
điều kiện học tập; hàng nghìn 
hộ nghèo được hỗ trợ phát triển 
sản xuất; hỗ trợ mua bảo hiểm 
y tế cho các hộ cận nghèo, hỗ 
trợ cho người nghèo được điều 
trị bệnh hiểm nghèo (Mặt trận 
Trung ương,  phối hợp với Quỹ 
Thiện Tâm- thuộc tập đoàn 
VinGroup khám và điều trị cho 
hàng nghìn bệnh nhân nghèo 
mắc bệnh hiểm nghèo, trị giá 
hàng trên 800 tỉ đồng), hỗ trợ 
làm các công trình dân sinh cho 
các cộng đồng khó khăn…  

2. Ngày 22/11/2014, Ban 
Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 
40-CT/TW về tăng cường sự 
lãnh đạo của Đảng đối với tín 
dụng chính sách xã hội. Đây 
là một chủ trương thể hiện sự 
quan tâm của Đảng đối với việc 
ban hành các chính sách hỗ trợ 
người nghèo, trong đó có tín 
dụng chính sách xã hội, nhằm 

tạo điều kiện để các hộ nghèo 
được tiếp cận các nguồn vốn tín 
dụng, phát triển sản xuất, vươn 
lên thoát nghèo bền vững, nâng 
cao đời sống.

Ngay sau khi Ban Bí thư ban 
hành Chỉ thị, Đảng đoàn Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam đã quán 
triệt trong hệ thống Mặt trận, 
hướng dẫn Mặt trận các cấp 
tăng cường công tác phối hợp 
với Ngân hàng Chính sách xã 
hội (NHCSXH) trong việc huy 
động nguồn lực bổ sung cho 
Quỹ. Hằng năm, trong Chương 
trình phối hợp thống nhất hành 
động, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức thành viên của Mặt trận 
xác định trách nhiệm trong góp 
phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị 
40-CT/TW của Ban Bí thư. Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và các 
tổ chức chính trị - xã hội các 
cấp thực hiện tốt vai trò tuyên 
truyền vận động nhân dân về ý 
nghĩa của tín dụng chính sách 
hộ nghèo, về chủ trương tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng 
trong việc nâng cao chất lượng 
tín dụng chính sách xã hội; thực 
hiện chức năng giám sát phản 
biện xã hội trong thực hiện 
chính sách tín dụng hộ nghèo. 
Qua đó, góp ý, kiến nghị cho các 
đơn vị, cá nhân khắc phục các 
thiếu sót trong công tác điều 
hành hoạt động thực hiện tín 
dụng chính sách xã hội. Đồng 
thời, Mặt trận Trung ương 
hướng dẫn hệ thống mặt trận 
các tỉnh, thành phố thực hiện 
mở tài khoản Quỹ “Vì người 
nghèo” tại NHCSXH, đáp ứng 
yêu cầu: Vừa đảm bảo việc quản 
lý nguồn Quỹ vừa khai thác sử 
dụng số dư nhàn dỗi của quỹ để 
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tăng cơ hội cho các hộ nghèo 
được tiếp cận vốn tín dụng. 
Các tổ chức chính trị - xã hội 
thực hiện tốt trách nhiệm được 
NHCSXH uỷ thác, bảo đảm việc 
bình xét đối tượng vay vốn công 
khai, dân chủ để NHCSXH cho 
vay đúng chính sách, đúng đối 
tượng. Thực hiện  lồng ghép các 
chương trình, dự án khác của 
các tổ chức chính trị - xã hội 
để tư vấn, giúp người nghèo sử 
dụng vốn đúng mục đích, hiệu 
quả vốn vay; hướng dẫn các 
tổ chức hội ở cơ sở xây dựng 
và nhân rộng các mô hình sản 
xuất, kinh doanh điển hình, 
giúp nhau thoát nghèo và vươn 
lên làm giàu, tăng cường củng 
cố hoạt động của tổ tiết kiệm 
và vay vốn; phối hợp lồng ghép 
chuyển giao khoa học, kỹ thuật 
cùng với giải ngân nguồn vốn 
vay giúp bà con biết cách đầu 
tư, tổ chức kinh doanh phù 
hợp, góp phần nâng cao hiệu 
quả nguồn vốn, cải thiện đời 
sống và đảm bảo nguồn trả nợ 
ngân hàng. Với trách nhiệm là 
thành viên của Hội đồng Quản 
trị, các tổ chức chính trị - xã 
hội thường xuyên tham gia giao 
ban với NHCSXH để nắm bắt 
và tháo gỡ kịp thời những khó 
khăn vướng mắc... Nhờ vậy, đã 
huy động được sức mạnh tổng 
hợp của cả hệ thống chính trị - 
xã hội tham gia vào hoạt động 
tín dụng chính sách. Cụ thể: 

* Theo báo cáo của Trung 
ương Hội Nông dân Việt Nam

Sau khi Chỉ thị 40 - CT/TW 
của Ban Bí thư Trung ương 
Đảng được ban hành, ngày 
03/12/2014, Hội Nông dân Việt 
Nam cùng NH CSXH Việt Nam 

thống nhất ký kết Văn bản thỏa 
thuận số 3948/VBTT “Về việc 
thực hiện ủy thác cho vay vốn 
đối với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách khác”.

Hội Nông dân Việt Nam ban 
hành văn bản chỉ đạo, hướng 
dẫn đến các cấp Hội ở địa 
phương đẩy mạnh phối hợp với 
chi nhánh NHCSXH cùng cấp 
chủ động tổ chức ký kết chương 
trình phối hợp nhằm chuyển tải 
vốn tín dụng chính sách xã hội 
đến hội viên nông dân một cách 
thuận lợi, nhanh chóng và hiệu 
quả. 

Tính đến 30/6/2019, có 
100% hội nông dân cấp tỉnh 
và cấp huyện ký văn bản thỏa 
thuận với NHCSXH cùng cấp; 
100% hội nông dân cấp xã trong 
cả nước đã ký hợp đồng ủy thác 
với phòng giao dịch NHCSXH 
cấp huyện.

Dư nợ của các chương trình 
ủy thác qua tổ chức Hội đạt 
61.594 tỷ đồng  (tăng 18.972 
tỷ đồng so với cuối năm 2014), 
thông qua 56.532 Tổ Tiết kiệm 
và Vay vốn (TK & VV), cho 
2.075.404 thành viên, chiếm tỷ 
trọng 31,16% tổng dư nợ của 
NHCSXH ủy thác cho các tổ 
chức chính trị - xã hội, mức 
tăng trưởng dư nợ bình quân 
đạt 7,4%/năm. Nợ quá hạn: 
247,345 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 
0,4% tổng dư nợ  giảm (-0,01) 
% so với cuối năm 2014. 

Trong các chương trình tín 
dụng uỷ thác qua hội nông dân 
có 07 chương trình dư nợ chiếm 
tỷ trọng lớn với 57.790 tỷ đồng, 
chiếm tỷ lệ 94% tổng dư nợ, còn 
lại các chương trình khác có dư 

nợ 3.803 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 
6% tổng dư nợ. Doanh số cho 
vay từ 2014 đạt gần 75.000 tỷ 
đồng, đã giúp cho trên 3 triệu 
lượt hộ nghèo và các đối tượng 
chính sách khác được tiếp cận 
vốn tín dụng chính sách để tạo 
sinh kế, việc làm và đáp ứng 
nhu cầu thiết yếu trong đời 
sống. Có thể nói, nguồn vốn 
tín dụng ưu đãi thực sự là một 
chính sách có hiệu quả trong 
việc thực hiện chính sách giảm 
nghèo bền vững, góp phần giúp 
người nghèo cải thiện đời sống 
vật chất, nâng cao đời sống văn 
hóa, tinh thần, hướng tới thực 
hiện mục tiêu giảm nghèo đa 
chiều. 

* Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Thực hiện Chỉ thị 40-CT/

TW của Ban Bí thư, Hội Liên 
hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam 
(Hội) đã chỉ đạo Hội LHPN các 
cấp tổ chức tuyên truyền, triển 
khai Chỉ thị 40-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với tín dụng chính 
sách xã hội, các chủ trương, 
chính sách tín dụng ưu đãi của 
Đảng, Nhà nước đến 100% cán 
bộ Hội các cấp và trên 15 triệu 
hội viên phụ nữ. 

Tính đến 30/6/2019, có 
67.311 Tổ Tiết kiệm và Vay vốn 
còn dư nợ qua ủy thác của Hội. 
Tổng dư nợ trên 77,1 nghìn tỷ 
đồng (tăng trên 25 nghìn tỷ 
đồng so với tháng 12 năm 2014) 
cho trên 2,5 triệu hộ gia đình 
vay, trong đó tập trung ở các 
chương trình: Cho vay hộ thoát 
nghèo 14,02 nghìn tỷ đồng; 
Nước sạch vệ sinh môi trường 
trên 13,64 nghìn tỷ đồng; Hộ 
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nghèo trên 12,6 nghìn tỷ đồng; 
Hộ cận nghèo trên 12,01 nghìn 
tỷ đồng; Hộ gia đình sản xuất 
kinh doanh vùng khó khăn 
trên 8,4 nghìn tỷ đồng; giải 
quyết việc làm trên 7,33 nghìn 
tỷ đồng; học sinh, sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn trên 4,7 
nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ quá 
hạn 0,32% (giảm 0,01% so với 
31/12/2014). Kết quả, đã có hơn 
2 triệu lượt hộ nghèo do phụ 
nữ làm chủ được Hội giúp đỡ, 
trong đó trên 200 nghìn hộ đã 
thoát nghèo, góp phần giảm 
nhanh tỷ lệ nghèo của cả nước. 
Chính vì vậy, Hội đã có vai trò, 
vị trí quan trọng trong công 
cuộc xóa đói giảm nghèo, thực 
hiện các nhiệm vụ chính trị ở 
địa phương.

* Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

Hội Cựu chiến binh (CCB) 
Việt Nam đã chỉ đạo các cấp Hội 
phối hợp chặt chẽ với NHCSXH, 
cấp ủy, chính quyền địa phương 
thông qua tập huấn, lồng ghép 
trong các chương trình, phổ 
biến chủ trương, chính sách, 
kiến thức chuyên môn để truyền 
đạt tinh thần Chỉ thị, gắn với 
các nội dung cụ thể trong công 
việc thực hiện ủy thác. 

Kết quả phối hợp với 
NHCSXH: Các hộ được vay 
vốn của NHCSXH để phát triển 
sản xuất, cải thiện cuộc sống 
còn được Hội CCB các cấp hỗ 
trợ bằng “Quỹ nghĩa tình đồng 
đội” có lãi suất thấp hoặc không 
lãi; tuyên truyền, vận động hội 
viên thực hiện phong trào 5+1, 
3+1 (5 hội viên giúp 1 Hội viên 
nghèo) cùng với chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương... là cơ sở để hội 
viên CCB nghèo vươn lên thoát 
nghèo bền vững. 5 năm qua, 
Hội CCB Việt Nam đã triển 
khai nhiều nội dung phát triển 
kinh tế; nhiều mô hình sản xuất, 
kinh doanh do Hội viên CCB 
làm chủ, hoạt động có hiệu quả; 
nhiều doanh nghiệp, doanh 
nhân CCB phát triển (tới nay 
có 45 hội, hiệp hội, câu lạc bộ 
doanh nhân CCB trên 45 tỉnh, 
thành phố), doanh thu hàng 
năm đạt hàng ngàn tỷ đồng, thu 
hút hàng vạn lao động - chủ yếu 
là CCB, gia đình chính sách và 
con cháu CCB... Tính tới nay, số 
hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều 
chiếm 2,86% (giảm 0,4% so với 
cuối năm 2018), hộ cận nghèo 
CCB chiếm tỷ lệ 2,97%, giảm 
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0,41% so với cuối năm 2018; hộ 
khá và giàu chiếm trên 55,54%. 
Có 26 tỉnh, thành hội cơ bản hết 
CCB nghèo (tỷ lệ CCB nghèo 
dưới 2%). Đây là sự phối hợp, 
huy động mọi nguồn lực và sự 
chỉ đạo rất cụ thể, phát huy nội 
lực, bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” 
đã vươn lên cùng cả nước và vì 
cả nước của hội viên CCB thực 
hiện có trách nhiệm Chương 
trình mục tiêu Quốc gia giảm 
nghèo bền vững và xây dựng 
nông thôn mới, củng cố cơ sở 
chính trị của từng xã, phường, 
tạo được niềm tin của cấp ủy, 
chính quyền và nhân dân;

* Qua 05 năm triển khai thực 
hiện Chỉ thị 40-CT/TW, hoạt 
động tín dụng chính sách xã 
hội đã đạt được nhiều kết quả 
tích cực. Nguồn vốn cho vay ưu 
đãi của Chính phủ đã phát huy 
được sức mạnh tổng hợp của cả 
hệ thống chính trị trong thực 
hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia về giảm nghèo, xây 
dựng nông thôn mới, đảm bảo 
an sinh xã hội. Thông qua vốn 
tín dụng chính sách ủy thác qua 
các tổ chức chính trị - xã hội 
đã giúp cho hàng triệu lượt hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách được vay vốn 
phát triển sản xuất; hàng ngàn 
em học sinh, sinh viên có hoàn 
cảnh khó khăn được vay vốn đi 
học, góp phần tạo việc làm cho 
hàng nghìn lượt lao động, hàng 
triệu công trình nước sạch và vệ 
sinh môi trường và hàng nghìn 
căn nhà cho hộ nghèo được xây 
dựng…
3. Một số nhiệm vụ của Mặt 
trận Tổ quốc và các tổ chức 
thành viên trong thời gian tới:

-  Tiếp tục đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, vận động sự đóng 
góp của các tổ chức, doanh 
nghiệp và các cá nhân; kịp thời 
triển khai các hoạt động hỗ trợ  
người nghèo thoát nghèo bền 
vững, hạn chế tái nghèo, góp 
phần thực hiện mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh 
xã hội.

- Trung ương tiếp tục phối 
hợp tổ chức chương  trình 
truyền hình, phát thanh “Cả 
nước chung tay vì người nghèo” 
hàng năm vào dịp 17/10 để phát 
động toàn quốc Tháng cao điểm 
vì người nghèo 17/10 - 18/11. 
Các địa phương có tổ chức hình 
thức tuyên truyền vận động 
nguồn lực giúp đỡ người nghèo 
phù hợp với tình hình thực tế 
như: Tổ chức đêm văn nghệ 
và tôn vinh các doanh nghiệp, 
tổ chức cá nhân có nhiều đóng 
góp hỗ trợ người nghèo, cộng 
đồng nghèo.

- Nguồn lực vận động được 
qua quỹ “Vì người nghèo” các 
cấp và nguồn vận động tham 
gia chương trình an sinh xã hội 
được tập trung hỗ trợ làm nhà 
ở cho người nghèo, trong đó ưu 
tiên hỗ trợ cho vùng miền núi, 
biên giới, vùng khó khăn.

- Thường xuyên tuyên truyền 
trên các phương tiện thông tin 
về các doanh nghiệp, đơn vị, cá 
nhân có tấm lòng, nghĩa cử cao 
đẹp, có nhiều đóng góp hỗ trợ 
người nghèo nhằm lan tỏa sự 
tham gia, ủng hộ giúp đỡ người 
nghèo của xã hội. 
4. Một số đề xuất

a) Để Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chính trị- xã hội 

tiếp tục tham gia và góp phần 
nâng cao chất lượng tín dụng 
chính sách xã hội, đề nghị: 

- Thủ tướng Chính phủ có 
những hình thức khen thưởng, 
động viên các doanh nghiệp đã 
có nhiều đóng góp cho Quỹ “Vì 
người nghèo” và chương trình 
an sinh xã hội.

- NHCSXH các cấp định kỳ 
thông tin kết quả hoạt động, 
đánh giá kết quả tham gia hoạt 
động tín dụng chính sách xã hội 
của các tổ chức chính tri- xã 
hội. Kiện toàn hội đồng quản 
trị các cấp đảm bảo phát huy sự 
tham gia của Mặt trận Tổ quốc 
và các tổ chức chính trị- xã hội 
trong thực hiện tín dụng chính 
sách. 

b) Để tiếp tục nâng cao hiệu 
quả tín dụng chính sách, tạo 
điều kiện để hộ nghèo, cận 
nghèo thoát nghèo bền vững, 
đề nghị:

- Ngân hàng Nhà nước, các 
Bộ ngành nghiên cứu cho phép 
kéo dài thời gian hộ gia đình 
được thụ hưởng chính sách 
tín dụng đối với hộ mới thoát 
nghèo kể từ khi ra khỏi danh 
sách hộ nghèo, hộ cận nghèo; 
nâng thời hạn cho vay tối đa 
của chương trình tín dụng đối 
với hộ mới thoát nghèo để đảm 
bảo phát huy hiệu quả vốn vay.

- Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội chỉ đạo các địa phương 
thực hiện tốt công tác điều tra, 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 
hàng năm để làm căn cứ thực 
hiện các chính sách, chương 
trình giảm nghèo, trong đó có 
chính sách tín dụng ưu đãi n
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Tình hình triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của 
Ngân hàng Nhà nước

Sau 5 năm triển khai thực 
hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của 
Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
đến nay, hoạt động tín dụng 
chính sách xã hội đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng. 
Về phía Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam (NHNN), thời gian 
qua, NHNN đã tích cực triển 
khai Chỉ thị số 40-CT/TW, hỗ 
trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho 
Ngân hàng Chính sách xã hội 
(NHCSXH) trong cho vay các 
chương trình tín dụng chính 
sách xã hội, góp phần thực hiện 
mục tiêu về giảm nghèo, bảo 
đảm an sinh xã hội và xây dựng 
nông thôn mới. Cụ thể:

Thứ nhất, quán triệt Chỉ 
thị số 40-CT/TW của Ban Bí 
thư và chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, NHNN 
đã tham mưu trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định 
số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 
về Kế hoạch triển khai Chỉ thị 
số 40-CT/TW, trong đó đề ra 
các nhiệm vụ, giải pháp và phân 
công cụ thể trách nhiệm của 

CÁC GIẢI PHÁP CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 
NHẰM TIẾP TỤC THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW 
VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI 
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI”
l NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
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các Bộ, ngành, chính quyền địa 
phương, nhằm tăng cường sự 
chỉ đạo của các cấp chính quyền 
từ Trung ương đến cơ sở trong 
việc xây dựng cơ chế, chính 
sách và bố trí nguồn lực cho tín 
dụng chính sách xã hội, tạo điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động tín 
dụng chính sách xã hội.

Thứ hai, NHNN đã tham 
mưu trình ban hành/ban hành 
theo thẩm quyền các văn bản 
liên quan đến cơ chế, chính 
sách tín dụng chính sách xã hội; 
trong đó, một số chính sách tín 
dụng quan trọng, có tác động 
lớn đến hệ thống chính sách 
giảm nghèo như: chính sách 
tín dụng đối với hộ cận nghèo, 
chính sách tín dụng đối với hộ 
mới thoát nghèo. Việc ban hành 
các chính sách này đã tạo nên 
một hệ thống chính sách giảm 
nghèo đồng bộ, bao phủ các 
nhóm đối tượng thụ hưởng (từ 
hộ nghèo, hộ cận nghèo, đến 
hộ mới thoát nghèo); trong đó, 
chính sách tín dụng đối với hộ 
mới thoát nghèo được coi là 
chính sách tiên phong hỗ trợ 
nhóm đối tượng đã thoát nghèo, 
góp phần giảm nghèo bền vững.

Thứ ba, NHNN đã tích cực 
hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để 
NHCSXH ổn định nguồn vốn 
thực hiện tốt các chương trình 
tín dụng chính sách như: gia 
hạn tái cấp vốn cho NHCSXH; 
ban hành các văn bản hướng 
dẫn  các tổ chức tín dụng nhà 
nước thực hiện duy trì tiền gửi 
tại NHCSXH; khuyến khích 
các ngân hàng mua trái phiếu 
NHCSXH được Chính phủ bảo 
lãnh. Đến nay, tổng các nguồn 
vốn nêu trên chiếm khoảng 60% 

tổng nguồn vốn hoạt động của 
NHCSXH, góp phần quan trọng 
trong việc ổn định nguồn vốn 
thực hiện các chương trình; 
riêng nguồn nhận tiền gửi 2% 
của các tổ chức tín dụng Nhà 
nước đạt 81.462 tỷ đồng, tăng 
gấp 2,7 lần so với cuối năm 2014 
(thời điểm ban hành Chỉ thị 40-
CT/TW), chiếm tỷ trọng 35,3% 
tổng nguồn vốn hoạt động của 
NHCSXH. 

Thứ tư, NHNN đã tổ chức 
thành công các hội nghị, hội 
thảo phổ biến, tuyên truyền về 
các chương trình tín dụng chính 
sách như: Hội nghị về “Công tác 
tín dụng đối với các đối tượng 
ưu tiên, đối tượng chính sách 
tại khu vực Trung du và miền 
núi phía Bắc”, Hội thảo “Hiệu 
quả của tín dụng chính sách với 
công tác xóa đói giảm nghèo bền 
vững”…, qua đó góp phần cung 
cấp thông tin một cách đầy đủ, 
toàn diện về mô hình, tính chất, 
ý nghĩa, hiệu quả của tín dụng 
chính sách đối với đời sống xã 
hội, đặc biệt là trong công tác 
giảm nghèo bền vững và bảo 
đảm an sinh xã hội. 

Cùng với sự quyết tâm vào 
cuộc của cả hệ thống chính trị, 
hoạt động tín dụng chính sách 
xã hội đã đạt được những kết 
quả nhất định, trong 05 năm 
qua (2014-2019) đã giúp trên 
2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng 
nghèo; thu hút, tạo việc làm 
cho trên 1,3 triệu lao động; 
góp phần thực hiện thành công 
Chương trình mục tiêu quốc 
gia về giảm nghèo bền vững và 
xây dựng nông thôn mới; giảm 
tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2011-
2015 từ 14,2% xuống 4,25%, tỷ 

lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo 
đa chiều đã giảm từ 9,88% (năm 
2015) xuống còn 5,23% (năm 
2018). Từ 2016 đến nay tỷ lệ 
giảm nghèo luôn đạt và vượt chỉ 
tiêu Quốc hội giao hằng năm tại 
Chương trình mục tiêu quốc gia 
(MTQG) giảm nghèo bền vững 
giai đoạn 2016-2020 .
Giải pháp tiếp tục thực hiện 
Chỉ thị số 40-CT/TW trong 
thời gian tới

Nhiệm vụ phát triển kinh tế 
– xã hội trong giai đoạn mới đã 
và đang đặt ra cho hoạt động tín 
dụng ngân hàng nói chung, hoạt 
động tín dụng chính sách nói 
riêng, nhiều khó khăn, thách 
thức, đòi hỏi cần có những bước 
đổi mới, hoàn thiện mạnh mẽ 
hơn với sự vào cuộc tích cực 
hơn nữa của cả hệ thống chính 
trị. Với ý nghĩa và tầm quan 
trọng của Chỉ thị 40-CT/TW, 
thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục 
tập trung triển khai một số giải 
pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp 
chặt chẽ cùng với các bộ, ngành 
Trung ương, cấp ủy Đảng, chính 
quyền địa phương, đơn vị liên 
quan rà soát tổng thể chính 
sách giảm nghèo; hoàn chỉnh 
khung pháp lý và tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc cung cấp 
tín dụng, bảo đảm nguồn vốn 
thực hiện các chương trình tín 
dụng chính sách cho hộ nghèo, 
hộ cận nghèo và các đối tượng 
khác theo quy định.

Thứ hai, tiếp tục hỗ trợ và tạo 
điều kiện thuận lợi để NHCSXH 
thực hiện tốt các chương trình, 
chính sách tín dụng ưu đãi. 
Thực hiện chức năng quản lý 
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nhà nước theo thẩm quyền đối 
với hoạt động của NHCSXH; 
phối hợp với các Bộ, ngành liên 
quan kịp thời xử lý các vướng 
mắc phát sinh trong quá trình 
triển khai thực hiện.

Thứ ba, gắn kết tín dụng 
chính sách với tín dụng thương 
mại nhằm tạo điều kiện cho các 
hộ nghèo và đối tượng chính 
sách khi hết thời gian vay vốn 
ưu đãi có thể tiếp cận ngay với 
nguồn vốn tín dụng thương mại, 
giúp họ ổn định làm ăn và thoát 
nghèo bền vững. Tập trung 
nguồn vốn ngân hàng cho đầu 
tư phát triển nông nghiệp nông 
thôn; đẩy mạnh cho vay chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trong nông 
nghiệp, nông thôn; đầu tư cho 
vay xây dựng hệ thống kết cấu 
hạ tầng nông thôn, tạo thuận 
lợi cho việc sản xuất và lưu 
thông hàng hóa, từng bước công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn theo đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà 
nước. 

Thứ tư, thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền về hoạt động ngân 

hàng, chính sách tín dụng phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội, 
góp phần thực hiện tốt mục tiêu 
giảm nghèo bền vững.
Đề xuất, kiến nghị

Để thực hiện tốt hơn nữa Chỉ 
thị 40-CT/TW của Ban Bí thư 
trong giai đoạn mới nhằm phát 
huy vai trò và nâng cao hiệu quả 
của tín dụng chính sách xã hội, 
góp phần tích cực vào việc thực 
hiện Chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững và xây dựng 
nông thôn mới, Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam kiến nghị:

Thứ nhất, Quốc hội, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp 
tục quan tâm, ưu tiên tập trung, 
bố trí nguồn vốn để phát huy vai 
trò của NHCSXH là ngân hàng 
chủ lực trong triển khai, thực 
hiện có hiệu quả các chương 
trình tín dụng chính sách xã hội.

Thứ hai, các cấp ủy đảng, 
bộ, ngành, chính quyền địa 
phương tiếp tục tăng cường sự 
lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt 
động tín dụng chính sách theo 
Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban 
Bí thư; quan tâm bố trí nguồn 

lực từ ngân sách địa phương và 
các nguồn vốn hợp pháp khác 
để bổ sung nguồn vốn cho vay 
hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác trên địa bàn; hỗ trợ về 
cơ sở vật chất, địa điểm, trang 
thiết bị, phương tiện làm việc 
nhằm nâng cao năng lực hoạt 
động của NHCSXH.

Thứ ba, các tổ chức chính 
trị - xã hội nhận ủy thác tiếp 
tục phối hợp chặt chẽ với 
NHCSXH trong việc củng cố, 
nâng cao chất lượng hoạt động 
tín dụng chính sách xã hội; đẩy 
mạnh phổ biến, tuyên truyền 
các chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về tín dụng 
chính sách xã hội đến các tầng 
lớp nhân dân, đặc biệt là người 
nghèo, đồng bào dân tộc thiểu 
số sinh sống tại vùng sâu, vùng 
xa, vùng biên giới, vùng dân tộc 
thiểu số và miền núi.

Thứ tư, NHCSXH cần tích 
cực, chủ động tham mưu cho 
Chính phủ, các bộ, ngành, cấp 
ủy, chính quyền địa phương 
trong việc triển khai thực hiện 
Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí 
thư; tiếp tục thực hiện tốt việc 
huy động, quản lý và sử dụng 
vốn hiệu quả; nâng cao hiệu quả 
phương thức ủy thác và phối 
hợp với các tổ chức chính trị-
xã hội phát triển, xây dựng mô 
hình sản xuất kinh doanh giúp 
giảm nghèo và các sản phẩm, 
dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích 
cho người nghèo và các đối 
tượng chính sách khác. Tích 
cực rà soát các chương trình 
tín dụng chính sách xã hội để 
tham mưu, báo cáo cấp có thẩm 
quyền xem xét, nghiên cứu sửa 
đổi, bổ sung cho phù hợp n
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BÀI HỌC KINH NGHIỆM
CỦA HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM
QUA 5 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 40-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ
VỀ “TĂNG CƯỜNG SỰ  LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
ĐỐI VỚI TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI”

l HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM

Các chương trình tín dụng 
chính sách xã hội trong thực hiện 
mục tiêu giảm nghèo bền vững, 
bảo đảm an sinh xã hội được ban 
hành là sự đột phá trong tư duy 
lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và 
Nhà nước đối với công cuộc xóa 
đói, giảm nghèo, tạo sự chuyển 
biến nhận thức mạnh mẽ trong 
toàn hệ thống chính trị, từ các 
cấp ủy Đảng, chính quyền, các 

ngành, đó là chuyển mạnh cách 
làm từ “cho người nghèo con cá 
bằng đưa cần câu”. Qua đó, đưa 
nguồn vốn tín dụng chính sách 
đến với người nghèo và các đối 
tượng chính sách, làm thay đổi 
tích cực trong cách thức sản xuất, 
kinh doanh của họ, thúc đẩy họ 
tìm cách làm, sử dụng vốn có 
lợi nhất, bớt dần tư duy ỷ lại, để 
vươn lên thoát nghèo. Đồng thời, 

đây là một nguồn lực quan trọng 
giúp họ có “vốn” mở rộng phát 
triển sản xuất kinh doanh, nâng 
cao thu nhập, thoát nghèo.

Thấy rõ tầm quan trọng 
của tín dụng chính sách đối 
với công tác giảm nghèo và hỗ 
trợ đối tượng chính sách, ngày 
22/11/2014, Ban Bí thư Trung 
ương Đảng Khóa XI đã ban hành 
Chỉ thị số 40-CT/TW về “Tăng 
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cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với tín dụng chính sách xã hội”. 
Đây là sự chỉ đạo đúng đắn, kịp 
thời, rất phù hợp và mang tính 
chiến lược của Đảng, Nhà nước 
để cả hệ thống chính trị cùng 
chung sức hỗ trợ, giúp đỡ thúc 
đẩy nhóm yếu thế nhất trong xã 
hội vươn lên.

Hội Nông dân Việt Nam có hệ 
thống tổ chức rộng khắp cả nước, 
từ Trung ương đến cơ sở, đến chi, 
tổ Hội ở thôn, bản… với hàng 
vạn cán bộ Hội và trên 10 triệu 
hội viên nông dân luôn tích cực 
thực hiện nhiệm vụ được Đảng, 
Nhà nước giao nhằm chăm lo, 
bảo vệ quyền, lợi ích của hội 
viên, nông dân. Những năm qua, 
thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước, các cấp Hội 
luôn đồng hành cùng Ngân hàng 
Chính sách xã hội (NHCSXH) 
triển khai thực hiện các chương 
trình tín dụng chính sách đến 
hộ nghèo và các đối tượng chính 
sách khác trên khắp cả nước, góp 
phần tích cực thực hiện chương 
trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững. Hội đã và đang 
phát huy tích cực vai trò chủ thể 
của nông dân trong phát triển 
nông nghiệp, xây dựng nông 
thôn mới, trong đó, đặc biệt chú 
trọng đến hoạt động giúp đỡ, hỗ 
trợ hội viên nông dân phát triển 
sản xuất, kinh doanh, nâng cao 
thu nhập, cải thiện đời sống, đặc 
biệt là với hộ nghèo và các đối 
tượng chính sách.

Các cấp Hội nhận thức rõ hoạt 
động hỗ trợ tín dụng chính sách 
là một trong các giải pháp quan 
trọng để thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ vận động, hỗ trợ hội 
viên, nông dân phát triển kinh 

tế và thúc đẩy các phong trào thi 
đua do Hội phát động, mà trọng 
tâm là phong trào “Nông dân thi 
đua sản xuất kinh doanh giỏi, 
đoàn kết giúp nhau làm giàu và 
giảm nghèo bền vững”. Mỗi năm 
có hơn 3,55 triệu hộ nông dân 
đạt danh hiệu nông dân sản xuất, 
kinh doanh giỏi các cấp, trong 
đó không ít từ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn 
lên.

Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW, 
trong những năm qua, Hội Nông 
dân Việt Nam đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo tới Hội Nông 
dân các cấp, thực hiện phối hợp 
chặt chẽ với NHCSXH và chính 
quyền địa phương các cấp tổ 
chức thực hiện tốt những nội 
dung công việc đã ký kết trong 
quy trình cho vay hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách: chú 
trọng đẩy mạnh mở rộng tín 
dụng, nâng cao dư nợ và chất 
lượng tín dụng chính sách, nâng 
cao chất lượng hoạt động các Tổ 
Tiết kiệm và Vay vốn (TK&VV); 
đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 
nội dung Chỉ thị 40-CT/TW, các 
chủ trương, chính sách mới của 
Đảng, Nhà nước, của NHCSXH 
đến cán bộ, hội viên, nông dân 
và Ban quản lý Tổ TK&VV; triển 
khai thực hiện Chỉ thị 40-CT/
TW, kế hoạch theo Quyết định 
số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 
của Thủ tướng Chính phủ triển 
khai Chỉ thị 40-CT/TW; kiện 
toàn lãnh đạo đại diện hội nông 
dân các cấp tham gia hội đồng 
quản trị, ban đại diện hội đồng 
quản trị cấp tỉnh, cấp huyện và 
ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã; 
hàng năm, quán triệt, giao chỉ 
tiêu thi đua cho các tỉnh, thành 

hội triển khai các nội dung 
nhiệm vụ trọng tâm trong công 
tác ủy thác; tham mưu, đề xuất 
các giải pháp mở rộng tín dụng, 
góp phần hạn chế tín dụng đen; 
thu hồi nợ quá hạn; xóa “xã 
trắng” chưa có Tổ TK&VV thực 
hiện ủy thác với NHCSXH; các 
cấp Hội trực tiếp tổ chức đoàn 
và cử cán bộ tham gia các đoàn 
kiểm tra giám sát về hoạt động 
ủy thác ở các địa phương;...

Cùng các hoạt động đó, các 
cấp Hội luôn chú trọng công tác 
tập huấn để nâng cao nhận thức, 
kiến thức, kỹ năng cho cán bộ 
Hội, đặc biệt là cán bộ phụ trách 
nhiệm vụ ủy thác, các Tổ trưởng 
Tổ TK&VV hiểu rõ vai trò và 
trách nhiệm của mình trong 
thực hiện nhiệm vụ, xem hoạt 
động tín dụng ủy thác là một 
trong những giải pháp hỗ trợ hội 
viên nông dân mở rộng sản xuất, 
nâng cao thu nhập, thoát nghèo 
bền vững.

Để giúp hội viên, nông dân sử 
dụng vốn vay hiệu quả, các cấp 
Hội tích cực tập huấn, hướng 
dẫn quản lý sử dụng vốn cho 
hàng triệu lượt hội viên, nông 
dân, đồng thời phối hợp với 
ngành nông nghiệp đẩy mạnh 
việc chuyển giao tiến bộ khoa 
học kỹ thuật (KHKT) cho trên 
5 triệu lượt hội viên, nông dân 
nhằm giúp các hộ nông dân vay 
vốn biết ứng dụng tiến bộ KHKT 
vào sản xuất, chăn nuôi, trồng 
trọt, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, 
nâng cao hiệu quả kinh tế. 

Đến nay, có 100% hội nông 
dân cấp tỉnh và cấp huyện ký văn 
bản thỏa thuận với NHCSXH 
cùng cấp; 100% hội nông dân 
cấp xã trong cả nước đã ký hợp 
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đồng ủy thác với phòng giao dịch 
NHCSXH cấp huyện. Dư nợ các 
chương trình tín dụng chính 
sách ủy thác qua tổ chức Hội 
đạt 65.262 tỷ đồng (tăng 22.640 
tỷ đồng so với cuối năm 2014), 
thông qua 54.504 Tổ TK&VV, 
cho 2.015.491 thành viên, chiếm 
tỷ trọng 30,6% tổng dư nợ của 
NH CSXH ủy thác, mức tăng 
trưởng dư nợ bình quân đạt 
7,7%/năm. Bên cạnh đó, các cấp 
Hội đã tích cực tuyên truyền 
cho hội viên, nông dân gửi tiết 
kiệm thông qua Tổ TK&VV. Tỷ 
lệ hộ tham gia gửi tiết kiệm đạt 
hơn 99% với số dư tiền gửi tiết 
kiệm 3.149 tỷ đồng, bình quân 
số dư tiền gửi tiết kiệm của mỗi 
Tổ đạt 57,81 triệu đồng, chiếm 
tỷ lệ 99,93% số Tổ, với 2.036.190 
thành viên tham gia tiết kiệm tự 
nguyện, bình quân số dư tiền gửi 
tiết kiệm của mỗi thành viên đạt 
1,55 triệu đồng. 

Doanh số cho vay từ 2014 
đến nay đạt gần 77.000 tỷ đồng, 
đã giúp cho trên 3 triệu lượt hộ 
nghèo, hộ cận nghèo và các đối 
tượng chính sách được vay vốn 
phát triển sản xuất; 132.472 em 
học sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
khó khăn được vay vốn đi học, 
góp phần tạo việc làm cho trên 
12 nghìn lượt lao động, trên 2 
triệu công trình nước sạch và 
vệ sinh môi trường và hơn 115 
nghìn căn nhà cho hộ nghèo 
được xây dựng… Nguồn vốn tín 
dụng ưu đãi thực sự là một chính 
sách có hiệu quả trong việc thực 
hiện giảm nghèo bền vững, góp 
phần giúp người nghèo cải thiện 
đời sống vật chất, nâng cao đời 
sống văn hóa, tinh thần, hướng 
tới thực hiện mục tiêu giảm 

nghèo đa chiều, bền vững. 
Có thể khẳng định phương 

thức ủy thác qua các đoàn thể 
chính trị - xã hội trong quy trình 
cho vay vốn đối với hộ nghèo và 
các đối tượng chính sách khác mà 
NHCSXH và các tổ chức chính 
trị - xã hội đang thực hiện là cách 
làm sáng tạo, riêng có của Việt 
Nam, phù hợp với đặc điểm chính 
trị, kinh tế, xã hội đất nước nên 
đã phát huy tích cực hiệu quả sử 
dụng vốn của Ngân hàng. Các 
chương trình tín dụng chính 
sách làm thay đổi cách nghĩ, cách 
làm của người dân, chuyển từ 
sản xuất nhỏ lẻ, manh mún dần 
sang sản xuất hàng hóa; từ kinh 
tế hộ đơn lẻ sang hợp tác, liên 
kết, liên doanh theo chuỗi; từ sản 
xuất theo kinh nghiệm truyền 
thống dần sang ứng dụng khoa 
học công nghệ; từ coi trọng về số 
lượng sản phẩm sang chất lượng, 
giá trị lợi nhuận gắn với an toàn 
thực phẩm và phát triển bền 
vững. Vì vậy, thu nhập bình quân 
đầu người/năm ở nông thôn tăng 
nhanh hơn tốc độ tăng thu nhập 
của người dân đô thị, tăng 3,92 
lần từ mức 9,15 triệu năm 2008 

lên mức 35,88 triệu đồng/người 
năm 2018. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 
từ 5,97% (năm 2015) xuống còn 
dưới 4% vào cuối năm 2019. 

Sự phối hợp giữa ngân hàng 
và các cấp Hội đã tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc chuyển tải 
vốn đến hội viên, nông dân, 
mang lại lợi ích thiết thực là điều 
kiện quan trọng để hội viên, nông 
dân có cơ hội đầu tư mở rộng sản 
xuất, thâm canh, tăng năng suất, 
tăng thu nhập cho từng gia đình, 
vươn lên thoát nghèo và làm 
giàu, con em những gia đình khó 
khăn có cơ hội học tập, bộ mặt 
nông thôn thay đổi, góp phần 
tích cực thực hiện chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới. Hoạt động ủy 
thác tín dụng chính sách thông 
qua các tổ chức chính trị - xã hội 
góp phần củng cố lòng tin của 
người dân vào Đảng, Nhà nước, 
tăng cường củng cố mối quan 
hệ mật thiết Đảng - Nhà nước - 
Nhân dân.

Trải qua 05 năm từ khi Chỉ thị 
40-CT/TW ban hành và hơn 16 
năm đồng hành cùng NHCSXH 
triển khai thực hiện các chương 
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trình tín dụng chính sách xã hội 
giúp hội viên, nông dân xóa đói 
giảm nghèo, đảm bảo an sinh 
xã hội, Hội Nông dân Việt Nam 
đã rút ra một số bài học kinh 
nghiệm như sau: 

Một là, phải chủ động trong 
tham mưu, tạo sự quan tâm lãnh 
đạo chỉ đạo tích cực của cấp ủy, 
chính quyền các cấp; đồng thời 
xây dựng được cơ chế phối hợp 
đồng bộ, chặt chẽ, cụ thể giữa 
Hội Nông dân và NHCSXH; làm 
tốt công tác tuyên truyền để phát 
huy tinh thần chủ động, trách 
nhiệm của hội viên, nông dân 
nhất là những người thuộc diện 
được thụ hưởng các chính sách 
tín dụng ưu đãi.

Hai là, phải phân công, bố trí 
ổn định cán bộ làm công tác ủy 
thác có đủ năng lực, trình độ, 
nhiệt tình trách nhiệm để chỉ 
đạo và tổ chức thực hiện ủy thác 
ở các cấp Hội. Coi trọng công tác 
đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho 
cán bộ Hội và cán bộ Tổ TK&VV.

Ba là, Ban Thường vụ Hội 
các cấp, nhất là cấp xã cần chủ 
động, phối hợp chặt chẽ với 
chính quyền và NHCSXH trong 
xây dựng chương trình, kế hoạch 
hoạt động hàng năm để tiếp 
nhận được nguồn vốn ủy thác, 
gắn kết giữa việc cho vay vốn với 
các chương trình phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, và 
thực hiện các chương trình, nghị 
quyết của Hội.

Bốn là, tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát hoạt động ủy 
thác của Hội cấp trên đối với cấp 
dưới, đối với Tổ TK&VV; kiểm 
tra, giám sát và hướng dẫn hộ 
vay sử dụng vốn đúng mục đích, 

đạt hiệu quả. Thực hiện nghiêm 
túc chế độ thông tin, báo cáo, 
giao ban, sơ kết, tổng kết theo 
định kỳ.

Để Chỉ thị 40-CT/TW tiếp 
tục phát huy hiệu quả hơn nữa 
đối với xóa đói, giảm nghèo, bảo 
đảm an sinh xã hội và góp phần 
tích cực xây dựng nông thôn 
mới, Hội Nông dân Việt Nam 
đề xuất với Đảng, Nhà nước, các 
Bộ, Ban, ngành liên quan một số 
kiến nghị như sau:

- Có chính sách tích cực đầu 
tư hỗ trợ vùng biên giới, vùng 
đồng bào dân tộc khó khăn 
nhằm an dân, tạo sinh kế giảm 
tối đa di dân (tự phát) đi đến nơi 
khác khiến Nhà nước lại phải bỏ 
tiền tái định cư, đồng thời quan 
tâm đầu tư nguồn vốn vay ưu 
đãi của Nhà nước hỗ trợ các hộ 
thuộc chính sách của vùng biên 
giới, khó khăn để các hộ có vốn 
đầu tư phát triển sản xuất, ổn 
định đời sống, định cư tại chỗ.

- Cần tiếp tục quan tâm, rà 
soát, chỉnh sửa, bổ sung, ban 
hành hoàn thiện các chính sách, 
pháp luật để tạo lập và phát triển 
nguồn vốn ổn định, bền vững 
cho NHCSXH giúp nông dân 
vay vốn với số lượng, mức vay 
lớn hơn, thời gian dài hơn để 
thúc đẩy phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. Đồng thời chỉ đạo Uỷ 
ban Nhân dân các cấp, các ngành 
liên quan phối hợp chặt chẽ hơn 
nữa với NHCSXH trong việc 
nâng cao công tác tuyên truyền 
chính sách tín dụng; lồng ghép 
các chương trình khuyến nông, 
khuyến lâm, khuyến ngư... với 
tín dụng chính sách xã hội; bồi 
dưỡng chuyển giao tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, kinh nghiệm sản 

xuất kinh doanh nhằm giúp hộ 
nghèo và các đối tượng chính 
sách khác sử dụng vốn có hiệu 
quả.

- Tiếp tục duy trì và tăng 
cường công tác tuyên truyền, 
phổ biến Chỉ thị 40-CT/TW, các 
chủ trương, chính sách tín dụng 
ưu đãi của Chính phủ, quy định 
của NHCSXH đến các tổ viên và 
hộ vay vốn một cách kịp thời. 

- Giải quyết kịp thời các 
trường hợp xử lý rủi ro để tránh 
ảnh hưởng đến đánh giá chất 
lượng hoạt động của tổ và của 
các cấp Hội.

- Chú trọng công tác sơ kết, 
tổng kết hoạt động thực tiễn để 
có sự tổng hợp, đánh giá đúng 
thực trạng, xu thế biến đổi đối 
tượng thụ hưởng chính sách tín 
dụng ưu đãi theo sự phát triển 
kinh tế - xã hội, từ đó có những 
tham mưu, đề xuất Chính phủ, 
Quốc hội, Trung ương Đảng ban 
hành những chủ trương, chính 
sách phù hợp, kịp thời.

- Tăng cường hơn nữa công 
tác phối hợp hoạt động với tổ 
chức chính trị xã hội các cấp, 
hoạt động ủy thác cho vay qua 
Tổ TK&VV do các tổ chức Hội 
quản lý. Hàng năm, tổ chức mở 
các lớp tập huấn để bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cán 
bộ Hội đoàn thể nhận ủy thác, Tổ 
TK&VV để không ngừng nâng 
cao hiệu quả của chính sách tín 
dụng; đồng thời kịp thời đề xuất 
khen thưởng đối với những tập 
thể, cá nhân làm tốt công tác 
thực hiện ủy thác.

Xin trân trọng cám ơn và kính 
chúc sức khỏe các đồng chí. Chúc 
Hội nghị thành công tốt đẹp! n
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Tính đến thời điểm công bố 
số liệu quý 2/2020, nhiều nền 
kinh tế lớn trên thế giới chính 
thức bước vào suy thoái sau khi 

tăng trưởng âm hai quý liên 
tiếp, với những con số sụt giảm 
GDP mạnh nhất trong các kỳ 
khủng hoảng trước đây: tăng 

trưởng GDP của Mỹ trong quý 
2 đã ghi nhận mức giảm sâu 
nhất từ khi lưu trữ số liệu năm 
1947 (giảm tới 33%); khu vực 

CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ QUA CÁC THỜI KỲ 
KHỦNG HOẢNG TRÊN THẾ GIỚI 
VÀ HÀM Ý CHO VIỆT NAM
TRONG BỐI CẢNH ĐẠI DỊCH COVID-19

l TỔ BIÊN TẬP BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ 
Ban Kinh tế Trung ương

Khủng hoảng kinh tế do đại dịch Covid-19 gây ra đang ngày càng sâu sắc trên quy mô 
toàn cầu trong khi triển vọng phục hồi còn nhiều bấp bênh, khó lường. Quỹ Tiền tệ 
Quốc tế (IMF) cho rằng đây là cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội nghiêm trọng nhất 
kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai trở lại đây. Mức độ nghiêm trọng đã vượt xa khủng 
hoảng tài chính 2008, thậm chí vượt cả Đại suy thoái ở Mỹ vào những năm 1930. 
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đồng Euro giảm tới 12%; tăng 
trưởng các nước ASEAN-5(1)  
cũng ở tình trạng tồi tệ nhất kể 
từ cuộc khủng khoảng tài chính 
châu Á (1997-1998). Triển vọng 
phục hồi kinh tế thế giới còn 
bấp bênh, khó lường, một số ý 
kiến còn cho rằng tồn tại khả 
năng“suy thoái kép” khi dịch 
Covid-19 bùng phát trở lại ở tất 
cả các nền kinh tế lớn trong nửa 
cuối năm 2020. Theo kịch bản 
tiêu cực này, Tổ chức Hợp tác 
và Phát triển Kinh tế OECD dự 
báo kinh tế thế giới có thể giảm 
7,6% năm 2020, thay vì mức 
4,9% của IMF đưa ra hồi tháng 
6/2020.

Cũng như mọi quy luật của 
cuộc sống, sự phát triển của nền 
kinh tế luôn có tính chất chu kỳ, 
tức nền kinh tế phát triển qua 
các giai đoạn tăng trưởng: đạt 
đỉnh, suy thoái, đạt đáy, phục 
hồi. Tùy theo mỗi quốc gia và 
giai đoạn khác nhau một vòng 
chu kỳ thường kéo dài từ 10 
năm hoặc lâu hơn nữa. Ngày 
nay, hầu hết các quốc gia đều 
sử dụng các chính sách kinh tế 
vĩ mô như chính sách tiền tệ 
và chính sách tài khóa để giảm 
thiểu những chu kỳ biến động 
lớn của nền kinh tế. Chung quy 
lại, nguyên nhân sâu xa của các 
giai đoạn khủng khoảng nền 
kinh tế thường xuất phát từ 
sự mất cân đối quá lớn trong 
nội tại nền kinh tế. Điều này 
đặt ra những thách thức mới, 
thử thách năng lực điều hành 
chính sách vĩ mô của các nhà 
hoạch định chính sách, từ việc 
lựa chọn tới kết hợp chính sách, 
việc sắp đặt thứ tự ưu tiên cho 
tới kỹ thuật thực thi chính sách. 

Do đó, trong bối cảnh hiện 
nay, việc xem xét các vấn đề lý 
luận của chính sách kinh tế vĩ 
mô trở nên cấp thiết, đặc biệt 
việc lựa chọn và ứng dụng các 
công cụ chính sách trong bối 
cảnh kinh tế Việt Nam là điều vô 
cùng quan trọng. Để thực hiện 
điều này, trước tiên cần xem xét 
toàn bộ các tư tưởng kinh tế vĩ 
mô, các chính sách, công cụ vĩ 
mô đã được sử dụng để ứng phó 
với các cuộc khủng hoảng trước 
đây và các điều kiện ứng dụng 
cụ thể. Trên cơ sở đó, vận dụng 
đối với nền kinh tế của Việt 
Nam và rút ra những khuyến 
nghị chính sách một cách hiệu 
quả và tối ưu nhằm thực hiện 
mục tiêu “kép”: tối thiểu hóa tác 
hại của đại dịch đến sức khỏe 
con người, đồng thời giảm thiểu 
tối đa thiệt hại đến kinh tế. 
1. Cuộc Đại suy thoái 1929-
1933 và sự ra đời của học 
thuyết Keynes 

Khi nói đến khủng hoảng kinh 
tế, không một nhà hoạch định 
chính sách nào không nhắc đến 
Học thuyết Keynes với những 
ảnh hưởng to lớn trong các 
chính sách đối phó với khủng 
hoảng được kiểm nghiệm qua 
nhiều cuộc khủng hoảng ở cả cấp 
độ quốc gia, khu vực và toàn cầu 
kể từ sau cuộc Đại khủng hoảng 
1929-1933 sau Chiến tranh Thế 
giới thứ nhất.

Trước khi học thuyết Keynes 
ra đời, các nhà kinh tế học 
cổ điển có quan điểm ủng hộ 
thị trường tự do và Nhà nước 
không cần can thiệp ngay cả khi 
có khủng hoảng xảy ra bởi cơ 
chế tự điều tiết của thị trường 
nhằm cân bằng cung cầu – học 

thuyết “Bàn tay vô hình” của 
Adam Smith. Lý thuyết kinh tế 
học cổ điển cho rằng khi khủng 
hoảng xảy ra, giá cả và tiền 
lương sẽ giảm xuống thúc đẩy 
doanh nghiệp tăng thuê mướn 
lao động và mở rộng sản xuất, 
từ đó kéo theo sự phục hồi của 
sản xuất và tăng trưởng kinh 
tế. Tuy nhiên, quan điểm này 
đã không thể giải thích được lý 
do tiền công không bị suy giảm, 
lượng việc làm không tăng lên 
và kinh tế không thể phục hồi 
trong cuộc Đại suy thoái 1929-
1933. Tại Mỹ - tâm điểm của 
Đại suy thoái, nền kinh tế suy 
giảm trong 43 tháng liên tiếp 
với mức sụt giảm GDP tổng 
cộng gần 40%, thất nghiệp đã 
tăng lên gần 25% trước khi từ từ 
giảm xuống nhưng vẫn ở mức 
trên 10% trong cả một thập kỷ, 
hơn một phần ba số ngân hàng 
thương mại sụp đổ hoặc bị sát 
nhập, thị trường chứng khoán 
sụt giảm tới 88%. Châu Âu và 
phần còn lại của thế giới cũng 
đối mặt với sự hỗn loạn và suy 
thoái tương tự. Sự kéo dài và 
mức độ dữ dội của cuộc khủng 
hoảng nặng nề nhất trong thế kỉ 
XX khiến các nhà kinh tế Anh - 
Mỹ phải nghi ngờ về nền móng 
của kinh tế học cổ điển. 

Trong cuốn sách mang tính 
cách mạng “Lý thuyết chung về 
việc làm, lãi suất và tiền tệ” công 
bố năm 1936, John Maynard 
Keynes, nhà kinh tế học người 
Anh đã đưa ra những khái niệm 
căn bản về tổng cầu, nguyên lý 

(1) ASEAN-5: GDP quý 2/2020 của 
Malaysia: -17,1%; Philippines: -16,5%; 
Singapore: -13,2%; Thái Lan: -12,2%...
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cầu hiệu quả và hệ số nhân nhằm 
giải thích các nguyên nhân khiến 
thị trường không hiệu quả trong 
việc đối mặt với khủng hoảng và 
do đó, cần tới sự can thiệp của 
Nhà nước. Theo Keynes, tổng 
sản lượng (tổng cầu) của nền 
kinh tế hình thành nhờ vào việc 
hiện thực hóa những quyết định 
chi tiêu chính là chi tiêu dùng và 
chi đầu tư. Việc kết hợp các các 
hoạt động tiêu dùng và đầu tư 
khiến quá trình sản xuất diễn ra 
và tạo ra sản lượng thực và thu 
nhập thực. Điều này cũng dẫn 
tới khái niệm “cầu có hiệu quả”, 
tức là cầu có khả năng thanh 
toán. Tuy nhiên, cũng theo 
Keynes, sự xuất hiện của khuynh 
hướng tiết kiệm (xu hướng tiêu 
dùng ít hơn khi thu nhập thực 
tế tăng) dẫn tới sự giảm sút của 
tổng cầu. Chính sự giảm sút 
của tổng cầu là nguyên nhân 
gây ra khủng hoảng kinh tế, 
doanh nghiệp phải thu hẹp sản 
xuất và tình trạng thất nghiệp. 
Vì vậy, cần thiết phải có sự can 
thiệp của Nhà nước nhằm nâng 
cao “cầu có hiệu quả trong nền 
kinh tế”. Mức độ tác động của 
việc can thiệp của Nhà nước tới 
hoạt động đầu tư của khu vực tư 

nhân, đầu tư và tiêu dùng của hộ 
gia đình được thực hiện thông 
qua tác động hệ số nhân. 

Để xóa bỏ tình trạng thiếu 
“cầu hiệu quả” trong nền kinh 
tế, Keynes kêu gọi tính chủ động 
của các chính sách kinh tế vĩ 
mô của chính phủ. Theo đó, Nhà 
nước tạo ra “cầu có hiệu quả” 
bằng cách tăng chi nhà nước, tức 
là mở rộng cầu nhà nước đề bù 
vào khuynh hướng thiếu cầu 
tiêu dùng cá nhân và cầu đầu 
tư. Theo Keynes, Nhà nước cần 
chủ động tung tiền vào các hoạt 
động đầu tư công, ngay cả khi 
gây ra “thiếu hụt ngân sách”. Bởi 
vì khi “cầu hiệu quả” bị sút kém, 
sẽ không có lý do đặc biệt nào 
để thúc đẩy các nhà đầu tư mạo 
hiểm tăng đầu tư của họ. Mặt 
khác “hệ số việc làm đầy đủ” 
chỉ có thể được tạo ra bằng cách 
Nhà nước dành những số tiền 
lớn đầu tư vào các công trình 
công cộng thuộc lĩnh vực hạ 
tầng cơ sở như: đường xá, hầm 
mỏ, hải cảng… nghĩa là, Nhà 
nước phải chủ động đầu tư vào 
những lĩnh vực ít sinh lợi nhất 
(thường không hấp dẫn tư bản 
tư nhân) nhưng lại là các điều 

kiện cần thiết cho toàn bộ quá 
trình tái sản xuất của tư bản xã 
hội. Và đây là điều kiện thuận 
lợi cho khu vực tư nhân đầu tư 
vào những ngành khác có lợi 
hơn, từ đó cải thiện tình hình 
đầu tư và nhu cầu tiêu dùng nói 
chung. 

Ngoài ra, Keynes cũng khuyến 
nghị kích thích đầu tư tư nhân 
bằng sự điều chỉnh cần thiết mức 
lãi suất. Keynes cho rằng lãi suất 
được ấn định bởi một bên là 
khối lượng cung tiền tệ do ngân 
hàng trung ương (NHTW) tạo 
ra và một bên là số cầu tiền tệ 
hay là “sự ưa thích tiền mặt”. Số 
cầu tiền tệ càng cao khi lãi suất 
thấp và càng thấp khi lãi suất 
cao. Mặt khác, khi khối lượng 
tiền tệ tăng hoặc giảm mà số cầu 
tiền tệ không thay đổi, lãi suất 
có thể giảm hoặc tăng một cách 
tương ứng. Do vậy, để khuyến 
khích đầu tư, Nhà nước vừa 
phải duy trì tỷ suất lợi tức thấp, 
vừa có thể tăng khối lượng tiền 
tệ. Nhưng Keynes lập luận rằng 
trong điều kiện suy thoái, khi lãi 
suất đã rất thấp, thay đổi trong 
lượng cung tiền có tác động rất 
nhỏ đến nền kinh tế. Do vậy, 
Keynes và những người tiếp 
bước ông tin rằng chính sách tài 
khóa mới là chính sách kinh tế 
chuẩn mực –sự gia tăng trong 
chi tiêu chính phủ – là công cụ 
thiết yếu để đưa nền kinh tế ra 
khỏi suy thoái, trong khi chính 
sách tiền tệ chỉ nhận được sự 
quan tâm tương đối thấp trong 
suốt thập kỷ 1940, 1950. 
2. Khủng hoảng dầu mỏ thập 
niên 1970 và sự lên ngôi 
của học thuyết trọng tiền 
(Friedman)
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Mặc dù học thuyết Keynes 
thống trị kinh tế học trong thời 
kỳ 30 năm sau Chiến tranh Thế 
giới thứ hai, thậm chí, năm 
1971, Tổng thống Mỹ Richard 
Nixon đã tuyên bố “giờ đây tất 
cả chúng ta là những người đi 
theo trường phái kinh tế học 
Keynes”, nhưng lý thuyết này 
đã gặp phải vấn đề “không giải 
thích được” vào cuộc khủng 
hoảng dầu mỏ những năm 1970 
khi tình trạng đình đốn - lạm 
phát (stagflation) xuất hiện, 
lạm phát cao liên tục đồng thời 
với tỷ lệ thất nghiệp cao, thách 
thức nghiêm trọng giả thuyết 
“tăng chi tiêu bất chấp thâm hụt 
ngân sách có thể thoát khỏi suy 
thoái”. Đầu tiên là cuộc khủng 
hoảng dầu mỏ năm 1973-1974 
khiến giá dầu tăng cao đột ngột 
từ mức 3,01 USD/thùng tháng 
10/1973 lên mức 12 USD giữa 
năm 1974 và tiếp đó là cuộc 
Cách mạng Hồi giáo Iran 1979-
1980 khiến giá dầu nhảy vọt lên 
mức 39,5 USD/thùng. Khủng 
hoảng dầu mỏ đẩy kinh tế vào 
suy thoái, thất nghiệp và lạm 
phát đều tăng vọt, ví dụ tại Mỹ 
năm 1980 thất nghiệp đạt 9%, 
trong khi lạm phát đạt 13,5%. 

Nghĩa là, trong suốt những 
năm 1970, học thuyết Keynes 
bị thách thức bởi những diễn 
biến mới của kinh tế thế giới, 
khi mà lạm phát và thất nghiệp, 
vốn nghịch biến theo lý thuyết, 
thì nay lại đồng biến cùng tăng 
cao, gây ra tình trạng đình đốn. 
Milton Friedman khi đó đã đưa 
ra một phê phán sâu sắc học 
thuyết Keynes là nếu những 
biện pháp kích thích kinh tế 
bằng cách gia tăng chi tiêu 

Nhà nước mà không khắc phục 
những khiếm khuyết mang tính 
cơ cấu tiềm ẩn của nền kinh tế 
thì chính sách này sẽ chỉ làm 
tăng lạm phát mà không làm 
giảm thất nghiệp. Các nhà kinh 
tế theo trường phái tiền tệ cho 
rằng chính sách kinh tế của 
phái Keynes quá chú trọng đến 
bình đẳng trong thu nhập nên 
làm giảm hiệu quả các chính 
sách đưa ra, thay vào đó cần tập 
trung vào các vấn đề cơ bản như 
lạm phát thấp, ổn định giá. Thời 
kỳ tôn sùng lý thuyết trọng tiền 
của Milton Friedman - ý tưởng 
của Friedman đã dẫn đến các 
chính sách của Chủ tịch Cục 
Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thời 
đó là Paul Volcker là chiến đấu 
với lạm phát bằng cách siết chặt 
cung tiền. 

Theo học thuyết trọng tiền 
của Friedman, các NHTW nên 
giữ lượng cung tiền tăng đều, tỉ 
lệ tăng thấp, ví dụ khoảng 3% 
mỗi năm (tương đương với tốc 
độ tăng trưởng kinh tế) – và 
không được đi chệch khỏi mục 
tiêu này. Ý tưởng này cơ bản là 
đặt chính sách tiền tệ vào tình 
trạng tự động điều khiển, đảm 
bảo một NHTW độc lập, loại 
bỏ bất kỳ sự tác động nào từ các 
yếu tố chính trị. Việc tăng đều 
đặn lượng cung tiền, theo lập 
luận của Friedman, sẽ dẫn đến 
một nền kinh tế ổn định tương 
đối. Friedman chưa bao giờ 
tuyên bố rằng làm theo nguyên 
tắc của ông sẽ loại bỏ tất cả các 
cuộc suy thoái, nhưng cho rằng 
sự lên xuống trong lộ trình tăng 
trưởng của nền kinh tế sẽ nhỏ và 
có thể vượt qua – do vậy mới có 
sự quả quyết rằng Đại Suy thoái 

đã không xảy ra nếu NHTW 
tuân theo các quy tắc của chính 
sách trọng tiền. Tư tưởng của 
Friedman nhấn mạnh những 
ưu thế của thị trường và những 
bất lợi khi Nhà nước can thiệp 
vào nền kinh tế đã định hình 
quan điểm của những người 
theo trường phái bảo thủ và tự 
do ở Mỹ. Quan điểm của ông về 
chính sách tiền tệ, thuế khóa, 
tư nhân hóa và giảm bớt sự 
can thiệp của chính phủ đã có 
tác động to lớn tới định hướng 
chính sách của nhiều nước trên 
thế giới, đặc biệt thời kỳ chính 
quyền Ronald Reagan ở Mỹ và 
Margaret Thatcher ở Anh cuối 
những năm 1970.

Tuy nhiên, chủ nghĩa trọng 
tiền của Friedman cũng có 
những giới hạn khi triển khai 
trong thực tế. Khi Mỹ thử đưa 
học thuyết trọng tiền vào thực 
tế cuối những năm 1970, dù 
mỗi nước tăng đều đặn lượng 
cung tiền nhưng không thể 
ngăn ngừa tình trạng suy thoái 
khốc liệt. Cục dự trữ Liên bang 
Mỹ FED chính thức đề ra những 
mục tiêu tiền tệ kiểu Friedman 
vào năm 1979, nhưng thực tế đã 
từ bỏ chúng vào năm 1982 khi 
tỉ lệ thất nghiệp lên đến 2 con 
số cùng với thách thức lạm phát 
do ảnh hưởng từ cuộc khủng 
hoảng dầu mỏ lần 2. Việc từ 
bỏ này được thực hiện chính 
thức vào năm 1984, và suốt từ 
đó FED tiến hành điều hành 
lãi suất và cung tiền tùy chỉnh 
thay vì duy trì đà tăng ổn định 
của cung tiền như lý thuyết 
của Friedman. Ví dụ như FED 
đã phản ứng với tình trạng suy 
thoái năm 2001 bằng cách cắt 
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giảm lãi suất và cho phép lượng 
cung tiền tăng với những tỉ lệ 
mà đôi lúc vượt quá 10% mỗi 
năm, hoặc một khi FED tin rằng 
sự phục hồi đã vững chắc, FED 
sẽ đảo ngược quá trình này, tăng 
lãi suất và cho phép mức tăng 
lượng cung tiền trở về số không. 
Đến năm 2004, trong Báo cáo 
Kinh tế của Tổng thống Mỹ do 
chính các nhà kinh tế rất bảo 
thủ trong chính quyền Bush viết 
đã đưa ra tuyên bố chống chính 
sách quá trọng tiền khi cho rằng 
“chính sách tiền tệ mạnh mẽ” – 
không phải một chính sách ổn 
định, tăng đều đặn, mà là tăng 
mạnh mẽ – “mới có thể làm 
giảm cường độ của một cuộc 
suy thoái”. 
3. Thập niên 1990 và 2000 – 
Sự giao thoa giữa hai trường 
phái vĩ mô Keynesian và 
Friedman

Thập niên 1990 khởi đầu với 
Chiến tranh vùng vịnh 1990-
1991 và tại Mỹ là di sản để lại 

của hai đời Tổng thống Mỹ là 
Ronald Regan (nhiệm kỳ 1981-
1989) và George H. W. Bush 
(nhiệm kỳ 1989-1993) với chính 
sách tăng cường tự do hoá thị 
trường, giảm bớt sự can thiệp 
của chính phủ vào nền kinh tế, 
khuyến khích tiết kiệm, giảm 
thuế cho người giàu và kiểm 
soát cung tiền tệ nhằm kìm 
lạm phát. Tuy nhiên, thực tế là 
chi tiêu của chính phủ Mỹ lại 
tăng, đặc biệt là chi quốc phòng, 
cùng với chính sách đồng đôla 
mạnh đã làm tăng thâm hụt 
cán cân thương mại và tổng nợ 
liên bang(2). Nợ công Mỹ tăng 
từ 26,3% năm 1982 lên mức 
42,9% GDP năm 1988 và kể từ 
năm 1985 Mỹ từ một nước chủ 
nợ đã trở thành nước con nợ 
trên thế giới, bước sang năm 
1991 tốc độ tăng trưởng Mỹ 
thậm chí giảm 0,1%/năm. Đối 
mặt với những thách thức đó, 
Tổng thống Clinton khi lên nắm 
quyền đã lựa chọn tăng cường 
vai trò của chính phủ trong 

nền kinh tế, nhưng hướng tác 
động đã không giống như cách 
Chính quyền Roosevelt (nhiệm 
kỳ 1933-1945) thực hiện những 
năm 1930 để đưa Mỹ thoát khỏi 
Đại khủng hoảng là tăng chi tiêu 
công với mục tiêu là hỗ trợ công 
ăn việc làm và tăng phúc lợi cho 
người nghèo. Hướng tiếp cận 
của Clinton là Chính phủ cần 
hỗ trợ tăng sức cạnh tranh của 
nền kinh tế, vực dậy các ngành 
công nghiệp cơ bản, mở rộng các 
ngành công nghiệp công nghệ cao 
và công nghệ thông tin, chuyển 
trọng tâm từ công nghệ phục vụ 
quốc phòng sang công nghệ phục 
vụ phát triển kinh tế tư nhân và 
đầu tư cho cơ sở hạ tầng - nguồn 
nhân lực(3). Nói cách khác, là 
nhằm mục tiêu tăng cường đầu 
tư (I) đặc biệt của khu vực kinh 
tế tư nhân thay vì nhắm vào 
tiêu dùng (C) để tăng tổng cầu 
của nền kinh tế. Kết quả diễn 
ra sự bùng nổ của nền kinh tế 
Mỹ những năm 1990 đặc biệt 
là các doanh nghiệp công nghệ. 
Các chính sách Clintonomics 
đã giúp nền kinh tế Mỹ đạt mức 
tăng trưởng trung bình 4,5%/
năm, trong khi thất nghiệp 
xuống 4%/năm - là mức chuẩn 

(2)   Một phần là do Chi phí quân sự của 
Mỹ thời chiến tranh lạnh (1947-1991) ở 
mức rất cao khoảng 10% GDP và hơn 
40% ngân sách liên bang. Sau khi chiến 
tranh lạnh kết thúc (Sự sụp đổ của Liên 
xô cũ năm 1991), Mỹ bắt đầu cắt giảm 
chi phí quân sự và chính quyền Clinton 
đã thực thi điều này một cách hiệu quả.
(3) Thể hiện trong văn kiện Công nghệ để 
tăng trưởng kinh tế Mỹ - Clinton & Gore 
trình bày  trong chiến dịch tranh cử Tổng 
thống năm 1992.
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mực và mục tiêu lý thuyết của 
phát triển kinh tế theo Đạo luật 
Toàn dụng lao động và phát 
triển cân bằng Humphrey-
Hawkins của Mỹ năm 1978(4). 
Các chính sách tài khoá khác 
của nền kinh tế như nâng cao kỷ 
luật tài khoá, thuế tiến bộ - đặc 
biệt tăng thuế hướng vào nhóm 
đối tượng có mức thu nhập cao  
đã giúp Washington giảm bớt 
được việc vay nợ, tỷ lệ nợ quốc 
gia nhờ đó giảm về 30,9% vào 
quý 2/2001 và thâm hụt ngân 
sách đảo ngược thành thặng dư 
vào năm 1998, đạt ngưỡng hơn 
237 tỷ USD kết thúc nhiệm kỳ 
Clinton. 

Kết hợp với chính sách tài 
khoá của Chính phủ là chính 
sách tiền tệ của FED được dẫn 
dắt bởi Alan Greenspan. Trong 
hầu hết các cuộc suy thoái trước 
đó, các chính phủ Mỹ thường 
thúc đẩy kinh tế bằng cách cắt 
giảm thuế và tăng chi tiêu công 
– theo trường phái Keynes. Tuy 
nhiên, bước sang năm 1990-
1991, với khoản nợ công và 
thâm hụt ngân sách khổng lồ, 
chính quyền Clinton không thể 
ngay lập tức thúc đẩy các biện 
pháp kích thích kinh tế thông 
qua mở rộng tài khoá như trước 
mà phải kết hợp với chính sách 
tiền tệ của FED. Trong suốt thập 
niên 1990 và 2000, FED đã điều 
hành lãi suất theo ý tưởng cốt 
lõi là “lạm phát mục tiêu linh 
hoạt”. Mục đích chính của 
chính sách kinh tế duy trì lạm 
phát ở mức thấp và ổn định giá 
nhưng gặp lúc kinh tế khó khăn, 
có dấu hiệu suy thoái thì ưu tiên 
hơn cho việc làm (tức là cần 
thiết tăng chi tiêu công để thúc 

đẩy tăng trưởng và tạo công ăn 
việc làm) và chấp nhận mức lạm 
phát cao hơn thông qua công 
cụ chính quan trọng nhất để 
đạt được mục đích này là nâng 
hay hạ lãi suất ngắn hạn. Riêng 
trong năm 1991, FED đã 5 lần 
hạ lãi suất từ mức 6,5% xuống 
mức 3,0% để thúc đẩy nền kinh 
tế đang đà suy thoái, vực tăng 
trưởng trở lại mức 3,7% năm 
1994(5), và tăng lãi suất, siết cung 
tiền để ổn định áp lực lạm phát 
khi nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 
nóng trong giai đoạn từ 1994-
2000. 

Nhìn chung, ở một khía 
cạnh, có thể đánh giá thập niên 
1990 và 2000 đã chứng kiến sự 
kết hợp của hai trường phái 
vĩ mô Keynesian và Friedman 
trong hoạch định chính sách vĩ 
mô với ví dụ điển hình là nền 
kinh tế Mỹ trong nhiệm kỳ của 
Tổng thống Clinton. Chính sách 
cắt giảm thâm hụt ngân sách của 
Clinton cho phép Chủ tich FED 
Greenspan duy trì lãi suất ở mức 
tương đối thấp, nhất là trong 
nhiệm kỳ đầu của Clinton, nhờ 
đó, dẫn đến tăng cường đầu tư 
kinh doanh, bùng nổ nền kinh 
tế và đưa tăng trưởng kinh tế 
Mỹ và thị trường chứng khoán 
Mỹ tăng cao trong suốt những 
năm 1990. 

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ 
khác, thập kỷ 1990 cũng chứng 
kiến sự thất bại của học thuyết 
Keynes tại Nhật Bản khi chính 
phủ nước này đã thực thi thử 
nghiệm chính sách Keynes kéo 
dài và tốn kém nhất trong lịch 
sử kinh tế thế giới nhằm thúc 
đẩy nền kinh tế sau khi bong 
bóng bất động sản và chứng 

khoán vỡ vào năm 1990. Kết 
quả là Nhật Bản đã rơi vào thập 
kỷ mất mát (1990 – 2000) khi nợ 
công đã lên đến gần 200% GDP 
trong khi tăng trưởng GDP thực 
tế hàng năm chỉ đạt 0,5%, thấp 
hơn rất nhiều so với giai đoạn 
trước và so với hầu hết các nước 
phát triển, cùng với đó là tỷ lệ 
thất nghiệp tăng nhanh theo 
từng năm và giảm phát kéo dài. 
Thất bại này đã tạo ra sự hoài 
nghi về việc nên hay không vận 
dụng các gói kích thích tài khóa 
kiểu Keynes trong giới hoạch 
định chính sách của các nước 
trong nhiều năm sau đó.
4. Cuộc khủng hoảng tài 
chính năm 2008 và sự trở lại 
của học thuyết Keynes trong 
định hình chính sách vĩ mô - 
Bài học từ Mỹ và Trung Quốc

Cuộc khủng hoảng tài chính 
2008-2009 với xuất phát điểm 
là sự đổ vỡ của bong bóng bất 
động sản tại Mỹ, gây tổn thương 
mạnh mẽ nền kinh tế Mỹ và 
nhanh chóng lan rộng tới nhiều 
nền kinh tế khác trên thế giới, 
khiến nền kinh tế toàn cầu ước 
sụt giảm khoảng 4.500 tỷ USD 
vào năm 2009. Riêng tại Mỹ, tỷ 
lệ thất nghiệp lên mức 10% cao 
nhất kể từ Đại suy thoái, khoảng 
30 triệu người đã mất việc, 50 
triệu người quay lại ngưỡng 
dưới nghèo với ước tính thiệt 
hại khoảng 10.000 tỷ USD.

(4) The Full Employment and Balanced 
Growth Act Humphrey-Hawkins 1978.
(5) Nền kinh tế Mỹ từ chỗ suy thoái -0,6% 
năm 1991 đã đạt mức tăng trưởng trở lại 
2,3% năm 1992, 3,1% năm 1993 và 3,7% 
năm 1994.
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Để ứng phó với tác động của 
cuộc khủng hoảng, NHTW các 
nước đã tung ra loạt chính sách 
kích thích tiền tệ khổng lồ và phi 
truyền thống, nhưng điểm nhấn 
trong hoạch định chính sách vĩ 
mô giai đoạn này lại là sự trở lại 
rất thành công của học thuyết 
Keynes trong giải quyết suy 
thoái kinh tế, trong đó Trung 
Quốc là một ví dụ điển hình.

Trong khi cách tiếp cận của 
hầu hết các nước phương Tây 
là tập trung vào chính sách tiền 
tệ, thì Trung Quốc tập trung 
vào các chính sách mở rộng tài 
khoá, tăng đầu tư công theo 
đúng tư tưởng của trường phái 
Keynes. Theo đó, năm 2009, 
được trợ giúp bởi gói kích thích 
trị giá 586 tỷ USD (tương đương 
15% GDP) tập trung chủ yếu 
vào việc thúc đẩy đầu tư trong 
lĩnh vực cơ sở hạ tầng, nền kinh 
tế Trung Quốc đã tăng trưởng 
9,4% và phá ngưỡng 10% năm 
2010, và được coi là động lực 
chính giúp kinh tế toàn cầu hồi 
phục trong bối cảnh GDP của 
các nền kinh tế phát triển giảm 
tới 3,4%. Quốc gia phát triển 
duy nhất đạt mức tăng trưởng 
dương trong giai đoạn này là 
Australia cũng chủ yếu nhờ vào 
nhu cầu nhâp khẩu nguyên liệu 
thô của Trung Quốc tăng mạnh 
để phục vụ cho hàng loạt các dự 
án đường xá, cảng biển. Nhờ 
gói kích thích kinh tế năm 2008, 
Trung Quốc đã có được hệ 
thống cơ sở hạ tầng được đánh 
giá là hàng đầu thế giới và là cột 
mốc quan trọng khởi đầu cho 
thập niên phát triển vượt bậc 
của Trung Quốc mà hầu hết các 
quốc gia khác khó có thể hình 

dung trước đó.
Bên cạnh đó, chính sách ứng 

phó khủng hoảng năm 2008 của 
Mỹ cũng là một minh chứng tiêu 
biểu cho sự trở lại của trường 
phái Keynes. Ngay khi khủng 
hoảng nổ ra, FED bắt đầu can 
thiệp bằng cách liên tục hạ lãi 
suất cho vay liên ngân hàng từ 
5,25%/năm (18/9/2007) xuống 
còn 0,25%/năm (16/12/2008), 
cùng với đó là triển khai các 
gói nới lỏng định lượng (QE) 
bằng cách mua các tài sản dài 
hạn như trái phiếu chính phủ 
hay các chứng khoán có đảm 
bảo bằng tài sản thế chấp từ các 
ngân hàng thương mại (NHTM) 
và các định chế tài chính. 

Tuy nhiên GDP quý IV/2008 
của Mỹ vẫn giảm tới 8,4% và mỗi 
tháng có thêm 800.000 người lao 
động mất việc. Do đó, ngay khi 
chính thức bắt đầu nhiệm kỳ tại 
Nhà Trắng (20/1/2009), Tổng 
thống Obama đã đề xuất Quốc 
hội Mỹ thông qua gói kích thích 
kinh tế theo trường phái Keynes 
trị giá 787 tỷ USD dưới các hình 
thức cắt giảm thuế, gia hạn trợ 
cấp thất nghiệp và tài trợ các dự 
án đầu tư công. Tiếp đó, Obama 

ký Đạo luật Phục hồi và Tái đầu 
tư (ARRA), Mỹ đã bơm 179 tỷ 
đô la vào nền kinh tế. 

Với việc kết hợp mạnh mẽ 
giữa gói kích thích kinh tế theo 
trường phái Keynes với công 
cụ tiền tệ là duy trì lãi suất sát 
mức 0%/năm và triển khai các 
gói QE hơn 4 nghìn tỷ USD, tốc 
độ tăng trưởng GDP thực tế của 
Mỹ đã nhanh chóng phục hồi, 
đạt mức 3,7% trong quý đầu 
tiên của năm 2010 và giúp Mỹ 
chính thức thoát khỏi suy thoái, 
đưa nền kinh tế Mỹ trở lại quỹ 
đạo tăng trưởng. Mặc dù quy 
mô của các gói nới lỏng tiền tệ 
là vượt trội và gấp nhiều lần các 
gói kích thích tài khóa, nhưng 
không thể phủ nhận, trong cuộc 
khủng hoảng tài chính 2008-
2009, thế giới đã chứng kiến sự 
hồi sinh của trường phái kinh 
tế Keynes tại Mỹ, được dẫn dắt 
bởi các những nhân vật trong 
Chính phủ Obama như cố vấn 
kinh tế Lawrence Summers - 
cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, 
hay những nhà kinh tế học hàng 
đầu như Paul Krugman... 

Khác với cách tiếp cận của 
Mỹ và Trung Quốc khi mà dấu 
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ấn của các biện pháp kích thích 
kinh tế theo kiểu Keynes được 
sử dụng mạnh mẽ thì châu Âu 
lại bước vào xu thế thắt chặt 
chính sách tài khóa nhằm giảm 
thâm hụt ngân sách và chỉ dựa 
vào chính sách tiền tệ với công 
cụ chính là hạ lãi suất, thậm chí 
là lãi suất âm (lãi suất tiền gửi 
về mức -0,4%/năm) để chống 
lại khủng hoảng. Kết quả là tăng 
trưởng châu Âu vẫn ở mức rất 
thấp 0,7% (2010); -0,5%(2011); 
0,2% (2013) và lạm phát dưới 
mục tiêu. Chỉ đến khi ECB bắt 
đầu thực hiện gói QE trị giá 1,1 
nghìn tỷ Euro (03/2015) nhằm 
hỗ trợ kinh tế các nước trong 
khối giải quyết tình trạng tăng 
trưởng trì trệ và lạm phát duy 
trì quá thấp thì nền kinh tế châu 
Âu dần có dấu hiệu phục hồi. 

Có thể thấy, khủng hoảng tài 
chính 2008-2009 đã chứng kiến 
những thay đổi đáng kể trong 
cách tiếp cận chính sách, đặc 
biệt là sự trở lại của bóng dáng lý 
thuyết Keynes trong các gói kích 
thích tài khóa tại các nền kinh tế 
phát triển, đặc biệt là của chính 
quyền Obama. Cùng với đó tại 
Mỹ là sự vận dụng sáng tạo và 
mãnh mẽ những công cụ chính 
sách tiền tệ phi truyền thống như 
QE nhằm hỗ trợ thúc đẩy nền 
kinh tế thoát suy thoái. 

Trong khi đó, phương thức tiếp 
cận của Trung Quốc tập trung 
vào kích thích tài khóa, gia tăng 
đầu tư công đặc biệt trong lĩnh 
vực cơ sở hạ tầng đã trở thành 
động lực mạnh mẽ giúp Trung 
Quốc vươn lên thành nền kinh tế 
thứ hai thế giới. Trái ngược với 
phản ứng chính sách chủ động, 
có trọng tâm như Trung Quốc 

hay sẵn sàng thử nghiệm những 
mô hình chính sách mới như Mỹ, 
một châu Âu lưỡng lự, bị động và 
bị trói chặt bởi chính sách thắt 
lưng buộc bụng đã khiến khu vực 
này mất rất nhiều thời gian để 
thoát ra khỏi khủng hoảng.  
5. Lựa chọn chính sách kinh tế 
vĩ mô thời Đại dịch Covid-19

Đại dịch Covid-19 khuếch 
đại các vấn đề thế giới phải 
đương đầu sau khủng hoảng tài 
chính năm 2008 và khiến các 
quốc gia phải thiết lập các biện 
pháp “đóng cửa” để ngăn chặn 
sự lây lan của virus gây bệnh, 
làm cho nền kinh tế thế giới lần 
đầu tiên chứng kiến hiện tượng 
đứt gẫy cùng lúc cả tổng cung và 
tổng cầu trên phạm vi hầu khắp 
toàn cầu. Để đối phó với tình 
trạng suy thoái kinh tế này, có 
hai trường phái chính sách kinh 
tế khác nhau mà nhiều quốc gia 
đang lựa chọn thực thi hoặc kết 
hợp – giữa chính sách tiền tệ và 
tài khoá: 

- Trường phái thứ nhất đặt 
trọng tâm vào chính sách tiền 
tệ, đề cao vai trò của NHTW. 
Những nhà chính sách ủng hộ 
trường phái này cho rằng chừng 
nào NHTW còn có thể “in tiền” 
để mua trái phiếu thì chính sách 
tiền tệ vẫn có thể thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế đi kèm với lạm 
phát. Từ đầu năm 2020, khi cả 
thế giới chịu tác động nặng nề 
của đại dịch Covid-19, gần như  
rất nhanh chóng, các NHTW 
liên tiếp hạ mạnh lãi suất điều 
hành, đưa lãi suất dài hạn về 
mức gần bằng 0 và công bố các 
gói QE khổng lồ, can thiệp qui 
mô lớn trên thị trường tài chính. 
Ví dụ ngay trong tháng 3/2020, 

FED đã cam kết tiếp tục chương 
trình mua tài sản “với giá trị cần 
thiết để hỗ trợ thị trường vận 
hành trơn tru và truyền tải hiệu 
quả chính sách tiền tệ sang các 
điều kiện tài chính cũng như 
nền kinh tế”, có nghĩa là thay 
vì cam kết một số lượng nhất 
định cho gói QE, FED sẵn sàng 
tiếp tục mở rộng bảng cân đối 
kế toán khi cần thiết nhằm hỗ 
trợ nền kinh tế. Hay Ngân hàng 
Trung ương châu Âu ECB triển 
khai chương trình thu mua trái 
phiếu khẩn cấp trị giá 1.350 tỷ 
euro (1.600 tỷ USD) nhằm hỗ 
trợ các nền kinh tế châu Âu ứng 
phó với tác động do đại dịch 
COVID-19 gây ra.

Tuy nhiên nếu tiếp tục hạ 
lãi suất để kích thích nền kinh 
tế, rủi ro “bẫy thanh khoản” là 
hiện hữu, không chỉ tại các nền 
kinh tế phát triển như Nhật, Mỹ, 
châu Âu, mà hiện lan sang cả 
các nền kinh tế đang phát triển. 
Ở các quốc gia đang phát triển, 
trước khi đại dịch xảy ra như 
Peru, Chile, Brazil và Columbia 
có tỷ lệ lãi suất chính sách dưới 
5%. Tính đến thời điểm tháng 
6-2020, tỷ lệ lãi suất dao động 
từ 0,25% ở Peru đến 3,25% ở 
Colombia. Điều tương tự cũng 
xảy ra ở một số thị trường mới 
nổi ở châu Á và Đông Âu. Trong 
giai đoạn khủng hoảng, các hộ 
gia đình và doanh nghiệp có 
khuynh hướng gia tăng nắm giữ 
tiền. Có nghĩa là lượng tiền bơm 
thêm vào hệ thống tài chính chủ 
yếu nằm yên trong các tài khoản 
ngân hàng, thay vì được đưa ra 
nền kinh tế, do đó làm giảm 
hiệu quả thực tế của các gói nới 
lỏng tiền tệ của các NHTW. 
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(6) Christine Lagarde mở đầu nhiệm 
kỳ Chủ tịch NHTW châu Âu bằng 1 bài 
phát biểu kêu gọi kích thích tài khóa. 
Ông Powell cũng cảnh báo Quốc hội Mỹ 
không nên sớm rút lại những chính sách 
kích thích tài khóa đã được tung ra để đối 
phó với dịch bệnh. Hồi tháng 5, Thống 
đốc NHTW Australia Philip Lowe nói với 
Quốc hội nước này rằng “chính sách tài 
khóa sẽ phải đóng vai trò quan trọng 
hơn trong việc điều hành chu kỳ kinh tế” .

Một số chuyên gia thậm chí 
còn đề xuất sử dụng chính sách 
lãi suất âm: Hiện một số nước 
đã áp dụng lãi suất âm như 
NHTW Thụy Sĩ, Nhật Bản hay 
Thụy Điển. Thậm chí một số 
nhà kinh tế hàng đầu như giáo 
sư Kenneth Rogoff của Đại học 
Harvard kêu gọi giảm lãi suất 
xuống -3%/năm hoặc thấp hơn. 
Bởi để kích thích chi tiêu và vay 
mượn, lãi suất phải có tác dụng 
lên toàn bộ nền kinh tế, từ thị 
trường tài chính, lãi suất vay 
ngân hàng đến cả lãi suất huy 
động. Mức -3%/năm mới đủ để 
ngăn người dân tiết kiệm và hạn 
chế chi tiêu. Tuy nhiên, để chính 
sách lãi suất âm hoạt động hiệu 
quả thì cần phải có nhiều cải 
cách, một trong những đề xuất 
là loại bỏ các tờ tiền có mệnh 
giá lớn, khiến cho việc tích trữ 
1 lượng lớn tiền mặt là phi thực 
tế. Thêm vào đó, lãi suất âm quá 
sâu còn khiến các ngân hàng 
không còn muốn cho vay và gây 
tổn hại hơn là thúc đẩy nền kinh 

tế. Lãi suất âm cũng bào mòn lợi 
nhuận của các ngân hàng.

- Trường phái thứ hai là sử 
dụng chính sách tài khóa để 
kích cầu tăng trưởng theo lý 
thuyết kinh tế của Keynes, đề 
cao vai trò của Nhà nước trong 
việc chống lại suy thoái kinh tế, 
kích cầu, tạo việc làm. Christine 
Lagarde, Chủ tịch Ngân hàng 
Trung ương châu Âu; Jerome 
Powell, Chủ tịch Fed; Philip 
Lowe, Thống đốc Ngân hàng 
Dự trữ Úc(6)..., tất cả đều muốn 
thúc đẩy chính sách tài khóa vì 
nó đóng vai trò quan trọng hơn, 
trực tiếp hơn trong kiểm soát 
chu kỳ kinh tế so với quá khứ, 
đặc biệt trong bối cảnh dư địa 
của chính sách tiền tệ dần bị thu 
hẹp vì lãi suất đã ở mức rất thấp 
và rủi ro bẫy thanh khoản. 

Trường phái này không loại 
bỏ vai trò của NHTW; chỉ là 
điều chỉnh để nó trở thành tác 
nhân hỗ trợ các gói kích thích 
kinh tế bằng tiền ngân sách, về 
lâu về dài là làm các khoản vay 

của chính phủ không quá đắt 
đỏ bằng cách đưa lãi suất dài 
hạn về mức gần bằng 0. Thật ra 
hiện nay do đại dịch Covid-19, 
đường ranh phân biệt chính 
sách tiền tệ và việc quản lý nợ 
chính phủ đã bị xóa mờ. Hiện 
nay tỷ lệ nợ công/GDP đang 
tăng mạnh nhưng điều này 
không làm các nhà hoạch định 
chính sách lo lắng. Nếu lãi suất 
dài hạn thấp hơn tăng trưởng 
kinh tế danh nghĩa, tức là trước 
khi trừ lạm phát, thì nền kinh tế 
có thể chịu được các khoản nợ 
dài hạn mà thậm chí không cần 
có thặng dư ngân sách.

Ở góc độ sâu sắc hơn, nhà 
kinh tế học đoạt giải Nobel 
Joseph Stiglitz của trường phái 
Keynes mới (New Keynesian) 
cũng cho rằng không thể để 
mặc cho thị trường tự điều 
chỉnh trước những thay đổi có 
tính chất cấu trúc và một chi 
phí thuế ngoại sinh mà dịch 
bệnh đem lại mà cần có sự can 
thiệp của Nhà nước. Bởi lẽ ở 
bình diện kinh tế học vi mô, tác 
động của dịch bệnh Covid-19 
như một loại thuế đánh vào 
hoạt động cần tiếp xúc trực 
tiếp trong cự ly gần, làm thay 
đổi hành vi chi tiêu và tạo ra 
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những thay đổi mang tính cấu 
trúc ở nhiều thị trường như 
du lịch, vui chơi, giải trí, mua 
sắm… Những thay đổi mang 
tính cấu trúc rộng rãi như vậy 
sẽ tạo ra những bài toán thuộc 
phạm trù kinh tế học Keynes: 
chi tiêu tiêu dùng sụt giảm vì 
các gia đình và doanh nghiệp 
kiệt quệ tài chính, các chủ thể 
kinh tế sẽ hành động thận trọng 
như tăng tiết kiệm, giảm đầu tư 
vốn vì những bất định do dịch 
bệnh và các biện pháp phong 
tỏa, giãn cách xã hội gây ra. Do 
đó, đẩy mạnh chi tiêu tài khóa 
lại được nhiều nhà hoạch định 
chính sách ủng hộ và lựa chọn 
vào thời điểm này. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, 
các gói kích cầu tài khóa được 
các nước đưa ra với quy mô lớn 
chưa từng có, lên đến 14 nghìn 
tỷ đô la Mỹ trên phạm vi toàn 
cầu, thâm hụt tài khóa của các 
nước lớn từ mức 10-17% GDP.  
Ngay cả các nhà điều hành vốn 
theo đuổi việc hạn chế thâm 
hụt ngân sách (như Anh, Đức, 
Pháp, Úc…) cũng thúc giục 
Chính phủ nhanh chóng có các 
chính sách kích thích tài khóa 
quy mô lớn nhằm ngăn chặn 
đà suy giảm của nền kinh tế; ưu 
tiên hàng đầu là tạo việc làm(7). 
Các gói kích thích tài khóa 
thường tập trung vào các mục 
đích như (i) Đầu tư nghiên cứu, 
sản xuất vaccine và thiết bị y tế; 
(ii) Trợ cấp người lao động phải 
tạm nghỉ việc hoặc thất nghiệp; 
(iii) Hỗ trợ tiền mặt cho người 
dân thu nhập trung bình và 
thấp; (iv) Cho vay lãi suất thấp 
đối với doanh nghiệp khó khăn 
thanh khoản; (v) Cho vay, bão 

lãnh vay vốn hoặc mua lại cổ 
phần các công ty; (vi) Cho phép 
giãn, hoãn, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá 
nhân, tiền thuê đất, bảo hiểm xã 
hội; (vii) Kích cầu tiêu dùng, du 
lịch và hỗ trợ xuất khẩu; và các 
hỗ trợ an sinh xã hội khác. Các 
biện pháp kích thích kinh tế này, 
cho tới nay làm thị trường bình 
tĩnh, không hoảng loạn, bảo vệ 
phần nào thu nhập của các hộ 
gia đình và giúp doanh nghiệp 
khỏi phá sản. 

Trung Quốc tiếp tục là ví dụ 
điển hình trong việc sử dụng 
công cụ tài khóa làm chủ đạo 
trong giải quyết khủng hoảng 
kinh tế. Trong bối cảnh hầu hết 
các nền kinh tế lớn, nhỏ đều ghi 
nhận mức sụt giảm tăng trưởng 
GDP ở mức sâu, Trung Quốc là 
nền kinh tế lớn duy nhất được 
nhiều tổ chức dự báo có tăng 
trưởng dương trong năm 2020 
nhờ việc nhanh chóng chuyển 
hướng sang kích thích đầu tư 
công sau quý I tăng trưởng âm. 

Thực tế, trước tình trạng nợ 
quốc gia ở mức cao, ban đầu 
Trung Quốc dường như vẫn 
ngần ngại trong việc sử dụng 
công cụ phổ biến là kích thích 
đầu tư công thông qua việc phát 
triển hệ thống cơ sở hạ tầng để 
đối phó với tình trạng suy giảm 
kinh tế do tác động của đại dịch 
Covid-19. Tuy nhiên, với việc 
nền kinh tế lao dốc tới 6,8% 
trong quý I/2020 và triển vọng 
của các quốc gia đối tác thương 
mại mờ mịt, Trung Quốc đã 
nhanh chóng lựa chọn thúc đẩy 
đầu tư công. Giá trị đầu tư công 
của Chính phủ Trung Quốc đã 
đạt mức cao nhất trong 10 năm 

qua. Để tài trợ vốn cho các đầu 
tư khổng lồ trong năm 2020, 
Trung Quốc đã chấp nhận mức 
bội chi lớn hơn cả vào thời điểm 
khủng hoảng kinh tế năm 2008 
và phát hành thêm lượng trái 
phiếu lớn. Mức bội chi ngân 
sách Trung Quốc từ 2,8% trong 
năm 2019 dự kiến sẽ tăng lên 
3,6% năm 2020, vượt mốc 3% 
thời khủng hoảng 2008. Con số 
này ước tính tăng hơn năm 2019 
khoảng 1.000 tỷ NDT (tương 
đương 140 tỷ USD). Trung 
Quốc cũng phát hành trái phiếu 
đặc biệt khoảng 1.000 tỷ NDT. 
Ngoài ra, Trung Quốc còn phát 
hành khoản trái phiếu 3.750 tỷ 
NDT (khoảng 530 tỷ USD) cho 
chính quyền địa phương, nhiều 
hơn năm ngoái 1.600 tỷ NDT. 
Gói cứu trợ này ngoài mục tiêu 
duy trì sinh kế của người dân 
sau đại dịch Covid-19, còn chi 
tiêu cho đầu tư hạ tầng. Đầu tư 
hạ tầng của các địa phương ở 
Trung Quốc dự kiến tăng 7-10% 
trong năm nay, cao hơn 2-3 lần 
mức tăng 3,8% năm ngoái.

Kết quả là các số liệu kinh tế 
cập nhật đến hết tháng 7/2020 
cho thấy các dấu hiệu phục hồi 

(7)   Các nền kinh tế lớn như Đức, Nhật 
Bản, Anh, Mỹ, Canada...v.v. đều liên tiếp 
công bố các gói hỗ trợ với quy mô trung 
bình tương đương 18% GDP (đặc biệt 
Đức công bố các gói hỗ trợ lên tới 33% 
GDP và Nhật Bản 21% GDP). Tại Châu Á, 
các quốc gia cũng đã có các gói hỗ trợ 
với quy mô nhỏ hơn như Ấn Độ, Thái Lan, 
Singapore, Malaysia khoảng 10-14% 
GDP; Trung Quốc (6,5% GDP); Việt Nam, 
Phillippines, Indonesia có quy mô chỉ ở 
mức từ 1,5-6% GDP (theo IMF, McKinsey 
và tác giả tổng hợp).
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tốt từ Quý II khi Chính phủ 
Trung Quốc gia tăng hoạt động 
đầu tư công. Chỉ số sản lượng 
công nghiệp tháng 7/2020 tăng 
4,8% so với cùng kỳ và là tháng 
thứ 4 liên tiếp có mức tăng 
trưởng dương. Chỉ số Quản trị 
mua hàng PMI sản xuất tháng 
7 tăng 3%, lên mức 52,8 điểm, 
ghi nhận tháng thứ năm liên 
tiếp tăng trưởng trong lĩnh vực 
sản xuất, dịch vụ và xây dựng. 
Thặng dư thương mại đạt 62,33 
tỷ USD, tăng 41,5% so với năm 
trước. Tỷ lệ thất nghiệp ở thành 
thị giảm xuống 5,6%, thấp nhất 
kể từ tháng 1/2020 và thấp hơn 
mức trần mục tiêu của Chính 
phủ là 6% và giảm so với mức 
cao kỷ lục 6,2% trong tháng 
2/2020.

Một khái niệm đang phổ 
biến khác trong công cụ chính 
sách tài khóa là “tiền trực 
thăng” – được đưa ra lần đầu 
tiên bởi Milton Friedman năm 
1969 trong tác phẩm “Khối lượng 
tiền tệ tối ưu”. Thông thường, 
chính phủ sẽ kích thích kinh tế 
thông qua giảm lãi suất hoặc chi 
tiêu đầu tư công vào các dự án 
hạ tầng, xây dựng cầu đường, 

sân bay... Nhưng khi nền kinh tế 
lâm vào trạng thái lãi suất thấp 
gần như bằng 0 và kinh tế vẫn 
suy thoái, trực tiếp đem tiền đến 
tay người dân là lựa chọn khác. 
Cựu Chủ tịch FED Ben Benarke 
nhắc tới “tiền trực thăng” như 
một công cụ tài khóa mở rộng 
được tài trợ bằng việc tăng cung 
tiền vĩnh viễn trong nền kinh tế 
(permanent increase in money 
stock) chứ không phải từ nguồn 
vay nợ (debt-financed). Chẳng 
hạn trong gói kích thích kinh tế 
của Mỹ vừa qua, những người có 
thu nhập thấp hơn 75.000USD/
năm sẽ được Chính phủ hỗ trợ 
1.200USD. Hay ở Hồng Kông 
hồi tháng 2/2020 đã có chính 
sách phát 10.000 đôla Hồng 
Kông cho công dân tuổi từ 18 
trở lên để kích thích chi tiêu. 
Tiếp tục phát “tiền trực thăng” 
không chỉ để duy trì an sinh xã 
hội, duy trì doanh nghiệp tiếp 
tục hoạt động, mà cũng là giải 
pháp để duy trì nền kinh tế.

Mỹ tiếp tục là quốc gia đi đầu 
trong việc sáng tạo và kết hợp 
giữa công cụ tài khóa và tiền tệ. 
Theo số liệu từ Cục Phân tích 
Kinh tế Hoa Kỳ (BEA), GDP quý 

II/2020 của Mỹ đã giảm xấp xỉ 
33% - mức giảm thấp nhất trong 
lịch sử. Trước đó, kinh tế Mỹ đã 
giảm 5% trong quý I và chính 
thức rơi vào suy thoái do đại 
dịch Covid-19, chấm dứt chuỗi 
tăng trưởng kéo dài liên tục hơn 
10 năm - giai đoạn tăng trưởng 
dài nhất trong lịch sử Mỹ. 

Để đối phó với đại dịch 
Covid-19, ngay từ tháng 3/2020, 
một biện pháp tài khóa là gói 
kích thích kinh tế 2.200 tỷ USD 
đã được Chính phủ Mỹ tung ra 
nhằm xoa dịu những tổn hại 
kinh tế do đại dịch, bao gồm 
cả “chính sách tiền trực thăng” 
như các khoản hỗ trợ tiền mặt 
cho hầu hết những người dân 
Mỹ, trợ cấp thất nghiệp và trợ 
cấp thực phẩm, các khoản vay 
cho các doanh nghiệp nhỏ, các 
quỹ hỗ trợ cho các bệnh viện 
bị quá tải và những ngành chịu 
ảnh hưởng lớn như hàng không. 
Một gói kích thích mới hơn 
1.000 tỷ USD cũng đang được 
hai viện Quốc hội Mỹ thảo luận 
để tăng cường hỗ trợ nền kinh 
tế Mỹ đang rơi vào suy thoái. 

Bên cạnh các chính sách tài 
khóa, trong bối cảnh lạm phát 
yếu, lãi suất thấp và tăng trưởng 
chậm được dự báo kéo dài, FED 
đã hạ lãi suất về gần 0%/năm và 
quyết định thay đổi định hướng 
điều hành chính sách tiền tệ của 
mình. Ngày 27/8/2020, Chủ tịch 
FED Jerome Powell đã thông 
báo FED có thể để lạm phát gia 
tăng nhằm cho phép nền kinh tế 
tạo ra nhiều việc làm hơn. Gọi 
tối đa hóa việc làm là “một mục 
tiêu bao quát và bao hàm”, FED 
sẽ ra quyết định điều chỉnh lãi 
suất dựa trên đánh giá về “sự 
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thiếu hụt” so với trạng thái toàn 
dụng lao động. Chiến lược mới 
đề xuất hình thức “lạm phát 
trung bình”, cho phép “bù đắp” 
các giai đoạn lạm phát thấp 
bằng các giai đoạn lạm phát 
cao để theo thời gian, lạm phát 
trung bình cần đạt mục tiêu 2%.

Có thể nói, chính sách mới 
của FED đánh dấu một thay đổi 
quan trọng trong lịch sử chính 
sách kinh tế - tiền tệ Mỹ, mở 
đường ưu tiên cho mục tiêu 
tối đa hóa việc làm để thúc đẩy 
phục hồi của nền kinh tế quan 
trọng hơn mục tiêu lạm phát(8). 
Kết hợp với việc hạ lãi suất về 
mức gần 0%/năm (0,25%/năm), 
gói QE không giới hạn, cùng với 
các gói kích thích tài khoá trị giá 
hàng nghìn tỷ USD, có thể thấy 
đây lại là một ví dụ cho thấy 
sự giao thoa giữa trường phái 
Keynesian và Friedman trong 
điều hành chính sách vĩ mô tại 
Mỹ.

Như vậy đặc điểm nổi bật 
trong việc định hình chính sách 
vĩ mô trong việc đối phó với tình 
trạng suy thoái kinh tế do đại dịch 
Covid-19 là việc các nước đang 
sử dụng mạnh mẽ và kết hợp 
cả công cụ chính sách tài khóa 
- tiền tệ, thậm chí thử nghiệm 
cả những công cụ trước đây vốn 
chỉ nhắc tới trong lý thuyết như 
“tiền trực thăng”, hoặc thực hiện 
cả những thay đổi về nguyên lý 
trong mục tiêu điều hành như 
trường hợp của FED. Đặc biệt là 
sự trở lại mạnh mẽ của trường 
phái Keynes với các gói kích thích 
tài khóa trị giá hàng nghìn tỷ 
USD mang tính dẫn dắt chủ đạo 
trong việc hoạch định chính sách 
tại hầu khắp các nền kinh tế, kể 

cả các nước vốn đề cao tự do hóa 
thị trường và hạn chế can thiệp 
của Nhà nước. 
6. Hàm ý chính sách cho Việt 
Nam trên cơ sở nghiên cứu 
lịch sử các học thuyết kinh 
tế vĩ mô và kinh nghiệm ứng 
phó khủng hoảng của một số 
nước

Nhìn vào dòng chảy chính 
sách kinh tế vĩ mô trong suốt gần 
một thế kỷ qua, chúng ta có thể 
thấy những bài học kinh nghiệm 
quý báu trong điều hành kinh 
tế vĩ mô qua các thời kỳ khủng 
hoảng và những gợi ý áp dụng 
cho Việt Nam trong thời kỳ đại 
dịch Covid-19 hiện nay. 

Thứ nhất, chính sách kinh tế 
vĩ mô cần là một bài giải tổng 
hòa cho bài toán phát triển 
trong ngắn hạn và dài hạn, 
nghĩa là trong bối cảnh khủng 
hoảng, chính sách vĩ mô trước 
hết cần bao gồm các chính sách 
tức thời nhằm củng cố an sinh 
xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp bị 
ảnh hưởng nặng nề vượt giai 
đoạn khó khăn nhằm duy trì 
nguyên khí của nền kinh tế, 
đồng thời cần có các chính sách 
dài hơi hơn nhằm thúc đẩy tăng 
trưởng, phát huy nội lực, cải 
cách cơ cấu nền kinh tế phù 
hợp với tình hình mới. Bài học 
Trung Quốc vượt khủng hoảng 
năm 2009 khi chú trọng đầu tư 
vào cơ sở hạ tầng là một ví dụ, 
khi tăng đầu tư công không chỉ 
có tác động tăng tổng cầu nền 
kinh tế thông qua hệ số nhân 
Keynesian, mà cơ sở hạ tầng còn 
là xương sống quan trọng giúp 
Trung Quốc bứt phá trong dài 
hạn và trở thành cường quốc 
kinh tế thứ hai thế giới. Hay 

việc Mỹ vượt qua khủng hoảng 
1990-1991 dưới thời Tổng thống 
Clinton cũng cho thấy sự vận 
dụng kết hợp các chính sách với 
tầm nhìn ngắn hạn và dài hạn 
là cần thiết khi Chính quyền 
Clinton thực hiện các giải pháp 
tài khóa nhằm cân bằng cán cân 
ngân sách trong điều kiện thâm 
hụt đã ở mức rất cao và kém bền 
vững, đồng thời hướng chính 
sách tập trung hỗ trợ các ngành 
công nghiệp có tiềm năng như 
công nghệ thông tin, từ đó khởi 
đầu cho một thập kỷ phát triển 
rực rỡ của nền kinh tế Mỹ, duy 
trì vị thế là nền kinh tế số 1 thế 
giới. 

Thứ hai, hoạch định chính 
sách vĩ mô cần được dẫn dắt 
bởi một tư tưởng kinh tế, để 
từ đó, phát triển các giải pháp 
chủ đạo, trọng tâm, mang tính 
chất định hướng nền kinh tế 
nhằm vượt qua khủng hoảng. 

(8) Theo Luật Dự trữ Liên bang Mỹ 1977, 
ngay sau thời kì đình đốn (stagflation) 
kéo dài, Quốc hội Mỹ đã xác định 3 mục 
tiêu trọng tâm của FED theo thứ tự ưu 
tiên là tối đa việc làm, ổn định giá và 
duy trì lãi suất dài hạn hợp lý. Tuy nhiên, 
những năm 1980, Chủ tịch FED là Paul 
Volcker đã đặt trọng tâm của chính sách 
tiền tệ là ổn định giá với các chính sách 
điều hành lãi suất và cung tiền, đã xử lý 
được vấn đề lạm phát cao của Mỹ hậu 
khủng hoảng giá dầu, nhưng đi cùng 
đó là thất nghiệp duy trì mức trên 10%. 
Tới năm 2012, Chủ tịch FED Ben Bernake 
đã tiếp tục đặt mục tiêu “ổn định giá” với 
việc xác định mục tiêu lạm phát 2% và 
chính sách này được duy trì tới tận 2020 
khi mà mới đây Chủ tịch Jerome Powell 
thay đổi sang chính sách “lạm phát trung 
bình 2%”.



59Số 59/2020

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Bài học Đại khủng hoảng 1929-
1933 hay cuộc Khủng hoảng tài 
chính 2008-2009 đã cho thấy 
khi thị trường tự do không thể 
tự điều tiết để thoát khỏi khủng 
hoảng, vai trò của Nhà nước là 
vô cùng quan trọng với các biện 
pháp tài khóa mở rộng, tăng chi 
tiêu công nhằm kích cầu nền 
kinh tế, theo đúng học thuyết 
Keynes. Trong khủng hoảng 
2008-2009, học thuyết Keynes 
không chỉ được vận dụng thành 
công tại Trung Quốc với các 
gói kích cầu của Chính phủ trị 
giá tới 15% GDP tập trung vào 
đầu tư cơ sở hạ tầng, từ đó hỗ 
trợ tăng trưởng và giúp kinh tế 
Trung Quốc bứt phá, mà chúng 
ta còn chứng kiến sự hồi sinh 
của học thuyết này tại các nền 
kinh tế phát triển như Mỹ trong 

các gói kích cầu trị giá hàng 
trăm tỷ USD của chính quyền 
Obama năm 2009. 

Trong cuộc khủng hoảng 
do đại dịch Covid-19 hiện nay, 
rõ ràng, sự phục hưng của học 
thuyết kinh tế Keynes càng 
mạnh mẽ hơn, khi mà từ đầu 
năm 2020 đến nay, các gói kích 
cầu tài khóa đã được các nước 
đưa ra với quy mô lớn chưa 
từng có, lên đến 14 nghìn tỷ 
đô la Mỹ trên phạm vi toàn cầu 
nhằm ngăn đà suy thoái của nền 
kinh tế và tạo công ăn việc làm. 
Chính Chủ tịch FED Jerome 
Powell và các quan chức khác 
của FED nhiều lần cho rằng 
“chính sách tiền tệ tự thân nó 
không thể cứu vãn được nền 
kinh tế trong dịch Covid-19 
mà cần có sự hỗ trợ của chính 

sách tài khóa”. Có nhiều nguyên 
nhân, nhưng trước hết là nguyên 
nhân lãi suất điều hành của 
nhiều nền kinh tế lớn đã tiệm 
cận mức 0% và còn quá nhiều 
rủi ro quanh chính sách lãi suất 
âm. Hoặc như Trung Quốc, để 
ứng phó với nguy cơ suy thoái 
từ đại dịch Covid-19, mặc dù có 
sự ngần ngại trong việc sử dụng 
lý thuyết Keynes trong quý đầu 
năm do tình trạng nợ công đang 
ở mức cao, song Trung Quốc 
cũng đã nhanh chóng chuyển 
hướng và đạt được những kết 
quả phục hồi kinh tế dương, 
đảm bảo việc làm và an sinh xã 
hội. 

Tuy nhiên, không phải lúc 
nào học thuyết này cũng được 
vận dụng thành công, điển hình 
là bài học “thập kỷ mất mát” của 
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nền kinh tế Nhật Bản những 
năm 1990 khi mà Chính phủ 
nước này thử nghiệm thực thi 
các gói kích thích tài khóa kéo 
dài và tốn kém hơn hàng nghìn 
tỷ USD nhằm thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế sau khi bong 
bóng bất động sản và chứng 
khoán vỡ. Nguyên nhân là do các 
gói kích cầu này được thực hiện 
dàn trải, lãng phí và kém trọng 
tâm, trong khi các lĩnh vực quan 
trọng như giáo dục hay an sinh 
xã hội lại không được quan tâm 
đúng mức, do đó, không tạo ra 
được hiệu ứng lan tỏa cần thiết 
để vực dậy nền kinh tế thậm chí 
còn gây ra thâm hụt ngân sách 
và áp lực nợ công cực lớn cho 
Nhật Bản. Nói cách khác, vận 
dụng chính sách không hợp lý, 
thiếu tầm nhìn trọng tâm có thể 
dẫn đến những sai lầm phải trả 
giá rất đắt, là sự trì trệ và tụt lại 
phía sau của cả một nền kinh tế. 

Thứ ba, khủng hoảng là 
thách thức, nhưng cũng đem 
đến cơ hội. Cơ hội để bứt phá, 
và cơ hội để thử nghiệm những 
chiến lược, công cụ chính sách 
mới thay vì đóng khung với 
những cách thức cũ. Chính 
quyền Đảng Dân chủ của Tổng 
thống Clinton đã thực thi 
những chính sách nhằm thắt 
chặt ngân sách, thuế tiến bộ với 
người thu nhập cao và doanh 
nghiệp lớn, vốn không phổ biến 
dưới một chính quyền của Đảng 
Cộng hòa, đồng thời kết hợp hỗ 
trợ tăng sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, vực dậy các ngành công 
nghiệp cơ bản, mở rộng các 
ngành công nghiệp công nghệ 
cao và công nghệ thông tin, 

chuyển trọng tâm từ công nghệ 
phục vụ quốc phòng sang công 
nghệ phục vụ phát triển kinh tế 
tư nhân và đầu tư cho cơ sở hạ 
tầng - nguồn nhân lực, từ đó tạo 
ra một thập kỷ vàng son của nền 
kinh tế Mỹ với mức tăng trưởng 
trung bình hơn 4,5%/năm và thất 
nghiệp thấp khoảng 4%/năm, 
đồng thời, củng cố vị trí siêu 
cường của Mỹ là nền kinh tế số 
1 thế giới, và là nước đi đầu, tiên 
phong trong các thành tựu khoa 
học & công nghệ. 

Trong khi đó, một Nhật Bản 
với các chính sách mở rộng tài 
khóa và tăng chi tiêu công thiếu 
trọng tâm thời kỳ 1990, hay một 
châu Âu lưỡng lự, thiếu quyết 
đoán trong lựa chọn chính sách 
trong bối cảnh khủng hoảng tài 
chính và nợ công 2009, là những 
bài học chưa thành công mà cái 
giá phải trả là cả những thập 
niên kinh tế trì trệ, đình đốn. 

Đại dịch Covid-19 đã tạo 
ra những cú sốc chưa từng có 
đối với nền kinh tế toàn cầu. 
Ngân hàng Thế giới (WB) dự 
đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ 
sụt giảm 5,2% trong năm 2020 
do ảnh hưởng của đại dịch và 
các biện pháp kiềm chế dịch 
bệnh. Tới giữa tháng 9/2020, 
toàn thế giới đã có gần 29 triệu 
ca nhiễm và hơn 922 nghìn ca 
tử vong do Covid-19 và các con 
số trên vẫn đang tiếp tục tăng 
lên mỗi ngày. Thách thức là rõ 
ràng, nhưng đại dịch cũng là 
chất xúc tác định hình lại bản 
đồ kinh tế - thương mại thế 
giới, đồng thời là phép thử cho 
những chính sách mới. Ví dụ 
“tiền trực thăng”, vốn chỉ là một 

khái niệm nhưng nay đã thực 
sự được triển khai trên thực 
tế tại Mỹ hay Hồng Kông, hay 
việc FED thay đổi sang chính 
sách “lạm phát trung bình 2%”, 
mở đường ưu tiên cho mục tiêu 
tối đa hóa việc làm để thúc đẩy 
phục hồi của nền kinh tế hơn là 
theo đuổi mục tiêu lạm phát. 

Rõ ràng, sự phát triển của 
nền kinh tế mang nặng tính chu 
kỳ, từ đạt đỉnh, suy thoái, đạt 
đáy rồi phục hồi. Các quốc gia 
đều sử dụng các chính sách kinh 
tế vĩ mô như chính sách tiền tệ 
và chính sách tài khóa để giảm 
thiểu những chu kỳ biến động 
lớn của nền kinh tế. Đặt trong 
những bối cảnh khác nhau, các 
cuộc khủng hoảng sẽ đem đến 
những cơ hội, thách thức khác 
nhau, đòi hỏi những nhà chính 
sách, nhà hoạch định kinh tế 
phải thực sự là những nhà kĩ trị 
để có thể đưa ra lựa chọn chính 
sách vĩ mô đúng - trúng - đủ 
liều lượng - kịp thời - phù hợp 
với bối cảnh. Đại dịch Covid-19 
là một cuộc khủng hoảng như 
thế, là lửa thử vàng, là thách 
thức, nhưng cũng là cơ hội để 
vươn lên bứt phá. Việt Nam đặt 
mục tiêu trở thành một quốc 
gia phát triển, có thu nhập cao 
vào năm 2045, do đó, cần xem 
đại dịch Covid-19 không chỉ 
là một cuộc khủng hoảng, mà 
còn là thời cơ để Việt Nam thực 
hiện các chính sách, chiến lược 
quan trọng, trọng tâm, trước 
hết là ứng phó thành công với 
đại dịch, phục hồi nền kinh 
tế, dài hơn là tái cấu trúc, phát 
huy những nội lực và tận dụng 
những ngoại lực để bứt phá n


