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TỔNG QUAN 

Môi trường kinh tế toàn cầu vẫn nhiều bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu năm 2016 đang theo hướng yếu đi so với 
dự kiến, chủ yếu phản ánh đà tăng trưởng bị suy giảm ở các nền kinh tế lớn và phát triển cũng như các thị trường 
mới nổi xuất khẩu thương phẩm thô. Do nhu cầu nhập khẩu ở các nền kinh tế phát triển giảm đà, thương mại toàn 
cầu vẫn chưa khởi sắc với khối lượng thương mại suy giảm trong quý một và chững lại trong quý hai năm 2016. 
Trong điều kiện viễn cảnh tăng trưởng toàn cầu vẫn còn bất ổn, các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á và 
Thái Bình Dương vẫn đạt kết quả tương đối tốt do sức cầu yếu bên ngoài phần lớn được bù đắp bằng sức cầu 
mạnh trong nước, với sự hỗ trợ của các chính sách tài khóa và tiền tệ hỗ trợ ở hầu hết các quốc gia trong khu vực.

Trong điều kiện khó khăn trên toàn cầu, kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định với sự hỗ trợ bởi sức cầu mạnh 
trong nước và khu vực sản xuất chế tạo chế biến định hướng xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng giảm xuống 5,9% 
trong ba quý đầu năm, chủ yếu do ảnh hưởng của đợt hạn hán nghiêm trọng đến sản lượng lương thực, sản lượng 
dầu thô bị cắt giảm, và nhu cầu bên ngoài chững lại. Tuy nhiên, các yếu tố căn bản đảm bảo tăng trưởng - sức cầu 
trong nước ổn định và các ngành sản xuất chế tạo, chế biến định hướng xuất khẩu - nhìn chung vẫn đứng vững. 
Ngoài ra, những thành quả kinh tế của Việt Nam phần nào có được là nhờ vào mức tăng trưởng tín dụng cao và 
chính sách tài khóa tạo hỗ trợ. Chính sách đó có thể thúc đẩy các hoạt động kinh tế trong ngắn hạn nhưng lại làm 
tăng những rủi ro tài khóa và tài chính hiện hữu trong trung hạn.

Đà tăng trưởng chậm lại đi kèm với mức lạm phát vừa phải và cải thiện cán cân đối ngoại. Lạm phát sau khi 
xuống thấp kỷ lục vào năm 2015 lại tăng dần lên trong những tháng cuối năm nay sau những lần tăng giá các mặt 
hàng do nhà nước quản lý như dịch vụ y tế và giáo dục, tuy nhiên lạm phát cơ bản vẫn được kiềm chế và chỉ số 
giá tiêu dùng dự kiến vẫn thấp hơn mục tiêu 5% của Chính phủ. Về kinh tế đối ngoại, thặng dư tài khoản vãng lai 
đang được cải thiện chủ yếu do tăng trưởng nhập khẩu đã chậm lại. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
vẫn được thu hút mạnh và do mức độ tiếp cận còn thấp của Việt Nam các luồng vốn đầu tư gián tiếp nên phần nào 
hạn chế được tác động của những biến động tài chính toàn cầu gần đây. Nhờ tình hình kinh tế đối ngoại tiếp tục 
được cải thiện, tỷ giá danh nghĩa được giữ ở mức khá ổn định kể từ đầu năm cho dù đồng Việt Nam đã có nhiều 
biến động trong tháng 11 do đô la Mỹ đang mạnh lên ở mức kỷ lục. Dự trữ ngoại hối của NHNN cũng được nâng 
lên, tuy vẫn còn ở mức tương đối thấp - khoảng 2,6 tháng nhập khẩu vào cuối quý 2/2016. Tuy nhiên, vẫn còn đó 
mối lo ngại về sự tăng tỷ giá thực hữu hiệu (REER) của tiền đồng và tác động bất lợi tới khả năng cạnh tranh của 
hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên và tình trạng mất giá tiền tệ của 
các bạn hàng thương mại chính của Việt Nam.    
 
Tuy nhiên, chính sách tiền tệ đã được nới lỏng khá nhiều và tăng trưởng tín dụng tiếp tục ở mức cao, có thể 
làm gia tăng những nguy cơ dễ tổn thương hiện hữu về tài chính và kinh tế vĩ mô. Dự trữ ngoại hối được tích lũy 
nhưng chưa được trung hòa triệt để nên tổng phương tiện thanh toán đã tăng khá nhanh trong cả năm qua, với tốc 
độ khoảng gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP theo giá danh nghĩa. Thanh khoản dồi dào kết hợp với một số 
biện pháp nới lỏng các yêu cầu cẩn trọng vĩ mô khiến cho tăng trưởng tín dụng lên đến khoảng 19% (so với cùng 
kỳ năm trước) vào tháng 10/2016. Mặc dù áp lực lạm phát vẫn chưa cao, nhưng hiện đang có quan ngại cho rằng 
tăng trưởng tín dụng và tổng phương tiện thanh toán ở mức cao và kéo dài - giống như trước đây - sẽ gây áp lực 
về giá tài sản, từ đó kích hoạt áp lực lạm phát về lâu dài. Bên cạnh đó những rủi ro hiện hữu về ổn định tài chính 
trong trung hạn có thể tăng lên, nhất là với tỷ lệ tín dụng trên GDP của Việt Nam - hiện ở mức 112% - vốn đã là 
cao với nền kinh tế với mức thu nhập như Việt Nam và vấn đề nợ xấu trước đây chưa được xử lý triệt để. 
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Bội chi ngân sách vẫn ở mức cao, nhưng Chính phủ đã tiếp tục cam kết củng cố tình hình tài khóa trong trung 
hạn. Bội chi ngân sách bình quân ở mức 5,5% GDP trong năm năm qua và dự kiến vẫn ở mức khoảng 6% GDP 
trong năm nay. Mặc dù rủi ro khó khăn nợ cấp tính vẫn khá thấp nhưng nợ công thời gian qua tăng nhanh đến 
gần sát ngưỡng 65% GDP được Quốc hội cho phép. Để xử lý những quan ngại về bền vững tài khóa trong trung 
hạn, Kế hoạch tài chính trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 được Quốc hội thông qua vào tháng 11/2016 đặt mục 
tiêu giảm bội chi ngân sách xuống còn 3,5% GDP năm 2020. Điều quan trọng hiện nay là phải có các biện pháp 
chính sách cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu trên nhằm điều chỉnh có chất lượng thông qua cân đối giữa các biện 
pháp thu và chi kết hợp đồng thời chú trọng nâng cao hiệu suất chi tiêu, thay vì cắt giảm đồng loạt chi tiêu và đầu 
tư được phép chủ động. 

Điều quan trọng là tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo chiều sâu nhằm hỗ trợ 
cho mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy mô hình 
tăng trưởng kinh tế hiện nay đang phải đối mặt những hạn chế cơ cấu ngày càng lớn. Tăng trưởng kinh tế đã trở 
nên quá phụ thuộc vào tích lũy các yếu tố sản xuất (vốn, tài nguyên và lượng lao động kỹ năng thấp), cũng như 
các biện pháp kích thích kinh tế vĩ mô (các chính sách nới lỏng tài khóa và tín dụng) trong khi đóng góp của tăng 
trưởng năng suất (tổng năng suất các yếu tố - TFP) đang giảm xuống. Nhận thức được thách thức quan trọng trên, 
Quốc hội đã thông qua kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 đồng thời tái khẳng định những ưu 
tiên chuyển đổi cơ cấu của Chính phủ trong năm năm tới, bao gồm tiếp tục cải cách nhằm nâng cao ổn định cho 
hệ thống ngân hàng và xây dựng các thị trường vốn sâu hơn, cải thiện hiệu suất của khu vực DNNN, tăng cường 
đầu tư công và tạo thuận lợi cho một khu vực tư nhân năng động hơn và năng suất hơn. Những kế hoạch trên là 
bước đi quan trọng theo hướng chuyển đổi cơ cấu - nếu được triển khai đồng bộ - có thể giúp xử lý được một số 
hạn chế về cơ cấu phát sinh trong nền kinh tế.

Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam được đánh giá là tích cực trong trung hạn. Tăng trưởng GDP năm 2016 
dự kiến xoay quanh 6% nhờ sức cầu mạnh trong nước và các ngành sản xuất chế tạo, chế biến định hướng xuất 
khẩu. Mức tăng trưởng GDP dự kiến sẽ cải thiện lên mức 6.3% trong 2017-18 nhờ sản xuất nông nghiệp được 
phục hồi và triển vọng kinh tế toàn cầu tiếp tục cải thiện. Lạm phát đã gia tăng trong mấy tháng gần đây sau một 
loạt các quyết định tăng giá các mặt hàng và dịch vụ do nhà nước quản lý nhưng ước tính vẫn nằm trong mục 
tiêu dưới 5% của Chính phủ. Kỳ vọng lạm phát ước tính sẽ tăng ở mức vừa phải trong năm tới do giá hàng hóa và 
nhiên liệu dần hồi phục. Cán cân đối ngoại tiếp tục được củng cố do cải thiện cán cân thương mại. Bội chi ngân 
sách dự báo vẫn ở mức cao khoảng 6% GDP trong năm nay nhưng sẽ được điều chỉnh trong trung hạn theo các 
cam kết của Chính phủ. 

2013 2014 2015/e 2016/f 2017/f

Tăng trưởng GDP (%) 5,4 6,0 6,7 6,0 6,3

CPI (bình quân năm, %) 6,6 4,1 0,6 2,7 4,5

CPI (tháng 12, %) 6,0 1,8 0,6 4,9 3,7

Cân đối tài khoản vãng lai (% GDP) 4,5 5,1 0,5 1,5 0,8

Cân đối ngân sách (% GDP) -7,4 -6,2 -6,0 -6,0 -4,5

Nợ công (% GDP) 54,5 59,6 62,2 64,6 65,2

Các chỉ số kinh tế vĩ mô ngắn hạn 
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Vẫn còn nhiều rủi ro đáng kể có thể tác động bất lợi đến triển vọng kinh tế trong trung hạn. Nhìn từ trong nước, 
những cải cách tài khóa và chuyển đổi cơ cấu nếu bị triển khai chậm trễ có thể làm tăng nguy cơ dễ tổn thương về 
kinh tế vĩ mô và giảm tốc độ tăng trưởng tiềm năng. Nhìn từ bên ngoài, kinh tế toàn cầu tiếp tục suy trần và viễn 
cảnh về hiệp định TPP đang nhạt dần có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của Việt Nam thông qua các 
kênh thương mại và đầu tư. Trong khi đó, tình hình thị trường tài chính toàn cầu chưa khởi sắc và viễn cảnh tăng 
lãi suất do dự báo về thắt chặt chính sách tiền tệ tại Mỹ cũng làm dấy lên một số quan ngại, khi Việt Nam đang có 
dự kiến tiếp cận thị trường quốc tế để đáp ứng một số nhu cầu huy động vốn cho ngân sách.

Chuyên đề: CHUYỂN ĐỔI NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - TĂNG GIÁ TRỊ GIẢM ĐẦU VÀO

Nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong những thập kỷ qua, về năng suất và sản 
lượng, góp phần hoàn thành các mục tiêu của quốc gia về an ninh lương thực, giảm nghèo, ổn định xã hội và 
xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện đang có quan ngại dấy lên về chất lượng và sự bền vững của tăng trưởng nông nghiệp 
ở Việt Nam và những xu thế liên quan. Những biểu hiện của chất lượng tăng trưởng tương đối thấp bao gồm: lợi 
nhuận của hộ nông dân nhỏ còn thấp, tình trạng thiếu việc làm của lao động nông nghiệp, vấn đề an toàn thực 
phẩm và chất lượng sản phẩm chưa ổn định và đồng đều, giá trị gia tăng thấp, hạn chế đổi mới sáng tạo về công 
nghệ và thể chế. Tăng trưởng nông nghiệp phần nào cũng phải trả giá về môi trường qua các hình thức như phá 
rừng, mất đa dạng sinh học, suy thoái đất, ô nhiễm nguồn nước, và khí thải hiệu ứng nhà kính. Hầu hết các địa 
phương đạt tăng trưởng nông nghiệp nhờ vào tăng diện tích canh tác, thâm dụng tài nguyên và đầu vào ở mức 
chưa từng có. Vì vậy hầu hết sản lượng đạt được đều do thâm dụng đầu vào ngày càng nhiều với phí tổn ngày 
càng cao về môi trường.

Nông nghiệp Việt Nam hiện đang ở giữa ngã ba đường. Bản thân ngành đang phải đối mặt với ngày càng nhiều 
cạnh tranh trong nước - từ các đô thị, các ngành công nghiệp và dịch vụ - về lao động, đất đai và tài nguyên nước. 
Chi phí lao động tăng bắt đầu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh quốc tế của ngành với lợi thế sản suất chi phí 
thấp các mặt hàng nông sản đại trà. Dân số trẻ nông thôn của quốc gia đang khao khát có được mức sống cao 
hơn. Tầng lớp tiêu dùng đang phát triển ở Việt Nam cũng như các đối tác thương mại quốc tế đang đặt ra kỳ vọng 
cao hơn về tiêu chuẩn sản phẩm và biện pháp sản xuất. Trong thời gian tới, nông nghiệp Việt Nam cần ‘tăng giá trị 
giảm đầu vào’, nghĩa là phải tạo thêm giá trị kinh tế - nâng cao phúc lợi của người tiêu dùng và nông dân - nhưng 
sử dụng ít tài nguyên và nhân lực, đồng thời không gây suy thoái môi trường. Ngành nông nghiệp cần phải tự mình 
thay đổi hình ảnh và nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở đổi mới sáng tạo, cung ứng ổn định, chất lượng đồng 
đều, đảm bảo an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

Chính phủ Việt Nam đóng vai trò quan trọng, thậm chí chi phối ở một số lĩnh vực, trong quá trình phát triển 
nông nghiệp trước đây. Một số chức năng trước đây của Chính phủ --- như quy hoạch sử dụng đất, xác định chỉ 
tiêu sản xuất, quản lý canh tác, kinh doanh nông phẩm và cung ứng công nghệ chủ đạo --- sẽ dần không còn quan 
trọng hoặc thậm chí không còn cần thiết trong quá trình chuyển đổi sang nền nông nghiệp dựa trên kiến thức, theo 
định hướng thị trường và linh hoạt hơn. Chính phủ có thể giảm đầu tư trực tiếp cho nông nghiệp nếu có thể hỗ trợ 
hiệu quả để tư nhân đầu tư và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, qua đó giải phóng nguồn lực để tập trung đẩy mạnh 
các chức năng quản lý nhà nước quan trọng (như quản lý về môi trường, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm 
và quản trị rủi ro). Chính phủ cần tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ cho thị trường đất nông nghiệp năng động hơn, hỗ 
trợ về hạ tầng nông thôn và các yếu tố khác có ảnh hưởng đến chi phí giao dịch của nông dân và doanh nghiệp 
nông nghiệp, đồng thời khôi phục lại hệ thống đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp của quốc gia. Tóm lại, Chính 
phủ cần ‘giảm chỉ đạo và tăng hỗ trợ’ trong bước đi nhằm chuyển đổi nông nghiệp và hệ thống thực phẩm - nông 
nghiệp của Việt Nam.  
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A. Môi trường kinh tế bên ngoài 

Môi trường kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn. Tăng trưởng toàn cầu năm 2016 đang theo hướng yếu đi so với 
dự kiến, chủ yếu phản ánh đà tăng trưởng bị suy giảm ở các nền kinh tế lớn và phát triển (Hình 1). Cụ thể, viễn 
cảnh tăng trưởng ở khu vực đồng Euro, Anh Quốc và Liên bang Mỹ đã giảm đà từ tháng sáu. Bên cạnh đó, các 
nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi cũng là các quốc gia xuất khẩu thương phẩm thô tiếp tục gặp 
khó khăn khi phải đối phó với giá cả thương phẩm thấp. Sức cầu nhập khẩu yếu ở các nền kinh tế phát triển khiến 
cho thương mại toàn cầu vẫn chưa khởi sắc, với sản lượng thương mại suy giảm trong quý một và chững lại trong 
quý hai năm 2016. 

NHỮNG DIỄN BIẾN 
KINH TẾ GẦN ĐÂY

PHẦN I: 
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Hình 1: Môi trường kinh tế toàn cầu còn chưa khởi sắc 

Trong điều kiện khó khăn trên toàn cầu, tăng trưởng ở khu vực Đông Á và Thái Bình dương vẫn giữ được ổn 
định. Các quốc gia đang phát triển khu vực Đông Á và Thái Bình Dương tiếp tục đạt kết quả tương đối tốt so với 
các quốc gia đang phát triển ở những khu vực khác. Sức cầu yếu bên ngoài phần lớn được bù đắp bằng sức cầu 
mạnh trong nước, với sự hỗ trợ thông qua các chính sách tài khóa và tiền tệ phù hợp và tình hình tài chính ổn định 
bên ngoài (Bảng 1). Tuy nhiên, dư địa chính sách đang ngày càng bị hạn chế khi bội chi ngân sách đang tăng lên ở 
hầu hết các quốc gia trong khu vực, phần lớn do tăng chi tiêu công, một phần nhằm đẩy mạnh đầu tư công nhưng 
cũng nhằm đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên tăng cao. Nhờ giá cả thương phẩm thấp, lạm phát vẫn ổn định ở 
hầu hết các quốc gia trong khu vực. Nhưng biến động trên thị trường tài chính và tình trạng tháo vốn khỏi các thị 
trường mới nổi do tình hình chính trị bất định và dự kiến chuyển đổi chính sách ở Mỹ đã và đang có tác động lan 
tỏa đến khu vực, nhất là ở các quốc gia đã hội nhập tài chính sâu. 

Nguồn: Cập nhật cho khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới, tháng 10/2016

 2014 2015/e 2016/f 2017/f 2018/f

   Các quốc gia ĐPT Đông Á và Thái Bình Dương 6,8 6,5 6,4 6,2 6,0

      Trung Quốc 7,3 6,9 6,7 6,5 6,3

      In-đô-nê-xia 5,0 4,8 5,1 5,3 5,5

      Ma-lay-xia 6,0 5,0 4,2 4,3 4,5

      Phi-líp-pin 6,2 5,9 6,4 6,2 6,2

      Thái Lan 0,8 2,8 3,1 3,1 3,3

      Việt Nam 6,0 6,7 6,0 6,3 6,3

      Cam-pu-chia 7,1 7,0 7,0 6,9 6,9

      CHDCND Lào 7,5 7,4 7,0 7,0 6,8

      Miến Điện 8,5 7,0 7,8 8,4 8,3

      Mông Cổ 7,9 2,3 0,1 2,0 3,5

Ghi chú: Các quốc gia đang phát triển, trừ Trung Quốc 4,7 4,8 4,8 5,0 5,1

 Ghi chú: ASEAN 4,6 4,8 4,9 5,0 5,2

Bảng 1: Dự báo tăng trưởng GDP tại khu vực Đông Á và Thái Bình Dương

Nguồn: Cập nhật khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, Ngân hàng Thế giới, tháng 10/2016

Tăng trưởng GDP toàn cầu Tăng trưởng thương mại thế giới (%)
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Môi trường bên ngoài vẫn đang là thách thức với nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục khôi 
phục với tốc độ chậm. Bên cạnh đó là những rủi ro suy giảm rõ rệt. Nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị ảnh hưởng nếu 
kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm, vì lớp đệm chính sách tài khóa và tiền tệ ngày càng hạn chế, không còn nhiều 
dư địa để tiếp tục đối phó với những cú sốc tiêu cực tiếp theo. Rủi ro trong ngắn hạn bao gồm suy giảm mạnh 
hơn dự kiến của Trung Quốc, tình hình chính trị bất định và viễn cảnh thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ 
Liên bang Mỹ. Tình hình thị trường tài chính chưa khởi sắc và dễ gặp phải những biến động bất ngờ. Mặc dù Việt 
Nam ít bị ảnh hưởng bởi những biến động về dòng vốn nên phần nào hạn chế được tác động lan tỏa trực tiếp trong 
trường hợp biến động toàn cầu (so với các thị trường đã hội nhập tài chính nhiều hơn), tuy nhiên lãi suất tăng cao 
và thanh khoản bị thắt chặt cũng phần nào gây quan ngại khi Việt Nam có kế hoạch tiếp cận thị trường vốn quốc 
tế nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu vốn cho ngân sách trong trung hạn. Bên cạnh đó, tư tưởng bảo hộ, nhất là với 
viễn cảnh đang nhạt dần về Hiệp định TPP, có thể ảnh hưởng đến tương lai của Việt Nam, xét đến quan hệ thương 
mại mạnh mẽ với thị trường Mỹ cũng như kỳ vọng sẽ được hưởng lợi nhiều khi tham gia TPP. 

B. Diễn biến kinh tế ở Việt Nam trong thời gian qua

Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định với mức tăng trưởng chững lại

Môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam tiếp tục được củng cố mặc dù tăng trưởng đã phần nào chững lại trong 
năm 2016. Tăng trưởng giảm đà xuống mức 5,9% trong ba quý đầu năm, chủ yếu do tắc động của hạn hán đến 
sản lượng nông nghiệp, sản lượng dầu thô bị cắt giảm, và sức cầu bên ngoài chững lại. Tuy nhiên, các yếu tố đảm 
bảo tăng trưởng căn bản - như sức cầu mạnh trong nước và các ngành sản xuất định hướng xuất khẩu - vẫn đứng 
vững. Lạm phát tăng lên trong những tháng gần đây sau khi xuống mức thấp kỷ lục năm 2015 - chủ yếu do chính 
sách tăng giá các dịch vụ y tế và giáo dục. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng cả năm dự kiến vẫn thấp hơn so với 
mục tiêu 5% của Chính phủ (Hình 2). Về kinh tế đối ngoại, thặng dư tài khoản vãng lai tiếp tục được cải thiện chủ 
yếu do nhập khẩu đã chậm lại, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn được thu hút mạnh và do mức độ 
tiếp cận còn hạn chế của Việt Nam với các luồng vốn đầu tư gián tiếp nên phần nào hạn chế được tác động của 
những biến động tài chính toàn cầu gần đây. Nhờ tình hình kinh tế đối ngoại tiếp tục được cải thiện, tỷ giá danh 
nghĩa được giữ ở mức khá ổn định kể từ đầu năm cho dù đồng Việt Nam đã có nhiều biến động trong tháng 11 
do đô la Mỹ đang mạnh lên ở mức kỷ lục. Dự trữ ngoại hối của NHNN dần được nâng lên, tuy vẫn ở mức tương 
đối thấp - khoảng 2,6 tháng nhập khẩu vào cuối quý 2/2016. Tuy nhiên, mức tăng trưởng tương đối cao của Việt 
nam đạt được trong năm nay một phần là nhờ tín dụng tiếp tục tăng nhanh và chính sách tài khóa hỗ trợ. Những 
biện pháp này có thể kích thích tăng trưởng trong ngắn hạn - nhưng nếu kéo dài – sẽ làm gia tăng những rủi ro tài 
khóa và tài chính trong trung hạn.

Tăng trưởng GDP theo quý Lạm phát được kiểm soát   

Hình 2: Môi trường kinh tế vĩ mô của Việt Nam vẫn tiếp tục ổn định
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Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, kinh tế Việt Nam vẫn chứng tỏ sức dẻo dai nhờ lực cầu 
mạnh trong nước và kết quả khả quan của các ngành sản xuất, chế biến định hướng xuất khẩu. Dữ liệu sơ bộ 
cho thấy tăng trưởng GDP của Việt Nam trong ba quý đầu năm 2016 đạt mức 5,9% (so với cùng kỳ năm trước). 
Về sản xuất, ngành nông nghiệp và khai khoáng có sự suy giảm, nhưng lại được bù đắp bằng tăng trưởng tuy chưa 
cao nhưng ổn định trong các ngành sản xuất chế tạo chế biến, xây dựng và dịch vụ (Hình 3). Về cầu, sức cầu 
trong nước vẫn vững mạnh do chính sách tài khóa, tiền tệ và tín dụng mở rộng. Tăng trưởng đầu tư theo thế đi lên 
do đầu tư công được duy trì, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và tăng trưởng tín dụng mạnh. Trong khi 
đó, tiêu dùng ở khu vực công và tư nhân cũng được đẩy mạnh, do tăng lương ở khu vực công làm tăng thu nhập 
thực và do duy trì được lòng tin của người tiêu dùng. 

Hạn hán nghiêm trọng đã gây ảnh hưởng đáng kể đến sản xuất nông nghiệp. Hạn hán và xâm mặn nghiêm 
trọng ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long và duyên hải trung Nam bộ dẫn đến sản lượng nông nghiệp bị suy 
giảm 1,2% trong quý một. Tăng trưởng quay lại vào quý 2 (0,4%) và tiếp tục được nâng lên đến 2,1% trong quý 

Thặng dư tài khoản vãng lai Tỷ giá danh nghĩa khá ổn định 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới 

Hình 3: Đà tăng trưởng chững lại

Nguồn: Tổng cục Thống kê Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tăng trưởng GDP (so với cùng kỳ, %) Đóng góp vào tăng trưởng GDP (điểm %)
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Lạm phát tăng do tăng giá các hàng hóa và dịch vụ do nhà nước quản lý 

Mặc dù lạm phát cơ bản vẫn ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên trong những tháng gần đây sau một 
loạt quyết định tăng giá hàng hóa và dịch vụ do nhà nước quản lý, chủ yếu trong nhóm y tế và giáo dục. Chỉ 
số giá tiêu dùng tăng 4,1% (so với cùng kỳ năm trước) vào tháng 10/2016, so với mức 0,6% vào tháng 12/2015 
(Hình 5). Điều chỉnh giá dịch vụ y tế và giáo dục đã chiếm khoảng 67% mức tăng chỉ số giá tiêu dùng kể từ đầu 
năm. Với nỗ lực hướng tới tính đúng tính đủ, chỉ số giá các dịch vụ chăm sóc y tế và giáo dục đã tăng mạnh ở 
mức lần lượt là 46,8% và 10,9% (so với cùng kỳ) vào tháng 10/2016 sau đợt điều chỉnh viện phí cho dịch vụ 
chăm sóc y tế, giá thuốc và học phí. Bên cạnh đó, đợt hạn hán và sụt giảm sản xuất nông nghiệp cũng gây áp 
lực cho giá lương thực thực phẩm, đặc biệt trong nửa đầu của năm với mức tăng từ 1% vào tháng 12/2015 lên 
2,6% tháng 10/2016.   

Hình 4: Cầu trong nước đóng góp cho tăng trưởng 

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Tổng đầu tư (% GDP) Đóng góp vào tăng trưởng GDP (điểm %)

ba. Tuy nhiên, cho dù đã được từng bước phục hồi, ngành nông nghiệp chỉ tăng trưởng 0,7% trong chín tháng đầu 
năm 2016, so với 2,1% cùng kỳ năm trước. 

Sản xuất công nghiệp vẫn đóng vai trò chính trong tăng trưởng, nhưng đã giảm đà do sản lượng dầu thô bị cắt 
giảm và sức cầu bên ngoài đi xuống. Về tổng thể, giá trị gia tăng của các ngành công nghiệp và xây dựng tăng 
7,5% (so với cùng kỳ năm trước) trong chín tháng đầu năm nay. Mặc dù vẫn thấp hơn tốc độ tăng trưởng 9,9% 
cùng kỳ năm trước nhưng công nghiệp vẫn đóng góp được khoảng một nửa tổng mức tăng trưởng GDP năm nay. 
Sản lượng ngành khai khoáng giảm mạnh ở mức 7,1% trong ba quý đầu năm, chủ yếu do cắt giảm sản lượng dầu 
thô vì giá dầu trên toàn cầu vẫn thấp. Tuy nhiên, số này lại được bù đắp do duy trì được kết quả của các ngành chế 
tạo và chế biến theo định hướng xuất khẩu, chủ yếu trong khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hoạt động 
xây dựng được hưởng lợi nhờ ngành bất động sản được phục hồi và nguồn tín dụng dồi dào. 

Xét về tổng cầu thì sức cầu trong nước vẫn được cải thiện do đầu tư và tiêu dùng tăng lên. Tiêu dùng cuối cùng 
và tích lũy tài sản dự kiến đóng góp lần lượt ở mức 4,3 và 1,7 điểm phần trăm cho tổng tăng trưởng GDP năm 
2016 (Hình 4). Trong chín tháng đầu năm 2016, đầu tư tăng 9,6% (so với cùng kỳ năm trước) theo giá hiện hành 
nâng tổng đầu tư toàn xã hội nên khoảng 33% GDP. Giải ngân vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam 
tăng 12,4% (so với cùng kỳ năm trước) đóng góp đến gần một phần tư tổng mức đầu tư ở Việt Nam. Bên cạnh đó, 
đầu tư công vẫn được duy trì ở mức cao, đóng góp khoảng 38% tổng đầu tư toàn xã hội, còn đầu tư của tư nhân 
trong nước lại được hỗ trợ do nguồn tín dụng ngân hàng dồi dào. Do thu nhập thực tăng lên và lạm phát vẫn thấp, 
doanh số bán lẻ tăng mạnh ở mức 9,5%, cho thấy tốc độ tăng trưởng tiêu dùng cũng ở mức cao. 
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Hình 5: Lạm phát tăng lên trong những tháng gần đây 

Hình 6: Chỉ số giá của các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác nhau

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Nguồn: Tổng cục Thống kê 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) hàng tháng (%)

Giá theo cơ chế thị trường 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) so với cùng kỳ năm trước (%)

Giá do nhà nước quản lý 

Chính sách tiền tệ trong năm cũng dường như được gián tiếp nới lỏng do các biện pháp trung hòa chưa thực 
sự triệt để từ quá trình tích lũy ngoại tệ. Dòng ngoại tệ mạnh mẽ do thặng dư cán cân thanh toán đã giúp NHNN 
tăng dự trữ ngoại hối. Một lượng lớn ngoại tệ được tích lũy mà chưa được trung hòa triệt để dẫn đến nguồn thanh 
khoản nội tệ dồi dào, lãi suất liên ngân hàng ngắn hạn giảm xuống dưới 1%, chênh lệch lớn so với lãi suất chính 
sách chính thức. Mặc dù áp lực lạm phát vẫn ở mức thấp, nhưng hiện đang có những quan ngại về việc chính 
sách tiền tệ mở rộng trong thời gian dài - giống như trước đây - sẽ gây áp lực lên giá cả tài sản, từ đó kích hoạt 
áp lực lạm phát về lâu dài. 

Tăng trưởng tín dụng vẫn ở mức cao, làm dấy lên quan ngại về tăng rủi ro đối với ổn định tài chính trong trung 
hạn. Để theo đuổi chỉ tiêu chính thức về tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước đã phải nới lỏng chính sách 
cẩn trọng vĩ mô, bao gồm điều chỉnh trọng số rủi ro và hệ số vốn vay dài hạn trên tiền gửi ngắn hạn, làm tăng 
thanh khoản để hoàn thành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng là 19% (so với cùng kỳ năm trước) vào tháng 10/2016. 
Tăng trưởng tín dụng cao - gấp gần ba lần so với tốc độ tăng trưởng GDP (Hình 7) - có thể làm tăng những rủi ro 
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Hình 7: Tăng trưởng, lạm phát và tín dụng 

Hình 8: Vốn vay ngân hàng và thị trường chứng khoán 

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước

Nguồn: Tổng cục Thống kê và Ngân hàng Nhà nước

Lãi suất chính sách và tăng trưởng tín dụng (%)

Tín dụng dành cho khu vực tư nhân (% GDP)

Tăng trưởng tín dụng so với tăng trưởng GDP (%)

Mức vốn hóa trên thị trường của các doanh 
nghiệp niêm yết (% GDP)

hiện hữu về ổn định tài chính, đặc biệt với tỷ lệ tín dụng trên GDP - hiện ở mức 112% - vốn đã cao cho quốc gia 
ở mức thu nhập như Việt Nam (Hình 8). Những quan ngại trên là có cơ sở trong điều kiện các món nợ xấu trước 
đây vẫn chưa được xử lý triệt để và vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình tài chính của nhiều ngân hàng. Một 
vấn đề cần quan tâm nữa là dung lượng tín dụng cho cho tăng trưởng dường như đang bị đẩy lên do lượng tín dụng 
tăng nhanh nhưng lại tạo ra mức tăng trưởng kinh tế không cao như dự kiến. 



ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 18

Áp lực tài khóa kéo dài đòi hỏi phải có hành động kiên quyết 

Bội chi ngân sách ở mức cao đã và đang diễn ra trong nhiều năm gần đây. Bội chi ngân sách bình quân ở mức 
5.5% GDP trong năm năm qua, dẫn đến nợ công tăng cao. Mặc dù rủi ro khó khăn nợ cấp tính vẫn tương đối thấp, 
nhưng nợ công thời gian qua tăng nhanh và đang tiến sát đến ngưỡng theo luật định ở mức 65% GDP. Bộ Tài chính 
cho biết tổng dư nợ công của Việt Nam tính đến cuối năm 2015 (gồm nợ của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo 
lãnh và nợ của chính quyền địa phương) được ước tính ở mức 62,2% GDP, cao hơn khoảng 12 điểm phần trăm 
so với năm 2011 và đang nhanh chóng tiến sát mức trần luật định là 65% GDP (Hình 9). Trong khi đó, nhu cầu 
huy động vốn trung hạn cho ngân sách - bao gồm cả nhu cầu trả nợ ngắn hạn trong nước (Hình 10) - lại rất lớn 
và chi trả lãi suất đang tăng lên. Hơn nữa, khả năng tiếp cận nguồn vốn có tính chất ưu đãi của nước ngoài đương 
nhiên sẽ tiếp tục bị thắt chặt khi Việt nam cũng cố được vị thế của mình là quốc gia thu nhập trung bình và phải 
phụ thuộc nhiều hơn vào thị trường vốn quốc tế để huy động vốn cho Chính phủ.
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Hình 9: Bội chi ngân sách kéo dài và nợ công tăng cao 

Hình 10: Cơ cấu nợ công trong nước 

Nguồn: Bộ Tài chính, Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới

Nguồn: Bộ Tài chính 
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Hình 11: Thu ngân sách chững lại 

Hình 12: Chi ngân sách tăng

Nguồn: Bộ Tài chính

Nguồn: Bộ Tài chính

Kết quả thu chi ngân sách trong những tháng đầu năm 2016 tiếp tục thể hiện những áp lực lâu nay với ngân sách. Số 
thu thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2016 ước tăng 5,2% (so với cùng kỳ năm trước), theo giá hiện hành, đạt 71% chỉ tiêu 
ngân sách. Kết quả thu trên chủ yếu nhờ vào nguồn thu ngoài thuế cao hơn. Ngược lại, số thu từ các sắc thuế lớn (thuế 
giá trị gia tăng - GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp - TNDN và thuế xuất nhập khẩu) tổng cộng chiếm đến gần hai phần ba 
tổng thu từ thuế lại chưa đạt chỉ tiêu ngân sách. Số thu từ thuế GTGT giảm 5,5%, thu từ xuất nhập khẩu được giữ ổn định 
còn thu từ thuế TNDN (trừ dầu thô) tăng 5,7%. Giá dầu thấp kéo dài cùng với sản lượng bị cắt giảm đang làm tăng áp lực 
lên nguồn thu dầu thô, với kết quả thực hiện chỉ bằng khoảng một nửa so với chỉ tiêu cho cả năm. Kết quả thu từ thuế suy 
giảm phần nào được bù đắp do thu ngoài thuế tăng lên, với mức tăng 24%, chiếm gần 30% tổng thu. Do thu ngoài thuế 
không phải là nguồn thu thường xuyên, vấn đề đặt ra là mức tăng gần đây liệu có bền vững (Hình 11).

Chi tiêu công tiếp tục xu hướng mở rộng chủ yếu do tăng đầu tư. Tổng cih tiêu công tăng 6,2% theo giá hiện hành trong 
sáu tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước, đạt 67% chỉ tiêu ngân sách năm 2016 (Hình 12). Mặc dù chi thường 
xuyên tăng 5,5%, chi đầu tư tăng đến 9,1% với sự đóng góp của các dự án đầu tư công lớn. Chi trả nợ (bao gồm cả trả 
gốc và trả lãi) cũng tiếp tục tăng trong năm 2016, hiện chiếm 16,2% tổng thu. 
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Chính phủ tiếp tục cam kết giảm bội chi ngân sách trong trung hạn nhằm kiềm chế tốc độ tỷ lệ nợ công trên 
GDP. Kế hoạch tài chính trung hạn 2016 - 2020, được Quốc hội thông qua ngày 9 tháng 11 năm 2016, cho thấy 
dự kiến từng bước điều chỉnh ngân sách trong bốn năm tiếp theo. Kế hoạch đã xác định mục tiêu giảm bội chi 
ngân sách xuống 3,5% GDP vào năm 2020. Điều quan trọng lúc này là phải có được các biện pháp chính sách 
cụ thể để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu điều chỉnh theo dự kiến. Chất lượng điều chỉnh, bao gồm cả cân đối giữa 
các biện pháp thu và chi kết hợp, đồng thời chú trọng vào nâng cao hiệu suất chi tiêu, thay vì cắt giảm đồng loại 
chi tiêu và đầu tư được phép chủ động, cũng là vấn đề quan trọng. Tương tự, nhu cầu đảm bảo kỷ cương ngân 
sách cũng phải cân đối với nhu cầu đảm bảo dư địa tài khóa cho các hoạt động đầu tư quan trọng về hạ tầng và 
chi tiêu cho các sự nghiệp công thiết yếu.

Chính phủ ngày càng chú trọng đến củng cố chi ngân sách. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-
TTg, tháng 6/2016, về tăng cường triển khai các nhiệm vụ tài chính và ngân sách nhà nước năm 2016. Theo đó, 
tăng cường hiệu quả và hiệu suất đầu tư công là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất để củng cố chi đầu tư. 
Bên cạnh đó cũng cần phải có các biện pháp kiên quyết nhằm ổn định và hợp lý hóa chi thường xuyên. Tổng chi 
ngân sách nhà nước năm 2016 dự kiến tăng khoảng 3,5% theo giá hiện hành so với số ước thực hiện năm 2015, 
so với tốc độ tăng bình quân là 14% giai đoạn 2011 - 2015. Về ngân sách đầu tư, vấn đề được chú trọng hiện nay 
là phải hoàn thành các dự án dở dang; dự án mới chỉ được phê duyệt trong các trường hợp ngoại lệ. Về chi đầu 
tư, quy định hiện nay thắt chặt chi tiêu dựa trên số thu có được thay vì dựa trên kế hoạch trong ngân sách gốc.

Chính phủ có thể phải mất nhiều thời gian hơn để tái cân đối và ổn định thu ngân sách. Chính phủ hiện đang 
tìm cách tăng cường huy động thu. Điều này đòi hỏi những nỗ lực liên tục nhằm tăng cường cải thiện về chính 
sách thu và quản lý thu. Về chính sách thu, điều quan trọng là phải tiếp tục cải cách chính sách theo hướng đẩy 
mạnh huy động thu trong nước. Một só phương án chính sách cụ thể cần tiếp tục cân nhắc để đẩy mạnh kết quả 
thu bao gồm: (i) mở rộng cơ sở tính thuế GTGT; (ii) mở rộng cơ sở tính thuế TNDN và hợp lý hóa các hình thức ưu 
đãi thuế; (iii) tăng thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt; (iv) xây dựng hệ thống thuế tài sản hiện đại; và (v) hợp lý hóa 
các chính sách thu liên quan đến tài nguyên. Song song với những thay đổi về chính sách thuế, cải cách quản lý 
thuế vẫn là một ưu tiên. Giai đoạn cải cách quản lý thuế tiếp theo bao gồm đánh giá một cách có hệ thống hơn và 
triển khai quá trình tái thiết kế quy trình nghiệp vụ, hướng tới nghiệp vụ thuế minh bạch dựa trên thông tin, áp dụng 
kiểm tra trên cơ sở rủi ro nhằm cải thiện về quản lý tuân thủ. Nếu được triển khai đầy đủ, các biện pháp trên không 
chỉ giúp nâng cao hiệu suất và hiệu quả quản lý thuế nhằm tối đa hóa huy động thu mà còn giúp giảm chi phí tuân 
thủ của người nộp thuế đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng căn bản (Hộp 1).

Hộp 1: Cải cách thuế để phục vụ tăng trưởng kinh tế 

Số thu của Việt Nam vẫn ở mức cao, những đã giảm dần trong những năm gần đây. Tỷ trọng tổng thu và thu từ thuế 
trên GDP lần lượt giảm từ mức 26% và 23% giai đoạn 2006 - 2010 xuống còn 23% và 20,4% giai đoạn 2011 - 2015. Có 
ba yếu tố làm giảm tỷ trọng: (i) giảm thu từ dầu thô; (2) giảm mạnh thuế xuất nhập khẩu do hội nhập toàn cầu sâu hơn; 
và (3) giảm nguồn thu từ đất. Tuy nhiên, cơ cấu thu đã có những chuyển biến tích cực do số thu dựa vào vào các nguồn 
thu bền vững hơn. Tỷ lệ thu nội địa trên tổng thu tăng đáng kể từ 52% giai đoạn 2001 - 2005 lên đến trên 68% giai đoạn 
2011 - 2015.   
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Chiến lược cải cách thuế tổng thể của Chính phủ là chấm dứt xu hướng giảm thu và ổn định thu ở mức khoảng 22 - 
23% GDP. Kế hoạch triển khai cải cách giai đoạn 2016 - 2020 đã được dự thảo và dự kiến sẽ được Bộ Tài chính thông 
qua vào cuối năm 2016. Kế hoạch cải cách thuế tốt sẽ giúp xử lý được những thách thức về cân đối ngân sách, suy giảm 
nguồn thu từ xuất nhập khẩu và tình trạng xói mòn cơ sở tính thuế ngày càng lớn do hội nhập toàn cầu đồng thời cải thiện 
được môi trường đầu tư.   

Các biện pháp cải cách quản lý thuế đang được thực hiện với mục tiêu bảo tồn cơ sở tính thuế và cải thiện môi trường 
đầu tư. Việt Nam đã tiến hành một loạt những cải cách dựa trên chỉ số nhằm giảm chi phí tuân thủ thuế thông qua ba 
Nghị quyết 19 của Chính phủ, qua đó giúp nâng Việt Nam lên 11 bậc trong chỉ số về nộp thuế trong Báo cáo môi trường 
kinh doanh năm 2017. Việt Nam đang trong quá trình ban đầu nhằm thiết lập khung pháp lý, tăng cường năng lực và cơ 
cấu tổ chức để tham gia vào chương trình chống xói mòn cơ sở tính thuế và chuyển lợi nhuận (BEPS) và triển khai các 
biện pháp BEPS. Chính phủ đang dự thảo một nghị quyết nhằm xử lý những thách thức về chuyển giá, như thông tin bất 
đối xứng, hoặc khấu trừ lãi suất quá cao. Đồng thời, Bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn (LTO) cũng đang được nâng cấp 
để tăng cường thêm các chức năng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với nhóm đối tượng nộp thuế quan trọng 
này. Phương thức quản lý trên cơ sở rủi ro đang được áp dụng cho các chức năng chính như kiểm tra thuế và hoàn thuế. 
Trong trung hạn, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục cải cách trong các lĩnh vực này, đồng thời tái thiết kế quy trình nghiệp 
vụ hiện nay trên cơ sở tăng cường hệ thống công nghệ thông tin.

Cải cách chính sách thuế dự kiến sẽ được thực hiện trong trung hạn.  Nhiều cải cách chính sách chính đã được thực 
hiện như giảm thuế TNDN về mức 20 % kể từ tháng 1, 2016 hay áp dụng các ngưỡng thuế VAT từ năm 2013. Trong trung 
hạn, Chính phủ có thể cân nhắc việc thống nhất cơ cấu thuế suất VAT hoặc dần bãi bỏ các hình thức miễn thuế nhằm mở 
rộng cơ sở tính thuế. Về thuế TNDN, các hình thức ưu đãi gây tổn hại tới cơ sở tính thuế cần được rà soát lại nhưng theo 
một cách cẩn trọng để tránh ảnh hưởng tới quá trình thu hút đầu tư. Các lựa chọn khác nhằm thực hiện mục tiêu tăng 
cường huy động nguồn lực trong nước bao gồm áp dụng thuế tài sản, đồng thời cải thiện các quy định hiện hành về thuế 
tài nguyên, thuế môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Củng cố kinh tế đối ngoại trong điều kiện sức cầu trên toàn cầu còn yếu

Tình hình kinh tế đối ngoại của Việt Nam tiếp tục được cải thiện nhờ thặng dư tài khoản vãng lai và đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) tăng mạnh. Cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam ghi nhận mức thặng dư tăng cao 
vào năm 2016 sau khi tăng trưởng nhập khẩu giảm ở mức lớn hơn suy giảm về xuất khẩu. Mặc dù số lợi nhuận và 
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Dự trữ ngoại hối Chỉ số tỷ giá thực hiệu lực
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Hình 13: Dự trữ ngoại hối và tỷ giá 

cổ tức bị chuyển ra nước ngoài tiếp tục tăng lên do khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam rất lớn, 
nhưng số này phần nào được bù đắp bởi dòng kiều hối và tổng thặng dư tài khoản vãng lai tăng lên trong những 
tháng đầu năm. Thặng dư tài khoản vốn tiếp tục ở mức cao do dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn 
ổn định và Việt Nam vẫn tiếp tục được tiếp cận các nguồn vốn có tính chất ưu đãi. Tình trạng cán cân thanh toán 
được cải thiện đã tạo điều kiện để NHNN ổn định tỷ giá danh nghĩa và nâng dự trữ ngoại hối lên khoảng 2,6 tháng 
nhập khẩu vào cuối quý 2, 2016. Tuy nhiên, tốc độ mất giá danh nghĩa tương đối chậm của đồng nội tệ dẫn đến tỷ 
giá thực hiệu lực (REER) tăng 5,4% kể từ đầu năm 2015. Xu hướng tỷ giá trên đi ngược với hầu hết các đồng tiền 
trong khu vực bị mất giá thực ở mức từ 3 đến 13% trong cùng kỳ. Tình trạng này về lâu về dài có thể ảnh hưởng 
đến năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam (Hình 13).

Tuy nhiên, tăng trưởng xuất khẩu phần nào đã chững lại trong mười tháng đầu năm 2016. Tổng giá trị xuất 
khẩu của Việt Nam ước tính chỉ tăng 7% so với cùng kỳ trong mười tháng đầu năm 2016, chủ yếu do giá xuất 
khẩu hàng hóa thô ở mức thấp và sức cầu bên ngoài còn yếu (Bảng 2). Giá dầu vẫn ở mức thấp khiến cho kim 
ngạch xuất khẩu dầu thô giảm 17% còn sản lượng xuất khẩu giảm 22%. Xuất khẩu gạo chững lại được bù đắp 
do xuất khẩu rau quả, cà phê, hồ tiêu, hạt điều, cao su và hải sản tăng lên. Kim ngạch xuất khẩu rau quả tăng 
31% (so với cùng kỳ năm trước) đạt 2 tỷ US$ trong mười tháng đầu năm 2016, vượt qua kim ngạch xuất khẩu 
gạo (1,88 tỷ), và dầu thô (1,92 tỷ US$). Bên cạnh đó, cầu bên ngoài yếu đi cũng ảnh hưởng đến tăng trưởng 
xuất khẩu. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của các ngành chế tạo, chế biến sử dụng nhiều lao động như may 
mặc, giày da, điện thoại và máy tính tiếp tục tăng trưởng, nhưng ở mức thấp hơn so với năm trước. Mặc dù vậy, 
tỷ trọng các mặt hàng chế tạo chế biến trong kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng lên nhờ đẩy mạnh đa dạng hóa 
sản phẩm. Cho dù đà tăng xuất khẩu có chững lại nhưng Việt Nam vẫn có được kết quả ấn tượng so với nhiều 
quốc gia trong khu vực (hình 14). 
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới 
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Hình 14: Tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của các quốc gia ĐPT Đông Á - Thái Bình Dương 
(Theo giá cố định năm 2010 bằng đồng US$, điều chỉnh theo mùa vụ)

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

 Tỷ trọng trên tổng giá trị (%) Tăng trưởng (%, so với cùng kỳ 
năm trước)

2014 2015 10M-16 2014 2015 10M-16

Tổng giá trị xuất khẩu 100,0 100,0 100,0 13,8 7,9 7,0

   Dầu thô 4,8 2,3 1,3 -0,2 -48,5 -41,2

   Mặt hàng ngoài dầu thô 95,2 97,7 98,7 14,6 10,8 8,2

      Mặt hàng nông thủy hải sản 14,7 12,7 12,7 12,1 -6,9 7,3

           Gạo 2,0 1,7 1,3 0,4 -4,5 -17,4

           Thủy hải sản 5,2 4,1 4,0 16,9 -16,0 6,4

      Mặt hàng chế tạo chế biến giá trị thấp 49,4 49,2 49,0 17,2 7,6 7,5

          May mặc 13,9 14,1 13,7 16,6 9,1 4,1

         Giày da 6,9 7,4 7,3 22,9 16,3 7,8

      Mặt hàng chế tạo chế biến công nghệ cao 24,8 30,1 31,6 11,3 31,0 11,1

         Điện thoại và phụ tùng 15,7 18,6 19,7 11,1 27,9 10,4

          Máy tính và đồ điện tử 7,6 9,6 10,3 7,9 36,5 15,6

     

Khu vực trong nước 32,6 29,5 28,6 11,8 -2,5 4,0

Khu vực đầu tư NN 67,4 70,5 71,4 14,8 13,0 8,2

Khu vực đầu tư NN  (trừ dầu thô và điện thoại) 58,9 62,7 63,8 17,9 14,3 9,8

Bảng 2: Xuất khẩu hàng hóa 
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Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn là động lực quan trọng để Việt Nam đạt các kết quả đáng ghi nhận về 
thương mại và tăng trưởng kinh tế nói chung. Phần nào do chi phí lao động thuộc dạng thấp trên thế giới, tốc độ 
mở cửa về thương mại (Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu 
vực) và lợi thế địa lý, Việt Nam đã trở thành điểm đến hấp dẫn của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Đến cuối 
tháng 10/2016, Việt Nam đã tiếp nhận đầu tư của trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng cam kết đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) lên đến khoảng 280 tỷ US$ (tương đương 150% GDP) cho rất nhiều các hoạt động đầu 
tư đa dạng. Khu vực đầu tư nước ngoài đóng góp khoảng 18% GDP của Việt Nam, gần một phần tư tổng đầu tư 
toàn xã hội, hai phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu và tạo ra hàng triệu việc làm trực tiếp và gián tiếp. Đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) không những chỉ đem lại vốn đầu tư mà cả các công nghệ tiên phong, năng lực quản lý và 
kiến thức thị trường cho VIệt Nam, góp phần nâng tầm các ngành công nghiệp và tăng trưởng năng suất Hộp 2). 

Tuy nhiên, kết nối giữa các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và các doanh nghiệp cung ứng 
trong nước còn tương đối yếu. Mặt khác, các doanh nghiệp trong nước chủ yếu hướng nội và phục vụ cho thị 
trường trong nước. Kết nối giữa hai phân đoạn thị trường này còn rất hạn chế. Chính vì vậy, khu vực đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) hoạt động riêng lẻ thay vì đóng vai trò chung làm xúc tác tăng trưởng, do tác động lan tỏa đến 
khu vực tư nhân trong nước còn hạn chế ở các mặt tăng cầu về đầu vào, cơ hội tiếp cận công nghệ mới và phương 
thức quản lý mới, tác động trình diễn và lợi ích do hiệu ứng quần tụ. Các ngành chế tạo chế biến thâm dụng lao 
động có sự phát triển nhưng chưa kích thích sự phát triển các ngành cung ứng như vải bông, vải tổng hợp, thuốc 
nhuộm, hóa chất, nhựa và thép. Theo kinh nghiệm của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Hoa), Sing-ga-po, 
và hiện nay là Trung Quốc, giá trị gia tăng trong xuất khẩu có thể được nâng lên qua nâng cao hàm lượng công 
nghệ trong các sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu. Những điển hình trên cũng cho thấy mô hình xuất khẩu chủ yếu 
dựa vào chi phí lao động thấp, các mặt hàng xuất khẩu thâm dụng lao động với hàm lượng công nghệ thấp, rốt 
cuộc sẽ mất đi lợi thế do lương buộc phải tăng lên.

Nguồn: Tổng cục Hải quan

 Tỷ trọng trên tổng giá trị (%) Tăng trưởng (%, so với cùng kỳ 
năm trước)

2014 2015 10M-16 2014 2015 10M-16

Tổng giá trị nhập khẩu 100,0 100,0 100,0 12,0 12,0 2,2

      Sản phẩm xăng dầu 6,3 4,2 3,4 9,8 -26,2 -17,9

      Máy móc & thiết bị 15,2 16,7 16,0 20,0 23,1 -1,7

      Nguyên liệu & hàng hóa trung gian 65,3 65,2 66,3 9,2 11,9 3,5

      Hàng tiêu dùng 8,3 9,0 9,3 19,6 21,3 8,1

Khu vực trong nước 43,0 41,3 40,8 10,5 7,5 2,5

Khu vực nước ngoài 57,0 58,7 59,2 13,1 15,5 2,0

Bảng 3: Nhập khẩu hàng hóa

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu đã giảm đáng kể trong mười tháng đầu năm 2016. Tổng giá trị nhập khẩu ước 
tăng khoảng 2,2% trong mười tháng đầu năm, so với 13,4% cùng kỳ năm trước, chủ yếu do giảm nhập khẩu 
nhiên liệu, máy móc và thiết bị, đồng thời nhu cầu cung ứng nguyên vật liệu và sản phẩm trung gian để chế biến 
xuất khẩu cũng chững lại. Sau ba năm tăng mạnh, kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của các doanh nghiệp 
đầu tư nước ngoài giảm 15% trong mười tháng đầu năm 2016, cho thấy chu kỳ đầu tư đã ở giai đoạn tới hạn. Tuy 
nhiên, kim ngạch nhập khẩu máy móc thiết bị của các doanh nghiệp trong nước lại tăng 20%, thể hiện đây là giai 
đoạn hoàn thành nhiều dự án đầu tư lớn của khu vực công và tư nhân trong nước. Kim ngạch nhập khẩu ô tô giảm 
mạnh do tăng thuế và phí xe cá nhân. Tốc độ tăng nhập khẩu chững lại nhìn chung thể hiện tình trạng suy giảm 
chung của nền kinh tế (Bảng 3).
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Hộp 2: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng lên trong quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam 

Tổng quan 

Hầu hết vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến với Việt Nam được đưa vào các ngành chế tạo chế biến thâm dụng 
lao động, chiếm 58% tổng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào từ năm 1988. Kết quả là Việt Nam nổi 
lên trở thành một trung tâm lắp ráp, chế tạo và chế biến toàn cầu, được hội nhập vào các chuỗi cung ứng lớn. Hầu hết 
vốn đầu tư được tập trung vào các ngành công nghiệp nhẹ như dệt may, máy tính, điện thoại di động và các sản phẩm 
điện tử khác. 

Mặc dù có đa dạng nhà đầu tư, các nhà đầu tư trong khu vực vẫn hoạt động mạnh nhất ở Việt Nam. Cho dù Việt Nam 
được đón tiếp các nhà đầu tư đến từ khoảng 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, phần lớn các nhà đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam lại đến từ khu vực Đông Á, trong đó Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hồng Kông 
(Trung Quốc), và Đài Loan (Trung Hoa) chiếm khoảng một nửa tổng vốn đầu tư đăng ký. Các quốc gia ASEAN chiếm 
khoảng 20% dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến từ Mỹ và châu Âu chỉ 
chiếm một phẩn nhỏ dưới 10% tổng vốn. 

Hầu hết đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam là đầu tư mới do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu và quản lý toàn 
bộ. Các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu lựa chọn đầu tư qua hình thức doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài - hiện chiếm 
70% tổng các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ở Việt Nam còn các liên doanh và các hợp đồng hợp tác kinh doanh 
chiếm phần còn lại. 
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Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục là yếu tố chính để Việt Nam đạt kết quả về thương mại. Khu vực đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp 70% cho tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam, và làm cho giá trị kim ngạch xuất 
khẩu ngoài dầu thô tăng trưởng với tốc độ ngoạn mục 25% trong thập kỷ qua. Nhờ các hoạt động chế tạo và chế biến định 
hướng xuất khẩu của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đã được chuyển đổi và 
trở nên đa dạng hơn - từ các mặt hàng thương phẩm thô và nông sản sang các mặt hàng chế tạo chế biến thâm dụng lao 
động và mặt hàng công nghệ. Những đóng góp đáng kể của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào giỏ hàng hóa xuất khẩu 
của Việt Nam bao gồm điện thoại thông minh, máy tính và các bộ vi xử lý, máy ảnh, đồ điện tử, và gần đây là phương tiện 
giao thông. Các mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao đã tăng từ 5% lên khoảng một phần ba tổng kim ngạch xuất khẩu của 
Việt Nam hiện nay. Đồng thời, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng đẩy mạnh các hoạt động nhập khẩu, đặc 
biệt là hàng hóa đầu tư như máy móc và thiết bị để mở rộng đầu tư cung như nguyên liệu và hàng hóa trung gian để sản 
xuất và chế biến xuất khẩu. Thặng dư xuất khẩu mạnh của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giúp Việt Nam giảm 
thiểu tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài, qua đó góp phần ổn định các cân đối vĩ mô của Việt Nam. 
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Nhờ dòng vốn được duy trì, tỷ trọng tham gia của khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong sản lượng và tổng 
đầu tư đã tăng đáng kể. Đến cuối năm 2016, khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đóng góp khoảng 19% GDP của 
Việt Nam so với 10% năm 2000. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng đóng góp đến gần một phần tư tổng đầu tư toàn 
xã hội ở VIệt Nam - bằng khoảng 8% GDP. Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tạo ra 3,9 triệu việc làm - bằng 
khoảng 30% tổng việc làm trong khu vực doanh nghiệp, tương đương 7% lực lượng lao động của Việt Nam. 
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C. Tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Việt Nam đã đạt được những thành tựu vững chắc trong tiến trình chuyển đổi cơ cấu. Sau khi thông qua các 
chính sách tạo bước ngoặt, như Nghị quyết số 11 (2011) của Chính phủ, Quyết định số 339 (2013) của Thủ tướng 
Chính phủ, ổn định kinh tế vĩ mô đã từng bước được khôi phục và tăng trưởng kinh tế nhìn chung đã được phục 
hồi. Bên cạnh đó là thành tựu chuyển đổi cơ cấu quan trọng- về đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và khu vực 
tài chính. 

•  Công cuộc tái cơ cấu khu vực tài chính đã đạt những tiến triển quan trọng nhưng vẫn còn nhiều thách thức. 
Những tiến triển đạt được bao gồm hợp nhất các tổ chức tín dụng yếu kém qua sát nhập và mua lại, thắt chặt 
giám sát ngân hàng, hình thành Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) nhằm hấp 
thụ phần lớn nợ xấu. Tuy nhiên, các vấn đề về chất lượng tài sản và rủi ro liên quan đến an toàn vốn tiếp tục là 
trở ngại của khu vực ngân hàng, khi quá trình xử lý nợ xấu vẫn chậm tiến triển và bị cản trở do thiếu một khuôn 
khổ pháp lý thuận lợi. 

•  Cải cách DNNN cũng đã có tiến triển, nhưng cần chuyển đổi trọng tâm sang tăng cường chiều sâu cải 
cách. Nhiều doanh nghiệp nhà nước đã được cổ phần hóa và tình hình quan trị các doanh nghiệp nhà nước 
đã từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, nhiều khi cổ phần hóa chỉ là thoái vốn cổ phần thiểu số, gây hạn chế 
sự tham gia của khu vực tư nhân và cơ bản vẫn giữ tài sản dưới sự quản lý của nhà nước. Vấn đề tuân thủ các 
chuẩn mực cao hơn về quản trị doanh nghiệp và minh bạch cũng vẫn chưa được xử lý triệt để. 

Các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng đóng góp khoảng 14% cho thu ngân sách. Đóng góp (thuế 
và phí) của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngoài dầu thô cho tổng thu ngân sách của Việt Nam đã 
tăng gần gấp đôi từ 7,4% năm 2005 lên 14,1% năm 2015. Tuy nhiên, đóng góp của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) cho ngân sách theo tỷ trọng doanh số ròng lại giảm từ 7,7% năm 2005 xuống 4,8% năm 2014. Điều 
này chủ yếu phản ánh các hình thức ưu đãi thuế dành cho các nhà đầu tư nước ngoài để đẩy mạnh thu hút đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) nhưng lại làm ảnh hưởng đến kết quả thu và dẫn đến méo mó môi trường đầu tư tổng thể. 
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Hộp 3: Việt Nam triển khai cải cách để cải thiện môi trường kinh doanh

Khảo sát môi trường kinh doanh năm 2017 xếp Việt Nam đứng thứ 82 trên 190 nền kinh tế trên thế giới, nhờ vào môt số 
cải cách tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh ở Việt Nam về: Nộp thuế, bảo vệ nhà đầu tư thiểu số, thương mại xuyên 
biên giới và tiếp cận điện. Năm trước, Việt Nam đứng thứ 91 trong khảo sát này.

Tuy nhiên, thứ hạng được cải thiện ở mức khiêm tốn khiến cho Việt Nam vẫn đứng sau nhiều quốc gia trong khu vực. 
Những quốc gia có thứ hạng cao gồm Sing-ga-po, đứng thứ 2, Ma-lay-xia (thứ 23), và Thái Lan (thứ 46). Mặc dù Việt Nam 
đạt kết quả tốt so với ASEAN-4 (In-đô-nê-xia, Ma-lay-xia, Phi-líp-pin, Thái Lan) trong một số nội dung đánh giá về môi 
trường kinh doanh, như “khởi sự kinh doanh”, “xin giấy phép xây dựng”, “tiếp cận tín dụng”, nhưng vẫn đứng sau trong 
nhiều nội dung quan trọng như “nộp thuế”, “giải quyết tình trạng phá sản”, “kết nối điện”... 

•  Về đầu tư công, khuôn khổ pháp lý mới sửa đổi đã được ban hành và hiện đang được triển khai. Luật đầu 
tư công năm 2014 cơ bản đã tăng cường được khuôn khổ thể chế và thủ tục về quản lý chi đầu tư, bao gồm 
đẩy mạnh về lập kế hoạch đầu tư trung hạn, tăng cường các hệ thống thẩm định và lựa chọn dự án. Theo các 
quy định pháp luật, Kế hoạch dầu tư công trung hạn lần đầu tiên được ra đời, vạch ra chương trình đầu tư cho 
năm năm tiếp theo, trình Quốc hội quyết định. 

•  Cuối cùng, Việt Nam cũng đang có những tiến triển về cải thiện môi trường kinh doanh. Sau khi Nghị quyết 
số 19/2014 và Nghị quyết số 19/2015 được thông qua, một số khía cạnh về môi trường kinh đoanh dã được 
cải thiện. Kết quả là Việt Nam được nâng hạng trong chỉ số môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới 
từ thứ 91 (trên 189 quốc gia) năm 2011 lên thứ 82 (trên 190 quốc gia) trong báo cáo môi trường kinh doanh 
2017 vừa ban hành. Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn đứng sau các nền kinh tế phát triển hơn trong khu vực như 
Sing-ga-po, Ma-lay-xia và Thái Lan. Trên cơ sở những thành tựu gần đây, điều quan trọng là Việt Nam cần tiếp 
tục duy trì những cải cách trên để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và tạo thêm nhiều việc làm trong 
nước (Hộp 3).

Chủ đề 

Thứ hạng 
MTKD 
2017 

Thứ hạng 
MTKD 
2016 

Thay đổi 
thứ hạng 

Khoảng 
cách với 

điểm cao 
nhất về 

MTKD 2017

Khoảng 
cách với 

điểm cao 
nhất về 

MTKD 2016 

Thay đổi 
về khoảng 

cách với 
điểm cao 

nhất

Tổng thể 82 91 +9 63,8 61,1 2,7

Khởi nghiệp kinh doanh i 121 111 -10 81,8 82,7 -1,0

Xin cập phép xây dựng 24 21 -3 78,9 78,9 0,0

Kết nối điện h 96 101 +5 69,1 65,5 3,7

Đăng ký tài sản 59 58 -1 70,6 70,6 0,0

Tiếp cận tín dụng 32 29 -3 70,0 70,0 0,0

Bảo vệ nhà đầu tư thiểu số h 87 118 +31 53,3 45,0 8,3

Nôp thuế h 167 178 +11 49,4 38,4 11,0

Thương mại xuyên biên giới h 93 108 +15 69,9 65,6 4,3

Thực hiện hợp đồng 69 68 -1 60,2 60,2 0,0

Giải quyết tình trạng phá sản 125 126 -1 35,1 34,3 0,8

Ghi chú: h Cải cách về môi trường kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. i Tiêu cực =Thay đổi gây khó khăn hơn cho doanh 
nghiệp. 



29ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 

Điều cần thiết là chú trọng tiếp tục cải thiện môi trường thuế. Các nền kinh tế trên thế giới đã tạo thuận lợi để việc nộp 
thuế trở nên nhanh hơn, dễ dàng hơn và đỡ tốn kém hơn cho doanh nghiệp. Bảng dưới đây cho thấy những cải cách thuế 
được ghi nhận trong Báo cáo môi trường kinh doanh ở Việt Nam từ năm 2011. Cho dù đã có những nỗ lực trên của các 
cấp có thẩm quyền, Việt Nam vẫn xếp thứ 167 trên 190 nền kinh tế trên toàn cầu về mức độ thuận lợi trong nộp thuế. 

Việt Nam đã tạo thuận lợi cho việc nộp 
thuế đến đâu?

Thứ hạng về thuận lợi trong nộp thuế 

Năm Cải cách

MTKD năm 2011 Chính phủ Việt Nam tạo thuận lợi trong nộp 
thuế bằng cách giảm thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 

MTKD năm 2014 Việt Nam làm chi phí nộp thuế tăng lên đối 
với các doanh nghiệp bằng cách tăng mức 
đóng bảo hiểm xã hội. 

MTKD năm 2015 Việt Nam giảm chi phí nộp thuế cho doanh 
nghiệp bằng cách giảm thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp. 

MTKD năm 2016 Việt Nam giảm chi phí nộp thuế cho doanh 
nghiệp bằng cách giảm thuế suất thuế thu 
nhập doanh nghiệp - và tạo thuận lợi bằng 
cách giảm nhiều hồ sơ và thủ tục khai thuế 
GTGT và đóng góp BHXH, giảm số lần 
khai thuế GTGT và cho phép nộp ứng trước 
hàng quý thay vì phải khai thuế thu nhập 
doanh nghiệp hàng quý. Mặt khác, Việt 
Nam tăng mức đóng góp bảo hiểm xã hội 
của chủ sử dụng lao động. 

DB 2017 Việt Nam tạo thuận lợi và giảm chi phí 
trong nộp thuế bằng cách hợp lý hóa quy 
trình hành chính về tuân thủ nghĩa vụ thuế 
và bỏ phí bảo vệ môi trường. 

Thuận lợi về môi trường kinh doanh

Thứ hạng tổng thể của of ASEAN

Thuận lợi về môi trường kinh doanh
Việt Nam và ASEAN-4
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Việt Nam                   ASEAN-4 (IDN, MYS, PHL, THA)

Malaysia (hạng 61)

TB các nước Châu Á - TBD

Indonesia (hạng 104)

Thái lan (hạng 109)

Philippines (hạng 115)

Lào (hạng 146)

Việt Nam (hạng 167)

Điểm số
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69.3

68.2

65.7

57.0
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Malaysia
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Thái lan

Philippines

Lào

Việt Nam

2016                     2017
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Trong thời gian tới, Chính phủ tiếp tục cam kết đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu để hỗ trợ một mô hình tăng trưởng 
dựa trên năng suất nhiều hơn. Hiện đã có các dấu hiệu cho thấy mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay đang phải 
đối mặt với những hạn chế tăng trưởng mang tính cơ cấu. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đang giảm đà và viễn cảnh 
kinh tế vĩ mô cho thấy rủi ro suy giảm bất định ngày càng tăng. Tăng trưởng kinh tế đã trở nên quá phụ thuộc vào 
tích lũy các yếu tố sản xuất (vốn, tài nguyên và lao động kỹ năng thấp) cũng như các gói kích thích (chính sách tín 
dụng và tài khóa nới lỏng), trong khi đóng góp của tăng trưởng năng suất (năng suất các yếu tố tổng hợp - TFP) 
đang giảm xuống. Tăng trưởng năng suất lao động đi ngang ở mức khoảng 4% (bình quân trong năm năm qua) 
còn lợi suất trên vốn đầu tư đang giảm dần. Tác động đến moi trường đang tăng lên, chẳng hạn mật độ các-bon 
đang tăng lên nhanh chóng trong nền kinh tế Việt Nam khi khí thải nhà kính tăng cao hơn tăng trưởng GDP. Những 
xu hướng đó càng cho thấy nhu cầu phải chú trọng đến chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Nhận thức được những thách thức quan trọng trên, Hội nghị Trung ương Đảng 
gần đây (tháng 10/2016) đã chỉ đạo Việt Nam cần tiếp tục chương trình tái cơ cấu chưa hoàn tất bằng cách đẩy 
mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Mô hình tăng trưởng mới sẽ dựa trên nâng cao năng suất, tăng cường chất 
lượng và cải thiện năng lực cạnh tranh kinh tế. Vốn và nhân lực cần được phân bổ theo nguyên tắc thị trường còn 
tăng trưởng kinh tế cần được đảm bảo bằng ổn định kinh tế vĩ mô, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Kế 
hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 được Quốc hội thông qua tháng 11/2016 cũng tái khẳng định 
những ưu tiên cải cách cơ cấu quan trọng của Chính phủ trong năm năm tới (tham khảo Hộp 4).

Hộp 4: Một vài nội dung chính của kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế cho giai đoạn
2016 - 2020

Phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Mục tiêu tổng quan là xây dựng môi 
trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, thuận lợi, giảm rào cản kinh doanh, giảm chi phí và rủi ro thể chế đối với doanh 
nghiệp. Các nhiệm vụ chính bao gồm: (i) cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư nhân cả ở 
cấp trung ương và địa phương; (ii) tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ; (iii) trợ giúp các doanh nghiệp tư nhân 
lớn trong đầu tư dài hạn, tạo dựng thương hiệu mạnh và nâng cao năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế; (iv) nâng 
cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thông qua việc áp dụng cạnh tranh thị trường bình đẳng và mạnh mẽ; (v) thu 
hút và quản lý hợp lý đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Việt Nam đã cắt giảm thời gian nộp thuế như thế nào? Thuận lợi trong nộp thuế 
Thay đổi thứ hạng 

Malaysia (hạng 61)

TB các nước Châu Á - TBD

Indonesia (hạng 104)

Thái lan (hạng 109)

Philippines (hạng 115)

Lào (hạng 146)

Việt Nam (hạng 167)

Điểm số

79.2

72.2

69.3

68.2

65.7

57.0

49.4

Malaysia

Indonesia

Thái lan

Philippines

Lào

Việt Nam

2016                     2017

Thuế hoặc đóng góp 
bắt buộc 

Thủ tục (số lượng) Thời gian (số giờ)

2016 2017 2016 2017

Chủ sử dụng lao động 
nộp - đóng góp bảo 
hiểm xã hội 

12 12 273 189

Thuế thu nhập doanh 
nghiệp 

5 5 204 132

Thuế giá trị gia tăng 
(GTGT) 

10 4 293 219

Tổng  27 21 770 540
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D. Triển vọng kinh tế trung hạn và rủi ro 

Kinh tế Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng quanh mức 6% trong năm 2016. GDP tiếp tục được hỗ trợ bằng 
sức cầu mạnh trong nước, phần nào phản ánh tăng trưởng tốt về đầu tư và tiêu dùng tư nhân. Với kỳ vọng kinh tế 
toàn cầu đi lên, viễn cảnh tăng trưởng của Việt Nam có thể được nâng lên tới 6,3% trong các năm 2017 - 2018. 
Lạm phát dự kiến sẽ tăng nhẹ trong quý cuối của năm do kế hoạch tăng giá chính sách, tác động bất lợi của thời 
tiết đối với giá lương thực thực phẩm, các yếu tố mùa vụ cuối năm, và lạm phát cuối năm sẽ ở mức 4,9%. Thặng dư 
tài khoản vãng lai dự kiến sẽ được nâng lên chủ yếu nhờ cải thiện về cán cân thương mại. Cân đối ngân sách tiếp 
tục phải chịu áp lực với mức điều chỉnh tương đối nhỏ trong năm. Bội chi ngân sách dự kiến vẫn ở mức cao khoảng 
6% GDP trong năm nay, nâng tỷ lệ nợ công trên GDP chạm ngưỡng luật định là 65% GDP. Trong trung hạn, tình 
hình ngân sách dự kiến sẽ được điều chỉnh qua các cam kết của Chính phủ về củng cố ngân sách và giảm bội chi. 

2013 2014 2015/ ước 2016/ dự báo 2017/ dự báo

Tăng trưởng GDP (%) 5,4 6,0 6,7 6,0 6,3

CPI (bình quân năm, %) 6,6 4,1 0,6 2,7 4,5

CPI (cuối năm, %) 6,0 1,8 0,6 4,9 3,7

Cân đối tài khoản vãng lai (% GDP) 4,5 5,1 0,5 1,5 0,8

Cân đối ngân sách (% GDP) -7,4 -6,2 -6,0 -6,0 -4,5

Nợ công (% GDP) 54,5 59,6 62,2 64,6 65,2

Bảng 4: Một số chỉ số kinh tế vĩ mô ngắn hạn 

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Thế giới 

Tái cơ cấu khu vực kinh tế nhà nước: tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu ngân sách 
nhà nước và khu vực dịch vụ sự nghiệp công. Mục tiêu tổng quát nhằm cắt giảm hợp lý và cương quyết hoạt động đầu 
tư, kinh doanh của Nhà nước trong nền kinh tế tại các ngành, nghề mà khu vực kinh tế tư nhân có thể kinh doanh hiệu 
quả (v.d. tất cả các ngành ngoại trừ độc quyền tự nhiên). Nâng cao chất lượng và hiệu quả của khu vực sự nghiệp công 
lập bằng cách tăng cường áp dụng nguyên tắc tự chủ, tự chịu trách nhiệm và quy luật cạnh tranh của kinh tế thị trường. 

Tái cơ cấu thị trường tài chính, trọng tâm là tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và thị trường chứng khoán. Mục tiêu tổng 
quát nhằm hoàn tất cơ bản tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, giảm mạnh rủi ro hệ thống và tăng cường độ rộng và hiệu 
quả hoạt động của thị trường tài chính. Ba mục tiêu quan trọng trong nội dung này gồm: (i) hoàn thiện khuôn khổ pháp 
lý tiền tệ, ngân hàng; (ii) Đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu và và áp dụng tiêu chuẩn Basel II tại các tổ chức tín dụng; (iii) 
Mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu và thị trường bảo hiểm.

Hiện đại hóa công tác quy hoạch, cơ cấu ngành và vùng kinh tế theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả, gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Mục tiêu tổng quát nhằm đẩy mạnh hiện đại hóa công tác quy hoạch 
và kế hoạch phát triển, từng bước thiết lập cơ cấu kinh tế ngành, vùng phù hợp theo lợi thế của từng ngành, vùng, nâng 
cao năng suất lao động và giá trị gia tăng của từng ngành, vùng và của nền kinh tế. Ưu tiên phát triển các ngành trọng 
điểm, có lợi thế cạnh tranh, ưu tiên dành nguồn lực nhà nước hỗ trợ phát triển các ngành kinh tế và địa bàn kinh tế ưu tiên. 

Tái cơ cấu các thị trường nhân tố sản xuất quan trọng, bao gồm thị trường quyền sử dụng đất, phát triển nhân lực 
và phát triển khoa học công nghệ. Mục tiêu tổng quát nhằm hình thành đồng bộ các yếu tố của nền kinh tế thị trường, 
làm cơ sở phân bổ nguồn lực hiệu quả, phù hợp với các mục tiêu tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. 

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
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Triển vọng trong trung hạn còn phụ thuộc vào một số rủi ro bất lợi. Nhìn từ trong nước, chuyển đổi cơ cấu nếu 
bị triển khai chậm trễ sẽ làm yếu đi viễn cảnh tăng trưởng trong trung hạn vì mô hình hiện nay - dựa vào tích lũy 
các yếu tố sản xuất và các chính sách kinh tế vĩ mô nới lỏng - rốt cuộc sẽ chạm ngưỡng. Điều này lại càng đặt ra 
nhu cầu phải nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ hơn nữa, gây tiềm ẩn rủi ro về áp lực lạm phát và đảo ngược 
những thành quả gần đây về ổn định kinh tế. Nhìn từ bên ngoài, nền kinh tế Việt Nam vẫn dễ bị tác động bởi nguy 
cơ suy giảm kinh tế toàn cầu thông qua các kênh thương mại và đầu tư. Tình hình thị trường tài chính chưa khởi 
sắc và lãi suất đang tăng cũng là những quan ngại khi Việt Nam đang có ý định tiếp cận các thị trường vốn quốc 
tế nhiều hơn để đáp ứng nhu cầu huy động vốn cho ngân sách trong trung hạn. Cuối cùng, tư tưởng bảo hộ và 
cụ thể là viễn cảnh về hiệp định TPP đang mờ nhạt dần có thể ảnh hưởng đến tương lai của Việt Nam, trong điều 
kiện còn phụ thuộc nhiều về thương mại với thị trường Mỹ và kỳ vọng sẽ là bên hưởng lợi lớn qua hiệp định TPP. 
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A. Ngành nông nghiệp Việt Nam trước ngã ba đường

Nông nghiệp Việt Nam đã có tiến bộ vượt bậc trong một phần tư thế kỷ qua và quốc gia đã được bình chọn làm 
‘câu chuyện thành công’ về an ninh lương thực. Những tiến triển về thâm canh và đẩy mạnh năng suất lúa của 
hộ nông dân nhỏ trong thập kỷ 1990 và sau đó đã góp phần quan trọng đem lại thành công cho Việt Nam về xóa 
đói, giảm nghèo và ổn định xã hội. Từ một quốc gia bị thiếu đói, sản lượng lương thực bình quân theo đầu người 
của Việt Nam hiện đã đứng ở mức cao trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình. Nhờ vào hệ thống thủy lợi 
bao phủ diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, Việt Nam chưa từng gặp tình trạng biến động lớn về sản lượng 
lương thực như ở các quốc gia khác (Hình 2.1). Đơn giá sản xuất thấp và tổng dư cung ở mức lớn đã góp phần 
bình ổn giá tiêu dùng cho mặt hàng lương thực chủ đạo của quốc gia (Hình 2.2). Nhiều quốc gia đang tìm cách 
học tập thành công của Việt Nam về an ninh lương thực.

PHẦN II 

CHUYỂN ĐỔI 
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM: 
TĂNG GIÁ TRỊ GIẢM ĐẦU VÀO1   

1 Phần này được chắp but bởi Steven Jaffee (Chuyên gia trưởng về kinh tế nông nghiệp), dựa trên phân tích tại Báo cáo phát triển Việt Nam 
2016, với cùng tiêu đề, ban hành tháng 9/2016. Việc xây dựng Báo cáo phát triển Việt Nam có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ngân hàng Thế giới 
và nhiều cơ quan của Việt Nam, bao gồm Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (IPSARD).
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Hình 2.1: Tăng trưởng dài hạn về sản lượng (triệu 
tấn) và năng suất lúa nước (tấn/ha) tại Việt Nam

Hình 2.2: Giá gạo bán lẻ gạo ở Việt Nam tương đối 
rẻ (US$/kg) 

Hình 2.3: Tỷ trọng xuất khẩu một số mặt hàng 
nông sản của Việt Nam trên thế giới 2000-2013
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Nguồn: Tổng cục Thống kê Nguồn: Dữ liệu FAOSTAT 

Cũng trong giai đoạn trên, Việt Nam bất ngờ nổi lên 
trở thành một nhà cung cấp lớn trên thị trường nông 
sản quốc tế. Kết quả về quy mô và phạm vi thương 
mại đều hết sức ấn tượng. Kim ngạch thương mại của 
bảy mặt hàng (hoặc nhóm mặt hàng) nông sản khác 
nhau của Việt Nam đến nay đã đạt trên 1 tỷ $, đưa 
quốc gia vào nhóm năm quốc gia xuất khẩu hàng đầu 
trên toàn cầu ở mỗi mặt hàng. Hình 2.3 trình bày thứ 
hạng và tốc độ tăng trưởng thị phần quốc tế của Việt 
Nam ở các mặt hàng khác nhau. Nông dân Việt Nam 
đã thích ứng ngoạn mục với các cơ hội đem lại thông 
qua (i) nhu cầu nông sản đối với cả lương thực và 
thực phẩm giá trị cao đang tăng lên  trên toàn cầu; (ii) 
Việt Nam gia nhập WTO và các hiệp định thương mại 
khác; (iii) môi trường kinh doanh và đầu tư trong nước 
được cải thiện; (iv) điều kiện sinh thái nông nghiệp đa 
dạng của quốc gia; và (v) vị trí địa lý thuận lợi của Việt 
Nam gần với các quốc gia thu nhập trung bình tăng 
trưởng cao.
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Nguồn: Dữ liệu UN Comtrade

Tuy nhiên, thành tích về hiệu quả, phúc lợi nông dân và chất lượng sản phẩm của Việt Nam chưa được ấn 
tượng như thành tích về năng suất, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu nông sản. Việt Nam còn thua kém các 
quốc gia trong khu vực nếu xét về năng suất sử dụng nước, lao động và đất nông nghiệp. Tăng trưởng năng suất 
các yếu tố tổng hợp đã giảm kể từ giữa thập kỷ 2000. Khoảng cách thu nhập nông nghiệp và phi nông nghiệp ngày 
càng doãng ra (Bảng 2.1) còn bất bình đẳng thu nhập tại khu vực nông thôn đang tăng lên. Hầu hết nông sản của 
Việt Nam đều được bán dưới dạng thương phẩm thô, với giá thường thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh hàng 
đầu do thua kém về chất lượng và các nguyên nhân khác (Bảng 2.2). Nông sản thô giá rẻ của Việt Nam thường 
được pha trộn với mặt hàng của các quốc gia khác để tạo ra thành phẩm được bán dưới các thương hiệu quốc tế. 
Điều nghịch lý là mặc dù ẩm thực Việt Nam đang trở nên ngày càng hấp dẫn ở các quốc gia thu nhập cao, nhưng 
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hầu hết thành phần và thực phẩm do người Việt Nam cung cấp lại chưa được người tiêu dùng biết đến, một phần 
do quan niệm về rủi ro an toàn thực phẩm và/hoặc môi trường. Hiện tượng này cũng diễn ra ngay tại sân nhà, với 
những quan ngại ngày càng tăng về sự an toàn của vật nuôi, cây trồng, trà, các đồ uống và thực phẩm sản xuất 
trong nước khác.

Tăng trưởng sản lượng nông nghiệp của Việt Nam nhờ vào sử dụng ngày càng nhiều đầu vào, đôi khi với những 
phí tổn lớn về môi trường. Tăng trưởng nông nghiệp ở Việt Nam chủ yếu vẫn dựa trên quảng canh hoặc đẩy mạnh 
thâm dụng đất và các tài nguyên khác, thâm dụng phân bón, thuốc kháng sinh và các hóa chất nông nghiệp khác. 
Chính vì vậy, thành công về nông nghiệp của Việt Nam cũng phần nào đi kèm với phí tổn về môi trường. Chẳng 
hạn, quá trình mở rộng diện tích cà phê và cao su ở Tây Nguyên đã góp phần quan trọng gây phá rừng, mất đa 
dạng sinh học, và suy kiệt nguồn nước ngầm. Thâm canh lúa góp phần gây suy thoái đất, ô nhiễm nguồn nước, 
và phát thải khí nhà kính ở mức cao. Quá trình mở rộng nuôi tôm ở đồng bằng sông Cửu Long dẫn đến hủy hoại 
rừng ngập mặn ở quy mô lớn, là nguyên nhân quan trọng gây ô nhiễm nước. Hình 2.4 tổng hợp lại một số điểm 
nóng về môi trường nông nghiệp ở Việt Nam.  

Hình 2.4: Những điểm nóng về môi trường nông nghiệp ở Việt Nam

Nguồn: Khôi và đồng sự. 2015.

Bảng 2.1: Thay đổi về khoảng cách thu nhập thành 
thị - nông thôn 

Bảng 2.2: Việt Nam là quốc gia xuất khẩu nông sản có 
thứ hạng cao - ở mức giá rẻ 
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2002 2004 2006 2008 2010 2012

Cả nước 356 484 636 995 1,387 1,999

Thành thị 622 815 1.058 1.605 2.129 2.989

Nông thôn 275 387 506 762 1.070 1.579

Tỷ lệ thành 
thị/ nông 

thôn 
2,3 2,1 2,1 2,1 2,0 1,9

Khoảng cách 
thu nhập 

thành thị - 
nông thôn 

347 428 552 843 1.059 1.410

 Hạng mức 
toàn cầu 

(tổng khối 
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Hạng mức trong số 
10 quốc gia xuất 

khẩu hàng đầu về giá 
trị đơn vị 

Hạt điều (nguyên 
vỏ)

1 1 6

Hồ tiêu đen 1 1 8

Cà phê (xanh) 2 2 10

Sắn (khô) 2 2 6

Gạo 3 4 10

Cao su 4 4 10

Đơn vị tính thu nhập đầu người là ngàn đồng. 
Nguồn: Dựa trên khảo sát VHLSS 2012, TCTK

Nguồn: Dựa trên dữ liệu của FAOSTAT 
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Nông nghiệp Việt Nam hiện đang đứng trước ngã ba đường. Ngành nông nghiệp đang phải đối mặt với cạnh 
tranh ngày càng nhiều trong nước - với các đô thị, công nghiệp và dịch vụ - về lao động, đất đai và nước. Chi 
phí lao động tăng bắt đầu ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh toàn cầu của ngành, với lợi thế sản xuất chi phí thấp 
các mặt hàng nông sản đại trà. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đã giảm - từ 4,5% mỗi năm giai đoạn 1994 - 2000 
xuống 3,3% giai đoạn 2001 - 2007, và 2,6% giai đoạn 2008 - 2013. Hệ quả thâm dụng tài nguyên và vật tư đầu 
vào đang ngày càng trở nên rõ nét - cả về môi trường và thu nhập của nông dân. Một số vấn đề về môi trường 
đang gây tác động bất lợi về năng suất cũng như uy tín và vị thế quốc tế của nông sản Việt Nam. Việt Nam đang 
có những cơ hội đầy hứa hẹn trên các thị trường nông sản cả trong nước và quốc tế, nhưng để cạnh tranh hiệu quả 
trên những thị trường đó đòi hỏi người nông dân và doanh nghiệp phải có khả năng đem lại các sản phẩm (lương 
thực và khác) đáng tin cậy và được đảm bảo về chất lượng, an toàn và bền vững. 

Trong thời gian tới, ngành nông nghiệp Việt Nam cần “tăng giá trị, giảm đầu vào”. Nghĩa là phải tạo thêm giá trị 
kinh tế - nâng cao phúc lợi cho nông dân và người tiêu dùng - nhưng sử dụng ít tài nguyên, nhân công và đầu vào 
trung gian độc hại hơn. Tăng trưởng sẽ chủ yếu dựa trên nâng cao hiệu suất, đổi mới sáng tạo, đa dạng hóa và 
nâng cao giá trị gia tăng. Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (ARP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 
6/2014 đã chỉ rõ các hướng chuyển đổi chiến lược đó. Đề án đề ra ba mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, xã hội 
và bền vững về môi trường. Đề án định hướng cho sự thay đổi về vai trò và xu hướng chi tiêu của Chính phủ trong 
ngành đồng thời bàn về nhu cầu phải phối hợp chặt chẽ hơn với các bên liên quan khác, bao gồm cả khu vực tư 
nhân. Hiện đang có nhiều sáng kiến được triển khai theo các định hướng đó. Tuy nhiên, chuyển đổi trên quy mô 
rộng trong toàn ngành đòi hỏi phải cải cách những chính sách nhất định cấp quốc gia và cấp ngành, dần dần đổi 
mới và bổ sung các thể chế hỗ trợ cho ngành nông nghiệp. 

B- Những dấu hiệu chuyển đổi cơ cấu sớm nhưng mạnh mẽ trong ngành 
nông nghiệp

Song song với các xu hướng chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở các ngành khác, tỷ trọng đóng góp của sản xuất nông 
nghiệp cho GDP quốc gia và tạo việc làm ở Việt Nam đã và đang giảm và được cho là tiếp tục giảm xuống. 
Từ năm 2000 đến năm 2013, tỷ trọng đóng góp của nông nghiệp trên GDP giảm từ 22,7% xuống 17,0%, còn tỷ 
trọng đóng góp về tạo việc làm giảm mạnh hơn từ 65% xuống 47%. Tỷ trọng đóng góp của sản xuất nông nghiệp 
cho GDP dự kiến sẽ tiếp tục giảm trong hai thập kỷ tới, có lẽ ở mức 0,5% mỗi năm. Đến đầu thập kỷ 2030, ngành 
nông nghiệp chính sẽ chỉ đóng góp được khoảng 8% cho GDP của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành công nghiệp nông 
nghiệp, kết hợp với các dịch vụ phân phối lương thực, thực phẩm, hậu cần (và các dịch vụ khác) có thể chiếm gần 
gấp đôi tỷ trọng này. Điều đó có nghĩa là tổng ngành thực phẩm - nông nghiệp kết hợp vẫn có thể đóng góp đến 
gần một phần tư tổng GDP. Tỷ trọng lao động tham gia sản xuất nông nghiệp sẽ giảm xuống 25% nhưng nếu xét cả 
lao động tham gia vào các ngành dịch vụ và sản xuất chế biến thực phẩm - nông nghiệp, thì nông nghiệp và thực 
phẩm vẫn là nguồn sinh kế chủ yếu cho ít nhất một phần ba dân số Việt Nam trong thập kỷ 2030.  

Việt Nam cũng đang trong quá trình chuyển đổi thói quen ăn uống và xu hướng chi tiêu cho bữa ăn. Mới gần 
đây vào năm 1996 gạo đóng góp đến 70% lượng ca-lo tiêu thụ. Lượng gạo tiêu dùng theo đầu người tăng theo 
tốc độ tăng trưởng thu nhập trong thập kỷ tiếp theo, nhưng xu hướng này bắt đầu bị đảo ngược vào cuối thập kỷ 
2000. Tổng lượng gạo tiêu thụ của quốc gia và theo đầu người bắt đầu suy giảm và xu hướng đó dự kiến sẽ tiếp 
diễn trong hai thập kỷ sau đó trước khi đi ngang. Việt Nam có tốc độ tăng trưởng tiêu dùng thịt, sữa và trứng cao 
nhất trong khu vực. Tốc độ tăng tiêu dùng thủy sản và các loại thực phẩm chế biến cũng cao không kém. Chuyển 
đổi về thói quen ăn uống không chỉ diễn ra ở phân khúc nhà giàu. Một số chuyển đối lớn về thói quen ăn uống và 
chi tiêu cho bữa ăn cũng diễn ra ở phân khúc hộ nghèo và cận nghèo ở Việt Nam. Chẳng hạn, các hộ trong nhóm 
ngũ vị phân có thu nhập thấp nhất chi đến trên 48% ngân sách bữa ăn để mua gạo vào năm 2002, so với 18% và 
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9% để mua thịt và cá. Đến năm 2012, xu hướng chi đã dịch chuyển sang các sản phẩm cao đạm. Gạo chỉ chiếm 
một phần ba tổng chi cho bữa ăn, trong khi các sản phẩm chăn nuôi và thủy sản gộp lại chiếm đến 39%. 

Chuyển đổi cơ cấu cũng diễn ra trong sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Dữ liệu điều tra nông nghiệp cho thấy 
thay đổi cơ cấu trong lĩnh vực trồng trọt chỉ diễn ra ở mức khiêm tốn. Năm 2011, số lượng ‘hộ nông nghiệp’ là 8,9 
triệu, giảm so với 10,1 triệu ở thập kỷ trước đó. Năm 2001, 67% ruộng của các hộ chỉ dưới 0,5 ha; năm 2011, tỷ 
lệ các hộ có ruộng nhỏ là 69%. Tỷ lệ các hộ có ruộng trên 2 ha chỉ tăng từ 5% lên 6% trong cùng kỳ. Bức tranh về 
ruộng đất của quốc gia cho thấy có sự tương phản lớn giữa các vùng miền. Dồn điền - và cơ giới hóa nông nghiệp 
- diễn ra ở đồng bằng sông Cửu Long và đông nam bộ rõ nét hơn so với các khu vực khác. Quan trọng không kém 
là những thay đổi lớn về cơ cấu sản xuất, đặc biệt là sản xuất thương mại. Chẳng hạn, số hộ trồng lúa trên toàn 
quốc đã cao hơn 9 triệu. Nhưng từ năm 2000, đồng bằng sông Cửu Long chiếm 2/3 tăng trưởng sản lượng của 
quốc gia và hầu hết tăng trưởng diễn ra ở khoảng 20 huyện. Tăng trưởng sản lượng của khoảng 300.000 hộ nông 
nghiệp (với diện tích ruộng đất bình quân là 2,74 ha) đóng góp cho hầu hết tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gạo 
của Việt Nam từ đầu đến giữa thập kỷ 2000. Tương tự, tăng trưởng về chăn nuôi diễn ra hầu hết ở các trang trại 
quy mô trung bình, trong đó tăng trưởng gần đây về sản lượng các sản phẩm sữa lại chỉ đặc trưng ở một số cơ sở 
sản xuất tích hợp quy mô lớn. Sản lượng cây lâu năm (ngoài cao su) vẫn chủ yếu nhờ vào đóng góp của các hộ 
nhỏ và trung bình, nhưng trong lĩnh vực này ta cũng có thể thấy một số xu hướng hợp nhất. 

Chuyển đổi về sử dụng đất nông nghiệp mới bắt đầu diễn ra và sẽ được đẩy mạnh trong thập kỷ tới. Cho dù đã 
có sự chuyển dịch về nhu cầu của người tiêu dùng, nhưng đa dạng hóa cây trồng lương thực vẫn còn đang trong 
giai đoạn ban đầu ở Việt Nam (tham khảo so sánh giữa Trung Quốc và Việt Nam trong Hình 2.5). Lúa vẫn chiếm 
ưu thế là chủ yếu vì đó là lĩnh vực tập trung chủ đạo của đầu tư công cho thủy lợi, nghiên cứu và khuyến nông và 
cũng phần nào do hạn chế lâu nay cấm sử dụng ‘đất lúa’ cho các cây trồng khác, đặc biệt là cho các mục đích 
phi nông nghiệp. Mặc dù diện tích lúa nước không thay đổi nhiều từ năm 2000, nhưng do thâm canh tăng vụ lên 
đến hai và ba vụ, diện tích canh tác chỉ tăng 1,7% mỗi năm từ năm 2000 đến năm 2010. Mãi đến gầy đây vẫn 
chưa có nhiều thay đổi về diện tích dành cho các cây lương thực khác. Nếu có thay đổi thì chỉ là mở rộng lớn diện 
tích nuôi trồng thủy sản (từ thập kỷ 1990 đến giữa thập kỷ 2000) và diện tích đất đai được khai phá để trồng cà 
phê và các cây trồng khác ở vùng cao. Trong thời gian tới, chúng tôi cho rằng sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi về 
sử dụng đất nông nghiệp. Chẳng hạn, ta có thể thấy thị trường, môi trường và các yếu tố khác sẽ góp phần đẩy 
mạnh chuyển đổi đến một phần ba diện tích đất trồng lúa nước hiện nay sang các mục đích sử dụng đất nông 
nghiệp khác hoặc các sự nghiệp hệ sinh thái khác. Đất trồng lúa bị nhiễm mặn sẽ được chuyển đổi để nuôi trồng 
thủy sản. Hầu hết đất trồng lúa ở các vùng ngoại ô sẽ được sử dụng để trồng rau hoặc trồng hoa, cây cảnh. Đất 
trồng lúa ở các vùng duyên hải và gần các địa bàn nhạy cảm về sinh thái sẽ phải tiếp nhận thêm nhiều vai trò đa 
chức năng khác, như duy trì hoặc khôi phục đa dạng sinh thái và hỗ trợ du lịch sinh thái. Tại những nơi đã được 
cải thiện về tưới tiêu, một số diện tích đất trồng lúa sẽ được chuyển sang trồng ngô. Hệ thống sản xuất dựa vào 
lúa cũng sẽ thay đổi, theo hướng đẩy mạnh luân canh để cải tạo đất đai và quản lý dịch hại, đồng thời hướng tới 
chuyên môn hóa cao hơn - bao gồm cả chuyển đổi sang các hệ thống sản xuất giống lúa thơm, hữu cơ và các hệ 
thống an toàn sinh học khác. Cho dù diện tích trồng lúa giảm xuống, Việt Nam vẫn duy trì được quy mô sản xuất 
với các mức thặng dư lớn để xuất khẩu với tỷ trọng lớn hơn các sản phẩm chất lượng cao hoặc đặc sản, đem lại 
lợi nhuận cao hơn cho nông dân và doanh nghiệp.
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Hình 2.5: Tỷ lệ diện tích trồng một số loại cây lương thực ở Trung Quốc và Việt Nam

Nguồn: Dữ liệu FAOSTAT 

Chuyển đổi chưa diễn ra nhiều dọc theo chuỗi giá trị nông nghiệp của Việt Nam. Nhiều chuỗi giá trị vẫn bị 
đứt khúc và mức độ hợp tác tập thể theo hướng thương mại hóa vẫn còn ở mức rất thấp. Chính sách lâu nay của 
Chính phủ vẫn là hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp, nhưng rất nhiều hợp tác xã đã bị giải thể trong thời gian qua, 
phần lớn những hợp tác xã còn tồn tại chủ yếu hoạt động với vai trò điều phối về sử dụng nước và kết nối cung 
cấp dịch vụ tư vấn cho các thành viên. Trong số gần 9.200 hợp tác xã dịch vụ vẫn còn hoạt động đến năm 2012, 
84% hoạt động tại các vùng miễn trong nước đóng góp rất ít cho kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Chỉ dưới 1% 
các hộ nông dân nhỏ trồng cà phê ở Việt Nam là thành viên các hợp tác xã theo định hướng sản xuất thương mại; 
tỷ lệ hợp tác xã ở các khu vực có đóng góp chủ yếu vào kim ngạch xuất khẩu gạo cũng rất thấp. Khu vực đồng 
bằng sông Cửu Long có hàng ngàn tổ hợp tác không chính thức, nhưng các tổ đó không được phép thực hiện 
chức năng kinh doanh. Những hợp tác xã có chức năng kinh doanh lại có các vấn đề về quản trị và điều hành hợp 
tác xã, và sự can thiệp của chính quyền (địa phương) trong việc ra quyết định. Số lượng hạn chế các hợp tác xã 
vận hành tốt làm tăng chi phí giao dịch cho hầu hết các chuỗi cung ứng thowi mại, vì điều đó gây khó khăn cho 
các doanh nghiêp ở tuyến cuối hoặc trung gian trong việc giao tiếp với nông dân, gây tác động và giám sát các 
biện pháp canh tác và kết hợp các hoạt động sản xuất của nông dân. Canh tác theo hợp đồng ở Việt Nam cũng 
chưa được phát triển bằng các nước khác, do các hộ gia đình nhỏ đóng vai trò chi phối trong các chuỗi giá trị 
thương mại. Vì vậy hầu hết các chuỗi giá trị có đặc trưng là có rất nhiều trung gian, trong trường hợp lúa gạo còn 
có nhiều cấp độ trung gian khác nhau (những người thu gom ở địa phương, các cơ sở xay sát giai đoạn một, và 
đôi khi còn có những nhà buôn và môi giới cung ứng cho các nhà máy xay sát lớn - nhà xuất khẩu). Công nghệ, 
năng lực, khả năng tài chính và đạo đức kinh doanh của các trung gian đó có sự khác biệt lớn. Nguồn cung của 
trung gian cũng trở nên khó theo dõi. Vì vậy, khó có thể cam kết trước với người mua và đảm bảo nguồn gốc sản 
phẩm an toàn và bền vững với người mua.

Địa hình nông nghiệp ở Việt Nam cũng đang chuyển đổi. Tăng trưởng và xu hướng chuyên canh nông nghiệp 
giữa các vùng miền khác nhau ở Việt Nam cho thấy sự đa dạng lớn (Bảng 2.3). Một số khu vực, như đồng bằng 
sông Hồng và hai khu vực duyên hải miền trung, có tốc độ tăng trưởng kém hơn trong hầu hết giai đoạn kể từ 
năm 2000. Chẳng hạn, tổng giá trị gia tăng nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng đã giảm theo số tuyệt đối tại 
bốn trong năm năm qua. Đô thị hóa và công nghiệp hóa là những động lực phát triển kinh tế chính ở đó. Khu vực 
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Tây Nguyên có tốc độ tăng trưởng nông nghiệp mạnh nhất nhờ vào đa dạng hóa và mở rộng diện tích cây trồng, 
với các cụm sản xuất rau và hoa năng động. Khu vực miền đông nam bộ cũng có tốc độ tăng trưởng cao hơn 
mức bình quân nhờ kết hợp giữa phát triển chăn nuôi và cây trồng. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp 
khoảng một phần ba tổng giá trị gia tăng nông nghiệp (AGVA), có tốc độ tăng trưởng giảm nhẹ từ năm 2009 đến 
năm 2013 do một số khó khăn trong lĩnh vực thủy sản và suy giảm về tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng từ lúa. 
Trong tất cả các khu vực, hai vựa lúa của Việt Nam - đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long - là nơi 
có tốc độ tăng trưởng nông nghiệp thấp nhất kể từ năm 2009. Ba khu vực, đồng bằng sông Cửu Long, miền đông 
nam bộ, và Tây Nguyên, đến nay đóng góp khoảng 60% tổng sản lượng lương thực và trên 80% kim ngạch xuất 
khẩu nông nghiệp của Việt Nam. Quỹ đạo phát triển nông nghiệp tương lai ở các khu vực khác nhau của Việt Nam 
phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Lợi thế thiên nhiên và di sản phát triển nông nghiệp trước đây ở mỗi khu vực dĩ nhiên 
vẫn có ảnh hưởng. Xu hướng dân số, bao gồm xu hướng thoát li và độ tuổi bình quân của chủ hộ làm nông trong 
thời gian tới, cũng có ảnh hưởng. Sự cạnh tranh về tài nguyên của các ngành khác cũng ngày càng có vai trò.

Trong thời gian tới, những thay đổi tiếp tục diễn ra về nhu cầu ăn uống và xu hướng chi tiêu cho bữa ăn sẽ làm 
thay đổi bức tranh về an ninh lương thực của Việt Nam, làm chuyển dịch quỹ đạo cơ hội kinh tế trong ngành, 
cho thấy tầm quan trọng của các nội dung mới cần sự quan tâm của chính sách công. Với cả Việt Nam và các 
nước khác trong khu vực, chúng tôi cho rằng tầm quan trọng của lúa gạo trong tổng nhu cầu ăn uống sẽ giảm 
xuống, tốc độ tiêu dùng các sản phẩm chăn nuôi, rau và hoa quả, cũng như thực phẩm chế biến, tiếp tục tăng lên. 
Với thay đổi về lối sống, thói quen ăn uống bên ngoài ngày càng trở nên quan trọng. Vấn đề an ninh lương thực 
của Việt Nam ngày càng liên quan đến chi phí và nguồn cung (thành phần) thức ăn chăn nuôi, trong khi Việt Nam 
vẫn lệ thuộc nhiều vào nguồn nhập khẩu. Sự lớn mạnh của ‘tầng lớp tiêu dùng’ ở Việt Nam và các quốc gia thu 
nhập trung bình khác sẽ đem lại những cơ hội thị trường tiềm năng màu mỡ hơn cho người nông dân, đồng thời 
mở ra nhiều cơ hội thương mại cho các phân đoạn sản xuất, chế biến và dịch vụ phi nông nghiệp trong hệ thống 
cung ứng thực phẩm. Chuyển đổi về thói quen ăn uống và bữa ăn sẽ đặt ra nhu cầu cần cải thiện về quản lý rủi ro 
an toàn thực phẩm và thú y. Đồng thời, nhu cầu nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cần được quan tâm nhiều hơn 
để Việt Nam tránh được tình trạng bùng phát các bệnh không truyền nhiễm, thường song hành với những thay đổi 
về lối sống và bữa ăn, như ở các quốc gia khác. 

Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị gia 
tăng nông nghiệp theo khu vực 

Tỷ trọng so với tổng giá trị gia 
tăng nông nghiệp của quốc gia 

2009-13 2000-04 2009-13 2000 2013

Tổng  số 3,6 3,9 2,8 100 100

Đồng bằng sông Hồng 1,2 1,9 0,3 20 14

Đông bắc bộ 4,4 3,4 5,7 9 10

Tây bắc bộ 4,5 4,7 4,2 2 3

Duyên hải trung Bắc bộ 2,5 3,0 1,2 11 9

Duyên hải trung Nam bộ 2,9 3,1 1,7 7 6

Tây Nguyên 8,7 8,5 8,6 6 11

Đông Nam bộ 4,6 4,0 5,6 12 14

Đồng bằng sông Cửu Long 3,5 5,0 1,1 33 32

Bảng 2.3: Cơ cấu sản xuất nông nghiệp và tăng trưởng nông nghiệp theo khu vực 

Tính trên giá cố định. Nguồn: Tính toán của IPSARD dựa trên dữ liệu của Tổng cục Thống kê.
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C- Định hướng trong thời gian tới: Khát vọng của ngành và những đổi mới cần 
thực hiện để hoàn thành khát vọng đó

Tăng trưởng: Tăng trưởng nông nghiệp sẽ chấm dứt mười năm suy giảm để quay lại với tốc độ của các năm ngay 
từ đầu thiên niên kỷ ở mức 3,0 đến 3,5%.

•  Năng suất: Tốc độ tăng trưởng tăng lên chủ yếu do tăng trưởng tổng năng suất các yếu tố (TFP) và qua đảo 
ngược xu hướng giảm hiện nay. Giống như xu hướng ở các quốc gia thu nhập trung bình thành công khác, trên 
ba phần tư tăng trưởng của ngành nhờ vào sự đóng góp của tăng trưởng TFP. Năng suất lao động trong nông 
nghiệp sẽ tăng mạnh, nhờ đó khép lại khoảng cách hiện nay giữa Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc, đồng thời 
cũng khép lại khoảng cách giữa ngành nông nghiệp và các ngành sản xuất chế biến thâm dụng lao động khác 
ở Việt Nam. Khoảng cách hiện nay về năng suất sử dụng nước của các hệ thống thủy lợi lớn của VIệt Nam (so 
với Trung Quốc và các quốc gia thu nhập trung bình ở châu Á khác) sẽ được khép lại nhờ vào chuyển đổi sử 
dụng đất, cải thiện về quản lý nước và các dịch vụ thủy lợi.

•  Bền vững: Thực tế và tai tiếng về không thân thiện với hệ sinh thái trong nông nghiệp của Việt Nam sẽ 
được thay đổi căn bản. Việc giám sát các biện pháp nông học theo các chuẩn mực về bền vững, quản 
lý tài nguyên, quản lý chất thải, các phương pháp tiết kiệm năng lượng sẽ được chính thức hóa ở đại bộ 
phận ngành. Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đang phát triển đừng đầu về sử dụng chất thải nông nghiệp 
hiệu quả - làm năng lượng, thức ăn chăn nuôi, phân ủ và các mục đích khác. Nông nghiệp của Việt Nam 
sẽ được công nhận trong nước và trên quốc tế về các yếu tố đa chức năng - bao gồm bảo vệ cảnh quan 
và góp phần vào du lịch sinh thái.

•  An ninh dinh dưỡng: Ngành nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò chính về đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, 
phục vụ cho nhu cầu thực phẩm ngày càng đa dạng và đáp ứng kỳ vọng của người tiêu dùng trong nước về 
an toàn, chất lượng và giá cả. Việt Nam sẽ đáp ứng và vượt các chỉ tiêu về dinh dưỡng của Đại Hội đồng Y tế 
Thế giới cho năm 2025, bao gồm các chỉ tiêu về thiếu dinh dưỡng (nghĩa là trẻ còi xương), thiếu vi dinh dưỡng, 
và béo phì. Đây là một thách thức đa ngành và ngày nông nghiệp sẽ giúp đẩy mạnh bữa ăn đa dạng và lành 
mạnh.

•  Năng lực cạnh tranh: Trên 50% sản lượng suất khẩu thực phẩm nông nghiệp của Việt Nam bao gồm các sản 
phẩm qua chế biện và có giá trị gia tăng cao, trên gấp đôi so với tỷ lệ hiện nay. Trên hai chục thương hiệu 
của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ khiến cho các sản phẩm thực phẩn nông nghiệp được ghi nhận tại các thị 
trường lớn trong khu vực và trên quốc tế. Việt Nam sẽ được xếp vào nhóm 10 và 20% các quốc gia đang phát 
triển hàng đầu về tỷ lệ xuất khẩu các mặt hàng nông sản ở các lĩnh vực sản xuất có chứng nhận quốc tế hoặc 
được công nhận về tuân thủ các chuẩn mực về xã hội và môi trường. Trong quá trình được công nhận, khoảng 
cách hiện nay giữa sự tôn trọng của quốc tế dành cho ẩm thực của Việt Nam và sự chìm lắng của thực phẩm 
hoặc nguyên liệu thô của Việt Nam ở nước ngoài sẽ được giải quyết. 

Trong thời gian tới, biến đổi khí hậu ở Việt Nam sẽ ngày càng có vai trò thúc đẩy trong chuyển dịch cơ cấu 
ngành cũng như chuyển đổi về địa bàn, tính chất và chất lượng sản xuất. Thực chất nhiệt độ và mực nước biển 
tăng lên, sự biến động về lượng mưa, sự gia tăng của các sự kiện thời tiết cực đoan sẽ dần làm thay đổi những 
trở ngại của ngành, cụ thể liên quan đến khả năng sử dụng đất. Tuy nhiên, thông qua đầu tư và các chính sách 
nhằm chủ động duy trì bền vững tốc độ tái cơ cấu nhanh trong ngành, nông nghiệp Việt Nam có cơ hội  duy trì vị 
trí đứng đầu trong cuộc đua chống lại biến đổi khí hậu. Trong vòng hai thập kỷ tới, nhiều thay đổi dự kiến sẽ diễn 
ra do biến đổi khí hậu, bao gồm thu hẹp diện tích trồng lúa, tiếp tục phát triển thủy sản, chấm dứt mở rộng diện 
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tích cà phê và cây trồng lâu năm khác - về cơ bản phù hợp với tiềm năng của ngành, không chỉ nhằm thích ứng 
mà còn nhằm nỗ lực “tăng giá trị, giảm đầu vào.”
 
Tầm nhìn vượt khỏi chính sách nông nghiệp truyền thống 

Nhiều thách thức mà nông nghiệp Việt Nam phải đối mặt trong quá trình chuyển đổi thành nông nghiệp dựa 
trên hiệu suất và đem lại giá trị gia tăng cao không thể xử lý chỉ bằng cách thay đổi chính sách nông nghiệp. 
Để xử lý những thách thức về năng lực cạnh tranh và bền vững của ngành trong quá trình chuyển đổi và trong dài 
hạn đòi hỏi phải có những cải cách rộng hơn trong cả nền kinh tế, đặc biệt liên quan đến đất đai (quyền sở hữu 
và quyền sử dụng), vai trò và điều kiện hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước và ngân hàng, các chính sách 
và thể chế liên quan đến khoa học và công nghệ, các phương thức phối hợp và phân cấp trong Chính phủ. Nhiều 
đề án hiện nay nhằm hỗ trợ chuyển đổi hành vi và cơ cấu riêng trong ngành nông nghiệp đã trở nên thiết yếu để 
đối phó với tác động cản trở do các chính sách, quy định và thủ tục hành chính ngoài ngành nông nghiệp gây ra.

Tương tự, hỗ trợ cho kinh doanh nông nghiệp đòi hỏi sự tham gia của các ngành thường nằm ngoài nhiệm vụ 
của Bộ Nông nghiệp. Chẳng hạn, nhu cầu đặt ra là hỗ trợ quản trị doanh nghiệp tốt; tạo sân chơi bình đẳng cho 
các thành viên thị trường và người gia nhập thị trường tiềm năng (v.d. quy trình cấp phép kinh doanh và thành lập 
doanh nghiệp hiệu quả và minh bạch); tạo môi trường quản lý nhà nước phù hợp với các chuẩn mực văn hóa và 
kinhd oanh ở địa phương cũng như với mức độ phát triển công nghiệp phù hợp; thiết lập hệ thống thuế thương mại 
và kinh doanh mih bạch; ban hành các văn bản pháp luật và quy trình khiếu nại rõ ràng về hợp đồng. Hiện có nhu 
cầu về vai trò phối hợp giữa các thể chế công. Ở các quốc gia châu Á khác, Bộ Nông nghiệp gặp nhiều khó khăn 
trong việc tăng cường năng lực để hỗ trợ chủ động và hiệu quả về đa dạng hóa nông nghiệp và cơ hội kinh doanh 
nông nghiệp công bằng. Vì vậy định hướng hiện đại hóa nông nghiệp đòi hỏi sự tham gia của nhiều bộ ngành ngoài 
nông nghiệp cũng như sự phối hợp hiệu quả.

Giảm chỉ đạo và tăng hỗ trợ 

Để hoàn thành những khát vọng to lớn nêu trên và để hỗ trợ hiện đại hóa nông nghiệp của Việt Nam, Chính 
phủ cần giảm chỉ đạo và tăng hỗ trợ. Kiểm soát hành chính về đất đai và sự tham gia trực tiếp của nhà nước 
trên cả thị trường đầu vào và đầu ra là những yếu tố quan trọng đảm bảo sự ổn định và phát triển đồng đều trong 
ngành trong những thập kỷ qua. Tuy nhiên, những chính sách đó và những di sản thể chế đó, nếu tiếp tục được 
duy trì, có thể làm chậm quá trình chuyển đổi ngành nông nghiệp theo những định hướng cần thiết để bắt nhịp với 
một nền kinh tế thu nhập trung bình trong quá trình hiện đại hóa. Những thay đổi về dân số và thay đổi khác trong 
nước, bên cạnh những thay đổi về môi trường bên ngoài, sẽ làm tăng áp lực và nâng cao tầm quan trọng của mục 
tiêu hiện đại hóa ngành. Quản lý tiểu tiết những quy trình tay đổi đó là việc rất khó và rốt cuộc sẽ làm cản trở khả 
năng vượt khó vươn lên vốn có của nông dân Việt Nam, đồng thời gây cản trở cho đầu tư vào hệ thống thực phẩm 
nông nghiệp. Để minh họa, Bảng 2.4 đã chỉ ra mội số lĩnh vực cần chuyển đổi về cách thức can thiệp của Chính 
phủ  liên quan đến nông nghiệp và phát triển kinh doanh nông nghiệp.
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Điều đó cũng đòi hỏi Chính phủ cần đầu tư theo cách có lựa chọn hơn, tập trung vào các dịch vụ và hàng hóa 
công cơ bản. Ở Việt Nam, điều đó có nghĩa là tiếp tục đầu tư cho hạ tầng nông thôn, các hệ thống cảnh báo sớm 
về thời tiết, các dịch vụ địa chính, nghiên cứu nông nghiệp cơ bản, báo cáo và giám sát về sâu bệnh và dịch hại, 
tăng cường năng lực thể chế để thực thi hiệu lực các quy định về môi trường và đầu vào, hoặc hỗ trợ các hệ thống 
chứng nhận, thanh tra an toàn thực phẩm và các chức năng quản lý nhà nước liên quan, cung cấp mạng lưới an 
sinh. bên cạnh đó, bằng cách tập trung cải thiện môi trường thuận lợi, Chính phủ cần có khả năng sử dụng ngân 
sách làm đòn bẩy để khuyến khích nông dân và khu vực tư nhân đẩy mạnh đầu tư. Ở các quốc gia thu nhập cao, 
chuỗi thực phẩ nông nghiệp chủ yếu gồm các doanh nghiệp của khu vực tư nhân. Đòn bẩy can thiệp của Chính 
phủ chỉ hạn chế và cơ bản chỉ tồn tại để hình thành và duy trì một môi trường hỗ trợ thuận lợi. 

Một lĩnh vực xuyên suốt mà việc (tái) định hướng của Chính phủ sẽ đem lại tác động thay đổi lớn ở Việt Nam là 
chính sách về đổi mới sáng tạo. Phát huy năng lực đổi mới sáng tạo của ngành - nghĩa là cải thiện liên tục và đôi 
khi có tính chất đột phá, về cách thức kinh doanh nông nghiệp - là điều kiện thiết yếu đê hoàn thành hầu như toàn 
bộ các khát vọng cho ngành của Việt Nam. Để làm được điều đó, đòi hỏi chung đặt ra là Chính phủ cần thoái lui 
khỏi một số lĩnh vực đã và đang chủ động đảm nhiệm, như nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đồng thời khẳng 
định vai trò lãnh đạo bằng các giúp chỉ ra những thành phần tốt nhất trong đa số các bên được coi là quan trọng 
trong đổi mới sáng tạo. Trong trường hợp Việt Nam, điều này bao hàm phải chuyển dịch thêm nguồn lực và nỗ lực 
sang tăng cường năng lực và khả năng kết nối giữa người dân, tổ chức và các hệ thống, bên cạnh các yếu tố khác. 
Cách làm này cũng tương tự như những cải cách gần đây nhằm tìm cách khiến cho các tổ chức nghiên cứu đáp 
ứng nhu cầu nhiều hơn, và các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn vào hoạt động phát triển và hấp thụ công nghệ. 

Hỗ trợ nâng cao hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp 

Để cải thiện phúc lợi cho nông dân, đáp ứng nhu cầu thay đổi của người tiêu dùng trong nước, và đảo ngược 
xu hướng giảm tăng trưởng nông nghiệp, hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp của Việt Nam cần được cải thiện. 
Hiệu suất sử dụng đất nông nghiệp còn thấp, ít nhất ở các vùng đồng bằng và đất thấp, do nhiều yếu tố, bao gồm 

Bảng 2.4: Chuyển đổi vai trò của Chính phủ trong nền nông nghiệp theo định hướng thị trường 
nhiều hơn ở Việt Nam 

Giảm … Tăng …

• Quy hoạch sử dụng đất dài hạn •  Hỗ trợ đổi mới sáng tạo, bao gồm nhưng không hạn 
chế ở, nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công 
nghệ, và dịch vụ tư vấn 

• Quản lý đất nông nghiệp và đồn điền • Hỗ trợ và quản lý nhà nước thị trường đất đai 

•  Là nguồn cung cấp dịch vụ tư vấn và nghiên cứu 
nông nghiệp chính 

•  Tạo môi trường thuận lợi để đầu tư về hậu cần và 
kinh doanh nông nghiệp 

• Đẩy mạnh công nghệ •  Hỗ trợ kết nối giữa nông dân - doanh nghiệp nông 
nghiệp 

• Đầu tư trực tiếp vào chuỗi cung ứng •  Hỗ trợ, theo dõi và quản lý nhà nước về thương mại 

• Trở thành thị trường cho nông dân • Cung cấp thông tin 

•  Vai trò tham gia trực tiếp trong thương mại nông 
nghiệp 

• Hỗ trợ quản lý rủi ro trong sản xuất và thương mại 

• Hứng chịu rủi ro nông nghiệp •  Đồng quản lý tài nguyên và đồng điều tiết về an toàn 
thực phẩm 
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(i) di sản có tính cơ cấu của các chính sách phân bổ đất trồng trọt trước đó; (ii) những rào cản hành chính và quy 
định pháp luật để thị trường (chuyển nhượng và thuê đất vận hành tích cực hơn; và (iii) những hạn chế đặt ra với 
người sử dụng đất, trong đó phần lớn diện tích đất chỉ dành để trồng lúa.

Dồn điền theo cách hình thức khác nhau có vai trò hết sức quan trọng để nâng cấp các hệ thống sản xuất 
và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí giao dịch trong các chuỗi giá trị, và tạo điều kiện cho các hộ gia đình 
đạt và duy trì được mức sống trung lưu, ít nhất một phần nhờ vào nông nghiệp. Thị trường đất nông nghiệp 
sôi động hơn sẽ hỗ trợ dồn điền ở một số địa phương, tạo điều kiện để các doanh nghiệp và trang trại có mong 
muốn đầu tư vào nông nghiệp được theo đuổi các dự định của họ, tạo thuận lợi để nhiều hộ gia đình giảm rủi ro 
sinh kế bằng nguồn thu nhập đảm bảo nhờ cho thuê đất trong khi vẫn dành sức lao động và các nỗ lực làm ăn ở 
nơi khác. Dồn điền cũng tạo thuận lợi để đẩy mạnh cơ giới hóa, là tiến trình sẽ ngày càng trở nên quan trọng khi 
chi phí lao động tăng lên.

Tạo điều kiện nâng cao khả năng lựa chọn và linh hoạt trong sử dụng đất cũng hết sức quan trọng trong cải 
thiện phúc lợi hộ gia đình nông nghiệp, quản lý rủi ro thị trường, sản xuất và thời tiết tốt hơn, đẩy mạnh đầu tư 
cho nông nghiệp. Chính phủ đang quan ngại một cách đúng đắn về việc đất nông nghiệp bị chuyển đổi tràn lan và 
không thể kiểm soát sang các mục đích khác. Chính phủ cũng muốn đảm bảo phần lớn diện tích đất thấp và phù 
hợp tiếp tục được sử dụng để canh tác lương thực chủ đạo của Việt Nam - là cây lúa. Tuy nhiên, chính sách giao 
đất trồng lúa dẫn đến hệ quả là Việt Nam thực hiện vượt trội mục tiêu về an ninh lương thực đặt ra và đang tạo ra 
khối lượng thặng dư lớn có thể xuất khẩu, trong khi doanh số bán gạo trên quốc tế chỉ đem lại thu nhập khiêm tốn 
cho người nông dân và lợi ích ròng khiêm tốn cho cả quốc gia. Phí tổn của chính sách hạn chế về đất trồng lúa 
đã được ghi nhận. Chính phủ đã đặt ra mục tiêu chuyển đổi một phần đất trồng lúa và thông qua Nghị định 35 đề 
ra các quy định cho phép nông dân và lãnh đạo địa phương được chủ động hơn nhiều trong việc chuyển đổi đất 
sang các mục đích nông nghiệp khác hoặc áp dụng luân canh với các vụ mùa khác. Chính phủ có thể chủ động 
hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ theo các hình thức khác nhằm đa dạng hóa cây trồng trong giai đoạn chuyển đổi trong 
điều kiện kiến thức và công nghệ về các loại cây trồng thay thế chưa nhiều và nông dân có thể phải đối mặt với 
các rủi ro khác nhau. Những chuyển đổi được thực hiện cần được theo dõi thận trọng. Chính sách sửa đổi vận hạn 
chế việc nông dân chuyển đổi đất trồng lúa sang các mục đích lâu dài hơn - v.d. trồng cây lâu năm. Hạn chế này 
cần được xem xét lại sau khi nhìn nhận về tác động của cải cách hiện nay. Như đã nêu trên, về lâu dài ta có thể 
hình dung là đến một phần ba diện tích đất trồng lúa hiện nay sẽ được chuyển đổi sang các mục đích sử dụng đất 
nông nghiệp khác và các dịch vụ hệ sinh thái khác.  Gisseke và đồng sự (2013) dự báo rằng sự chuyển đổi đó sẽ 
đem lại những lợi ích to lớn đồng thời nâng cao tốc độ tăng trưởng nông nghiệp trong tương lai.

Hỗ trợ nâng cao hiệu suất và bền vững trong sử dụng nước thủy lợi 

Chính phủ đã đầu tư nhiều nhất vào các công trình thủy lợi trong ngành nông nghiệp. Kể từ giữa thập kỷ 1970, 
thủy lợi được đầu tư khoảng 6 tỷ $ (giá trị hiện tại) - tương đương khoảng 80% vốn đầu tư của Chính phủ trong 
ngành. Mặc dù các công trình thủy lợi đóng vai trò lớn trong những thành tựu đầy ấn tượng của Việt Nam về an 
ninh lương thực và giảm nghèo, nhưng cách thức sử dụng sẽ phải được xem lại khi nông dân tìm cách đa dạng 
hóa mục đích sử dụng đất và khi họ phải đối mặt với cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ về các nguồn lực ngân sáh, 
đất và nước. Nông nghiệp được thủy lợi phục vụ cần nâng cao tổng năng suất các yếu tố và phải giải trình tốt hơn 
về kết quả sử dụng nước. Hạ tầng hiện nay cần cung cấp các dịch vụ đa chức năng về nước - thay vì chỉ đảm bảo 
tưới tiêu. Nguồn nước dành cho các đô thị, các trung tâm nông thôn, công nghiệp, nguồn nước dành cho nuôi 
trồng thủy sản, vận chuyển phù sa và đảm bảo môi trường đang ngày càng trở nên quan trọng.
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Năm 2014, một chương trình tái cơ cấu thủy lợi được công bố, đặt ra một loạt các mục tiêu phát triển bền 
vững và chỉ ra hướng kết hợp giữa tiến bộ kỹ thuật và cải cách thể chế. Khi lĩnh vực này được phân cấp đầy đủ, 
trọng tâm chuyển đổi và hiện đại hóa sẽ nằm ở cấp tỉnh. Các địa phương cấp tỉnh chịu trách nhiệm quy hoạch 
đầu tư thủy lợi, triển khai đầu tư, khai thác và duy tu bảo dưỡng. Tuy nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn - phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh và đơn vị sử dụng - cần đóng vai trò quan trọng trong viẹc thúc đẩy và 
hỗ trợ cho cách tiếp cận thủy lợi theo định hướng dịch vụ nhiều hơn. Triển khai cải cách trong lĩnh vực này đòi hỏi 
những nỗ lực dài hạn cần song hành với các biện pháp nhằm huy động nguồn vốn dài hạn cho các công ty quản 
lý tưới tiêu, cải thiện trách nhiệm giải trình (và giám sát) của các công ty đó), cải thiện động lực cung cấp dịch vụ 
thủy lợi theo yêu cầu và đáng tin cậy của các công ty đó. Nhiều cách tiếp cận hiện đang được áp dụng, bao gồm 
chuyển đổi cơ chế quản trị doanh nghiệp, sử dụng các hợp đồng theo kết quả, cấp vốn theo tình hình triển khai kế 
hoạch kinh doanh, và vận dụng các công cụ cải thiện để theo dõi hiệu quả hoạt động của các công trình theo các 
mục tiêu kỹ thuật và mục tiêu tổng quát hơn. Bên cạnh đó là nhu cầu cần quan tâm tăng cường mối quan hệ giữa 
các công ty quản lý tưới tiêu với các tổ chức người sử dụng nước để cải thiện về cung cấp dich vụ thủy lợi. Thông 
lệ tốt ở các địa phương cho thấy có sự chuyển đổi từ cách tiếp cận từ trên xuống theo tầng bậc sang phương thức 
trao đổi thường xuyên, phối hợp giải quyết vấn đề, và định hướng chung về đồng quản lý các công trình thủy lợi.

Tăng cường chính sách và năng lực triển khai nông nghiệp xanh 

Chính phủ hiện đã chuyển hướng quan tâm đến những thách thức về môi trường, Chiến lược tăng trưởng xanh 
của VIệt Nam - có đề cập đến các chủ đề liên quan đến nông nghiệp - là điển hình của sự quan tâm đến vấn 
đề này ở các cấp cao nhất trong chính phủ. Tuy nhiên, chi tiêu công và chính sách nông nghiệp ở Việt Nam vẫn 
chủ yếu dựa trên các mục tiêu về sản lượng sản xuất (Khôi và đồng sự 2015). Bên cạnh đó, một số chính sách 
phát triển nông nghiệp dường như còn mâu thuẫn với các mục tiêu về bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, các nỗ lực 
bảo tồn thủy sản và tăng cường (đồng) quản lý tài nguyên thủy sản đang diễn ra đồng thời trên cùng một địa bàn, 
nơi đang thực hiện trợ cấp giá dầu và/hoặc đóng tàu để tăng cường năng lực chế biến thủy sản ở địa phương. Các 
nỗ lực hạn chế nông dân phá rừng và canh tách trên đất dốc có thể bị ảnh hưởng bởi cơ chế khuyến khích đầu tư 
mới cho các nhà máy sản xuất cồn ethanol đòi hỏi nhiều nguyên liệu. Việc Chính phủ trợ cấp hoặc miễn phí thủy 
lợi và phí sử dụng nước tạm thời làm tăng thu nhập của nông dân, nhưng lại góp phần gây bất cập về quản lý nước, 
theo hướng làm tăng khí thải nhà kính.

Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác chủ yếu quan tâm đến việc ban hành các giải pháp quy định hiệu quả 
về các vấn đề môi trường nông nghiệp. Tuy nhiên, khâu thực thi hiệu lực quy định mới thường gặp nhiều thách 
thức, đặc biệt trong điều kiện sản suất nông nghiệp còn manh mún như ở Việt Nam. Scherr và đồng sự (2015) 
đã chỉ ra một loạt các công cụ chính sách Chính phủ có thể sử dụng, thường qua kết hợp với các biện pháp kiểm 
soát và ưu đãi cần thiết để ngăn ngừa các hoạt động nông nghiệp gây tổn hại đến môi trường hoặc nhằm khuyến 
khích các biện pháp quản lý tài nguyên và canh tác bền vững. Những công cụ đó được ban hành và tạo thuận lợi 
cho việc thực thi hiệu lực các quy tắc, nâng cao nhận thức, cung cấp thông tin, và tạo điều kiện bằng nhiều cách 
khác nhau để cải thiện về hành vi và công nghệ. Thông qua các biện pháp khuyến khích và thông tin, có thể được 
thể hiện qua mua sắm đấu thầu, nghiên cứu và phát triển, khuyến nông, hoặc các hệ thống đảm bảo chất lượng, 
Chính phủ có thể tạo điều kiện và khuyến khích tư nhân hành động. Chính phủ có thể đầu tư trực tiếp vào cơ sở hạ 
tầng hoặc các hoạt động bảo vệ môi trường, hoặc giúp các bên khác huy động nguồn lực cho việc đó. Đó chính 
là cơ hội can thiệp ở các cấp độ khác nhau. Ở cấp độ hộ nông dân và cộng đồng, các nỗ lực có thể tập trung 
nhằm chính thức áp dụng các biện pháp nông nghiệp tốt đồng thời đẩy mạnh sử dụng đa tính năng các diện tích 
canh tác (sản xuất; dịch vụ hệ sinh thái; du lịch sinh thái). Ở cấp độ cảnh quan, các bên liên quan có thể được 
huy động để xây dựng các hệ sinh thái dựa vào nông nghiệp bền vững, như hệ sinh thái cây công nghiệp và rừng 
nông nghiệp ở Tây Nguyên.
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Quản lý rủi ro biến đổi khí hậu cho nông nghiệp Việt Nam 

Với nhận thức ngày càng lớn rằng rủi ro biến đổi khí hậu sẽ cản trở việc theo đuổi các mục tiêu phát triển nông 
nghiệp ngắn hạn và dài hạn, các quốc gia và đối tác phát triển ngày càng quan tâm đến nông nghiệp khôn 
ngoan với khí hậu. Khái niệm này phản ánh mong muốn lồng ghép hoặc hài hòa các mục tiêu thích ứng và giảm 
thiểu vào các nỗ lực phát triển hiện nay trong ngành hoặc tái định hướng nếu cần. Chưa hoàn toàn là cách tiếp cận 
hoặc kết quả đã được thai nghén đầy đủ, nông nghiệp khôn ngoan với khí hậu được hiểu là sự quan tâm, ở các 
cấp độ khác nhau, về các quy trình nhằm xác định ra các hành động hoặc chính sách phù hợp với bối cảnh nhằm 
tạo thuận lợi để ngành nông nghiệp hoàn thành tốt hơn các chức năng khác nhau của mình trong điều kiện khí hậu 
biến đổi (v.d. liên quan đến sản xuất, an ninh lương thực, sinh kế, tăng trưởng kinh tế, và sức khỏe hệ sinh thái). 

Thích ứng với khí hậu đôi khi diễn ra theo cách tự phát, có nghĩa là do nông dân chứ không phải do sáng kiến 
chính sách của khu vực công. Ví dụ là hoãn cấy lúa vụ đông xuân ở đồng bằng sông Hồng; chuyển sang các cây 
màu chịu hạn như sắn, ngô, và hạt ở khu vực miền trung; chuyển sang nuôi trồng thủy sản chịu mặn khi bị xâm 
mặn ở các vùng duyên hải đồng bằng sông Cửu Long; tăng cường năng lực dịch vụ thú y nhằm dối phó với các 
bệnh truyền nhiễm trong ngành chăn nuôi. Nhiều thay đổi như vậy đã và đang diễn ra ở Việt Nam ngày nay. Gộp 
lại, những chuyển đổi kiểu đó có thể đạt nhiều kết quả nhằm tránh những tác động tồi tệ nhất cho ngành nếu cứ 
áp mô hình làm “theo cách cũ”, có nghĩa là không thích ứng. Mặc dù vậy, tốc độ và phạm vi thay đổi diễn ra do 
tăng tích tụ khí nhà kính trên toàn cầu có thể vẫn tiếp tục thử thách khả năng ứng phó của nông dân và các bên 
liên quan khác trong nông nghiệp.

Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết là Chính phủ cần giúp tăng cường năng lực trong ngành nhằm quản lý cả 
những thách thức biến đổi khí hậu trong dự kiến (như xâm mặn, nhiệt độ cực đoan, khan hiếm nước vào mùa 
khô, rủi ro ngập lụt và rủi ro thời tiết cực đoan khác, vân vân), cũng như vô số những bất trắc và bất định ngoài 
dự kiến do biến đổi khí hậu (ví dụ, liên quan đến lượng mưa, sâu bệnh, dịch hại). Thực chất sự bất định gắn liền 
với biến đổi khí hậu tối thiểu cũng cho thấy sự phù hợp của cách tiếp cận theo ba hướng bổ sung cho nhau khi 
lập kế hoạch thích ứng và xây dựng các chiến lược nông nghiệp khôn ngoan với khí hậu khác. Đó là (i) quán triệt 
tư tưởng quản lý thích ứng; (ii) tăng cường năng lực hỏi hỏi và đổi mới sáng tạo trong Chính phủ cũng như trong 
khu vực tư nhân; và (iii) ưu tiên các chiến lược thích ứng “không nuối tiếc”.

Quản lý thích ứng là cách tiếp cận trong ra quyết định nhằm đối phó với hoàn cảnh bất định bằng cách coi học 
hỏi là trọng tâm của quy trình (nghĩa là làm cho học hỏi trong một hệ thống cụ thể trở thành mục tiêu trọng 
tâm của các quyết định nhằm cải thiện hệ thống). Quản lý thích ứng là sử dụng một cách có hệ thống và chủ 
ý những kiến thức tốt nhất hiện có để định hướng cho các quyết định chính sách và biện pháp quản lý. Hiệu quả 
của nó có thể phản ánh những yếu tố như chất lượng lãnh đạo; kỹ năng, thái độ và vốn xã hội của từng cá nhân; 
sự thích hợp của ăn hóa và động lực trong tổ chức; sức mạnh của các hệ thống quản lý kiến thức và dữ liệu. Yếu 
tố đặc biệt căn bản để đảm bảo thành công theo thời gian - và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu - chính là 
năng lực học hỏi và đổi mới sáng tạo, ở mỗi cấp mỗi ngành, và rộng hơn là ở cả nền kinh tế. Cách tiếp cận về quản 
lý thích ứng cũng phù hợp với ý tưởng xác định ưu tiên cho các hành động - các chiến lược “không nuối tiếc” dựa 
trên các căn cứ về môi trường, kinh tế xã hội, để nhận định xem một kịch bản cụ thể về biến đổi khí hậu có diễn ra 
hay không, hoặc hành động có thể đảo ngược đến đâu trong trường hợp xảy ra các diễn biến ngoài dự kiến. Việt 
Nam đã xác định được và đang chủ động theo đuổi nhiều biện pháp đó.
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Hỗ trợ học hỏi vì một nền nông nghiệp dựa trên kiến thức

Khả năng đối phó với các áp lực thị trường và môi trường của Việt Nam trong những năm tới đòi hỏi phải kết 
hợp được những kiến thức ngày càng tiên tiến vào các quy trình quản lý, ra quyết định, và kỹ thuật sản xuất 
ở cấp độ hộ nông dân và hơn thế nữa. Chẳng hạn, nông dân sẽ ở vị thí cạnh tranh tốt hơn, đồng thời có thể tăng 
giá trị và giảm đầu vào, nếu có khả năng xác định cây trồng vật nuôi cũng như cách thức nuôi trồng trên cơ sở 
nắm bắt cụ thể và dựa trên bằng chứng về những nguồn lực có được để canh tác, về thời tiết, về vệ sinh dịch tễ 
và những rủi ro khác mà họ phải đối mặt, về mong muốn của người tiêu dùng (bao gồm cả các quy trình sản xuất 
sạch hơn) và về diễn biến giá cả. Nông dân sẽ có khả năng cạnh tranh tốt hơn nếu có thể thu thập kiến thức qua 
tiếp cận những giải pháp tốt nhất mà khoa học có thể đem lại cho những thách thức cụ thể mà họ phải đối mặt. 
Chuyển đổi từ nông nghiệp thâm dụng nguồn lực sang nông nghiệp dựa trên kiến thức đòi hỏi nhiều yếu tố, bao 
gồm cả thay đổi lớn về các thức nông dân học hỏi và tiếp cận những thông tin kỹ thuật và thương mại. Điều này 
liên quan cụ thể đến các dịch vụ tư vấn và khuyến nông ở Việt Nam cùng các cơ hội giáo dục và đào tạo cho các 
cá nhân trong ngành, cũng như các hệ thống quản lý dữ liệu, như được bàn ở phần dưới. 

Khuyến nông. Khuyến nông ở Việt Nam từ trước đến nay vẫn triển khai từ trên xuống và dựa vào cung. Phần lớn 
cán bộ khuyến nông của nhà nước đều công tác ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, nhằm đào tạo và tổ chức các 
mô hình trình diễn (liên quan đến giống mới hoặc các biện pháp nông học khác nhau), giúp nông dân đối phó với 
sâu bệnh và dịch hại bùng phát, hỗ trợ nông dân triển khai các chương trình khác nhau ở địa phương. Chính phủ 
đã nhận thức được nhu cầu và giá trị của việc xã hội hóa dịch vụ tư vấn, khuyến khích sự tham gia của các trường 
đại học, các doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức phi chính phủ trong việc tư vấn cho nông dân, và khuyến khích 
cung cấp thông tin đa chiều hơn. Nguồn vốn của ngân sách trung ương dành cho các chương trình khuyến nông 
cụ thể được xác định qua một quy trình đấu thầu cạnh tranh, tạo điều kiện cho các đơn vị ngoài quốc doanh tăng 
cường hoạt động. Các dự án gần đây được sự hỗ trợ của nguồn vốn viện trợ phát triển cũng đã tìm cách khuyến 
khích khuyến nông tư nhân. Các doanh nghiệp nông nghiệp đang ký kết hợp đồng hoặc đang hợp tác với các 
nhóm nông dân cũng cử cán bộ tham gia các chức năng tư vấn và giám sát. Cách làm này ngày càng trở nên quan 
trọng vì các doanh nghiệp cần phải có các hệ thống theo dõi nguồn gốc sản phẩm và nông sản thô hiệu quả. Tuy 
nhiên, bên cạnh những diễn biến đó vẫn cần phải tư duy lại một cách tổng thể về các mục tiêu (ngoài mục tiêu về 
sản lượng cây trồng), cách tiếp cận và phương pháp luận về khuyến nông.

Chính phủ và các dịch vụ khuyến nông truyền thống của nhà nước có thể vấn có vai trò quan trọng, nhưng 
sẽ giảm vai trò là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn tập trung chủ yếu, nâng cao vai trò là nhà môi giới, huy động 
và cấp vốn cho những dịch vụ do các bên khác thực hiện. Tại nhiều đơn vị khuyến nông, việc chuyển đổi sang 
các vai trò đó đòi hỏi phải chấp nhận những thay đổi về cơ cấu và văn hóa cả bên trong và bên ngoài tổ chức. Cụ 
thể, để lồng ghép chức năng môi giới vào dịch vụ khuyến nông truyền thống đòi hỏi các đơn vị phải hình thành 
những bộ kỹ năng mới, định hình lại nhiệm vụ của họ, thay đổi động lực làm việc của cán bộ bằng cách thay đổi 
các tiêu chí đo lường kết quả công việc. Hoạt động môi giới đòi hỏi phải có những kỹ năng hỗ trợ cụ thể để quản 
lý các quy trình trong nhóm và tạo dựng lòng tin; điều đó không thể dánh giá bằng những chỉ tiêu truyền thống về 
kết quả công việc như số lớp đào tạo hoặc số bài viết. Các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam có thể xem 
xét các bài học kinh nghiệm ở nơi khác để áp dụng cho phù hợp với địa phương.

Khuyến khích đổi mới sáng tạo qua các chuỗi giá trị thực phẩm nông nghiệp

Làm thế nào để nắm bắt các cơ hội nhu cầu trong nước, cạnh tranh trên các thị trường nông sản, đảm bảo 
anh ninh lương thực - trong điều kiện biến đổi khí hậu - điều đó phụ thuộc vào khả năng đổi mới sáng tạo của 
Việt Nam.  Như đã bàn ở trên, điều này đòi hỏi phải tiếp tục cải cách chính sách đổi mới sáng tạo của Việt Nam để 
mài sắc năng lực nghiên cứu và tiếp thu của quốc gia. Mặc dù chiến lượng nông nghiệp của Việt Nam đã đề cập 
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đến nhiều chủ đề - bao gồm quản lý sau thu hoạch, thích ứng biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng và giá trị gia 
tăng, vân vân - nhưng trọng tâm của hầu hết các chương trình nghiên cứu bằng tiền công quỹ vẫn tập trung vào 
sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, ưu tiên nghiên cứu vẫn chủ yếu được xác định theo hướng tập trung, chưa 
hoàn toàn gắn với nhu cầu (kinh doanh) của địa phương và khu vực. Nguồn vốn ngân sách dành cho nghiên cứu 
nông nghiệp được phân bổ qua Bộ NN&PTNT, chính quyền cấp tỉnh và Bộ Khoa học và Công nghệ, tuy có hạn 
mức tăng lên nhưng vẫn còn khiêm tốn so với các quốc gia tương đương ở châu Á nếu tính theo tỷ lệ so với GDP 
ngành nông nghiệp. Trong những năm qua, phương thức phân bổ vốn cho nghiên cứu đã từng bước áp dụng quy 
trình cạnh tranh nhằm khuyến khích các tổ chức nghiên cứu nâng cao tự chủ và đáp ứng nhu cầu theo định hướng 
thương mại. Tuy nhiên, quá trình cải cách hệ thống nghiên cứu trong nông nghiệp với mới chỉ ở giai đoạn ban đầu. 
Về mặt này, Việt Nam cần quan tâm hơn đến những nghiên cứu đa lĩnh vực và gắn với nhu cầu nhiều hơn, cũng như 
các mô hình liên kết đa biên gồm các viện nghiên cứu, các trường đại học, các ngành công nghiệp và nông dân.

Việt Nam cũng cần hướng tới khả năng tiếp thu công nghệ hiệu quả hơn - không chỉ cho nông dân mà còn cho 
cả các doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ. Khả năng tiếp thu công nghệ của các doanh nghiệp thực phẩm 
nông nghiệp và nhà sản xuất là một điểm yếu trong các hệ thống đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp ở nhiều 
quốc gia chuyển đổi, trong đó có Việt Nam. Các doanh nghiệp thiếu năng động trong việc tiếp thu các công cụ 
hoặc quy trình cải tiến có thể là triệu chứng ở các hệ thống đổi mới áng tạo, trong đó việc phát triển công nghệ 
mới hoặc cải tiến kỹ thuật bị tách rời khỏi các hoạt động của doanh nghiệp hoặc chỉ thu hút được một số ít doanh 
nghiệp tham gia vào quá trình đổi mới sáng tạo đó. Điều này có lẽ phản ánh quan niệm và thực tế là năng lực tiếp 
thu công nghệ không gắn liền với năng lực đổi mới sáng tạo, dẫn đến các doanh nghiệp bị yếu về năng lực tiếp 
thu những công nghệ mà họ không tham gia hình thành và phát triển. Sự tách biệt đó hạn chế cơ hội để các doanh 
nghiệp học hỏi trong công việc, hoặc định hình cho các hoạt động phát triển công nghệ phù hợp với nhu cầu kinh 
doanh hàng ngày của họ. Các yếu tố khác góp phần làm giảm khả năng tiếp thu công nghệ của doanh nghiệp là 
thiếu đầu tư và đặc biệt là thiếu vốn đầu tư mạo hiểm, thiếu hỗ trợ trong xây dựng kế hoạch kinh doanh và đặc biệt 
là chiến lược marketing, thiếu công cụ và tinh thần chấp nhận rủi ro.

Hỗ trợ các hoạt động tập thể để hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp cạnh tranh và dành cho mọi người

Mặc dù quá trình tập trung hóa đã bắt đầu diễn ra, đặc trưng của nông nghiệp Việt Nam vẫn là các cơ cấu 
chuỗi giá trị và sản xuất manh mún.  Các hoạt động mang tính tập thể tương đối ít thường là trở ngại để hiện 
thực hoá hiệu ứng kinh tế do quy mô, cản trở việc xây dựng các hệ thống quản lý chất lượng và theo dõi nguồn 
gốc sản phẩm, đồng thời làm suy yếu quản trị và phối hợp chung trong từng lĩnh vực. Ở Việt Nam, các hình thức 
tổ chức hoạt động tập thể - bao gồm các hợp tác xã và các hiệp hội ngành nghề - thường phục vụ cho chức năng 
chính trị thay vì chức năng thương mại hoặc kỹ thuật. Tuy nhiên, trong những năm qua Chính phủ đã nhận thức 
được tầm quan trọng của các hình thức phối hợp khác nhau để hỗ trợ đổi mới sáng tạo và cải thiện hiệu quả hoạt 
động của ngành. Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp (ARP) đã khuyến khích áp dụng phổ biến các mô hình 
hợp tác công-tư và canh tác theo hợp đồng. 

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng cường các hoạt động tập thể theo các hình thức khác nhau có thể áp dụng 
nhiều cách tiếp cận khác nhau và đem lại nhiều lợi ích. Chính phủ có thể hỗ tợ các tổ chức công nghiệp và nhà 
sản xuất theo hai hướng chung: đầu tư vào tăng cường thể chế, sử dụng thẩm quyền theo quy định pháp luật để 
tạo ra môi trường thuận lợi. Nhà nước có thể giúp hình thành nên các tổ chức mạnh hơn bằng cách cấp ngân sách 
hỗ trợ kỹ thuật cho các nỗ lực như đánh giá tổ chức có sự tham gia, cải cách về quản trị và quản lý, tăng cường 
kỹ năng lãnh đạo, xây dựng các cơ chế học hỏi và trao đổi thông tin. Nhà nước cũng có thể sử dụng ngân sách 
trực tiếp cho các hoạt động có mục tiêu, hoặc các đối tượng cá nhân là người môi giới và hỗ trợ tổ chức; triển 
khai các ưu đãi kinh tế cho doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu để làm việc với các tổ chức đó, tăng cường sự 
phù hợp của họ trong chuỗi giá trị.



ĐIỂM LẠI Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 48

Mặc dù việc canh tác theo hợp đồng chủ yếu do khu vực tư nhân chủ trì, nhưng hỗ trợ của Chính phủ không 
phải là không phổ biến trên cơ sở là cách làm đó có thể góp phần hoàn thành các mục tiêu chính sách chung 
như tăng trưởng đồng đều, an ninh lương thực, hoặc bảo vệ tài nguyên. Ngoài chuyện cải thiện môi trường cho 
thuận lợi (v.d. pháp quyền, chất lượng hạ tầng, y tế, giáo dục, ổn định chính trị, thị trường tài chính, vân vân), nhà 
nước còn có thể khuyến khích canh tác theo hợp đồng bằng cách hỗ trợ các giao dịch môi giới và trao đổi giữa 
các đối tác tiềm năng, thiết lập khuôn khổ pháp lý về hợp đồng canh tác, tạo động lực kinh tế, tăng cường năng 
lực kỹ thuật và thể chế, giáo dục đối tác về rủi ro và lợi ích tiềm năng. Tuy nhiên, nhàn nước cũng cần có những 
bước đi thận trọng. Nhiều quan hệ canh tác theo hợp đồng bị thất bại do do sự hỗ trợ của các tổ chức nhà nước 
hoặc phi lợi nhuận chạy trước các bên tham gia trong chuỗi giá trị, thúc đẩy các mối quan hệ chưa phù hợp với 
năng lực, tham vọng, mức độ chấp nhận rủi ro và lòng tin hiện có, hoặc đặt mục tiêu phát triển lên trước mục tiêu 
khả thi về kinh doanh.

Phát triển cụm nông nghiệp sẽ là chiến lược phù hợp trong nhiều hoàn cảnh ở Việt Nam, bao gồm tăng cường 
kết nối (hợp tác và cạnh tranh) giữa nông dân và các đối tác thương mại khác nhau cũng như hạ tầng cơ sở 
nhằm đem lại những lợi ích quan trọng. Phát triển cụm diễn ra nhờ vào các hình thức hỗ trợ từng bước của nhà 
nước. Trong giai đoạn ban đầu, nhà nước có thể tham gia bằng cách gieo mầm cải cách thể chế bằng cách xây 
dựng lòng tin, khuyến khích phối hợp, giúp tăng cường hạ tầng ở địa phương. Tiếp theo nhà nước có thể tập trung 
hỗ trợ một loạt các sáng kiến nhỏ về chuỗi giá trị kèm theo tiến trièn đó và sau đó là nâng cấp sản phẩm, xây 
dựng lòng tin vào các hoạt động cụm. Trong các giai đoạn tiếp theo, hỗ trợ sẽ tập trung vào khả năng tiếp cận 
nguồn tài chính, các biện pháp khuyến khích khởi nghiệp, thu hút và phát triển doanh nhân, và có thể hình thành 
các đặc khu kinh tế.

Tăng cường năng lực và các hệ thống quản lý rủi ro phát sinh về an toàn thực phẩm 

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa, tăng trưởng thu nhập và thay đổi về cơ cấu bữa ăn của người tiêu dùng 
(ưa chuộng các sản phẩm chăn nuôi, các loại thực phẩm chế biến và có giá trị cao khác) kết hợp với nhau làm 
tăng nguy cơ rủi ro về an toàn thực phẩm đối với người tiêu dùng Việt Nam và làm tăng nhu cầu phải có tiêu 
chuẩn cao hơn về an toàn thực phẩm. Vấn đề hiện nay là ngành thực phẩm nông nghiệp của Việt Nam phải có 
khả năng duy trì và thích ứng với thị trường trong nước đang phát triển và chuyển đổi mạnh mẽ - nói tóm lại làm 
thế nào để chiếm lấy thị phần đang tăng lên. Việt Nam đã xử lý những thách thức đó bằng cách sửa đổi các quy 
định về an toàn thực phẩm và đầu tư cho các phòng thí nghiệm. Bên cạnh đó là các nỗ lực hợp lý hóa cơ cấu thể 
chế bằng cách giảm số lượng các bộ ngành phụ trách về an toàn thực phẩm từ sáu cơ quan trước đây xuống ba 
cơ quan hiện nay. Sau khi chuyển đổi sang mô hình phân cấp về hỗ trợ cho nông nghiệp, với khoảng ba phần tư 
chi tiêu công dành cho nông nghiệp do địa phương cấp tỉnh thực hiện, Việt Nam cần phải tìm cách làm sao cơ chế 
phân công trách nhiệm về an toàn thực phẩm phải vận hành tốt. Chính phủ cần phải sử dụng năng lực hiện có để 
giải quyết vấn đề an toàn thực phẩm, đồng thời có kế hoạch giao nhiệm vụ để các cơ quan trước đây phụ trách 
về an toàn thực phẩm xuất khẩu phải nâng cao tranh nhiệm về kiểm soát an toàn thực phẩm trong nước. Sau khi 
đã tiến hành những cải cách trên và những cải cách khác, kinh nghiệm quốc tế và xu hướng toàn cầu về các hệ 
thống kiểm soát an toàn thực phẩm có thể được vận dụng làm cơ sở cho chiến lược triển khai.

Về quản trị an toàn thực phẩm, kinh nghiệm quốc tế đã chỉ ra xu hướng chuyển sang phân công trách nhiệm 
- giữa các cấp và với các tổ chức tư nhân - và áp dụng cách tiếp cận chủ động dựa trên rủi ro để bảo vệ an 
toàn cho người tiêu dùng. Các xu hướng đáng chú ý bao gồm:

•  Hợp nhất và phối hợp. Mặc  dù phần lớn các quốc gia OECD vẫn duy trì một vài cơ quan phụ trách về an toàn 
thực phẩm, nhưng xu hướng tại các nền kinh tế mới nổi là hợp nhất chức năng về an toàn thực phẩm tại một 
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cơ quan của Chính phủ (như tại Trung Quốc và Ka-zác-xtan). Điều này phản ánh mong muổn thảo bỏ bớt rào 
cản phối hợp giữa các cơ quan. Các nền kinh tế mới nổi gặp nhiều khó khăn hơn các nền kinh tế phát triển 
trong việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan của chính phủ. Thông qua hợp nhất, chính phủ mong muốn 
giảm tranh chấp giữa các cơ quan về phạm vi ảnh hưởng. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cũng thường áp dụng mô 
hình thiết lập ra cơ quan điều phối cấp cao (v.d. Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc) và có phương án thay thế cho 
cơ cấu một cơ quan duy nhất hoặc hợp nhất.

•  Phân quyền. Để xử lý hững thách thức về giám sát ở cấp địa phương, một số quốc gia đã chọn phương án 
phân quyền về toàn bộ các vấn đề an toàn thực phẩm cho các cơ quan cấp khu vực (v.d. Ốt-xtrây-lia), còn 
các quốc gia khác - thường là quốc gia nhỏ - lại chọn phương án tập quyền, không cần thiết lập cơ quan có 
thẩm quyền tương đương ở các địa phương. Trong mô hình thứ hai, thậm chí thanh tra về an toàn thực phẩm 
của địa phương phải báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền ở trung ương thay vì báo cáo cho cơ quan ở cấp khu 
vực hoặc địa phương. Lựa chọn mô hình nào cũng có ưu nhược điểm. Mô hình phân quyền cho phép phối hợp 
tốt hơn chức năng về an toàn thực phẩm với các chức năng quản lý nhà nước khác, nhưng lại tạo ra khả năng 
áp dụng luật và quy định không nhất quán trên toàn quốc. Mô hình này còn có vấn đề nữa là nguồn lực không 
được đầy đủ cho các chính quyền địa phương để thực hiện chức năng trên. 

•  Chủ đồng phòng chống. Nhiều quốc gia đã chuyển sang các phương án quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 
theo hướng chủ động phòng chống nguy cơ thông qua thanh tra các thành phẩm. Mặc dù cách làm này 
đã được một số quốc gia phát triển tiên phong, nhưng nó phù hợp hơn với các quốc gia bị hạn chế hơn về 
nguồn lực. Khi nói về phòng chống, phương pháp phân tích mối nguy và điểm kiểm soát trọng yếu (HACCP) 
là phương pháp được biến đến nhiều nhất và được áp dụng rộng rãi nhất. Phương pháp phân tích mối nguy và 
điểm kiểm soát trọng yếu (HACCP) là một hệ thống quản lý được phát triển tại Mỹ nhằm xử lý vấn đề an toàn 
thực phẩm qua phân tích và kiểm soát các nguy cơ sinh học, hóa học và vật lý trong sản xuất nguyên liệu thô, 
mua sắm và vận chuyển đến sản xuất, phân phối và tiêu dùng thành phẩm (Cục Quản lý Dược và Thực phẩm 
Hoa Kỳ). Các nguyên tắc trong đó đòi hỏi nguy cơ an toàn thực phẩm (thực tế và được xác định) phải được 
ngăn ngừa, loại bỏ, hoặc giảm thiểu xuống mức có thể chấp nhận.

•  Theo dõi rủi ro. Một trong những trụ cột được xác định về phòng chống chủ động (HACCP) là nguyên tắc theo 
dõi nguy cơ. Phương thức thực tiễn là kiểm tra và theo dõi rủi ro của các doanh nghiệp. Theo dõi rủi ro nhìn 
chung bao hàm cả chuyển đổi từ ghi chép hồi tố về những vi phạm về an toàn thực phẩm trước đó sang đánh 
giá chủ động hơn về khả năng vấn đề xảy ra trong thời gian tới. Theo dõi rủi ro nhìn chung cũng không quá 
chú trọng vào an toàn của sản phẩm cuối cùng bằng an toàn về biện pháp và cơ sở kinh doanh. Lý tưởng nhất 
là theo dõi rủi ro phải xem xét được rủi ro phát sinh từ nguồn và cơ sở sản xuất thực phẩm chính mà doanh 
nghiệp sử dụng.

Cuối cùng, quản lý an toàn thực phẩm chỉ có thể thành công nếu thay đổi được rộng rãi, nhất quán và lâu dài 
hành vi của các bên liên quan, gồm người tiêu dùng, nông dân, cơ sở chế biến thực phẩm nhỏ, người lao động 
trong ngành phục vụ ăn uống và những người làm việc tại các doanh nghiệp nông nghiệp nói chung. Bài học 
chính qua kinh nghiệm quốc tế ở đây là quản lý rủi ro khó có thể hiệu quả nếu chỉ dùng các biện pháp kiểm soát. 
Nhà nước cần phải tìm cách gây ảnh hưởng đến tất cả các bên, để cơ bản khuyến khích họ tự kiểm soát bản thân. 
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D. Kết luận

Chuyển đổi nông nghiệp và hệ thống nông nghiệp thực phẩm chung của Việt Nam sẽ diễn ra thuận lợi và thành 
công nếu Chính phủ theo đúng tinh thần của Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp (ARP) cũng như cam kết đầu 
tư và thay đổi nhvằm “giảm chỉ đạo và tăng hỗ trợ” cho ngành. Chính phủ Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng 
và thậm chí chủ đạo ở một vài lĩnh vực trong quá trình phát triển nông nghiệp trước đây. Một vài chức năng trước 
đây của Chính phủ - bao gồm cả chức năng quy hoạch sử dụng đất, quản lý nông trường, buôn bán nông sản, và 
cung cấp công nghệ - sẽ mất dần tầm quan trọng hoặc thậm chí trở nên bất lợi trong quá trình chuyển đổi sang 
nền nông nghiệp dựa vào kiến thức, theo định hướng thị trường và linh hoạt hơn. Chính phủ có thể giảm đầu tư trực 
tiếp cho nông nghiệp nếu có thể hỗ trợ hiệu quả để tư nhân đầu tư, bao gồm cả qua các quan hệ hợp tác công-tư. 
Qua đó Chính phủ có thể dành nguồn lực để thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước quan trọng (v.d. về an 
toàn thực phẩm, sức khoẻ cây trồng vật nuôi, môi trường). Chính phủ sẽ tiếp tục có vai trò trong việc nâng cao 
hiệu suất và bền vững trong sử dụng nước và đất đai, duy tu bảo dưỡng hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh các hoạt 
động tập thể, và một số yếu tố khác nhằm giúp giảm thiểu rủi ro và chi phí giao dịch cho người nông dân và các 
doanh nghiệp thực phẩm nông nghiệp. 
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