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Báo cáo quốc gia về Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về “Tăng trưởng vì mọi người” xem 
xét thông qua khung chính sách dựa trên tăng trưởng bao trùm để có thể giúp xác định đường 
hướng thúc đẩy phát triển con người ở Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới đầy thách thức.

Thông qua lăng kính phát triển con người, báo cáo tiếp cận theo cách lấy con người làm trung tâm 
để xem xét sự tham dự bao trùm của người dân Việt Nam vào quá trình phát triển của đất nước 
kể từ cuối những năm 1980. Báo cáo kết luận rằng vào giai đoạn đầu và giữa những năm Đổi Mới, 
Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng cả về phát triển con người và tăng trưởng kinh tế. 
Phát triển kinh tế ở Việt Nam mang tính bao trùm với những lợi ích và cơ hội được chia sẻ rộng rãi. 
Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam có xu hướng chững 
lại, đặc biệt sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Tăng trưởng giảm sút và khoảng 
cách giữa các vùng miền, các tỉnh và các nhóm dân cư vẫn chưa được thu hẹp. Tăng trưởng trong 
quá khứ mặc dù đã mang lại những chuyển dịch cơ cấu xã hội to lớn, với việc thu hẹp tỷ trọng của 
nhóm dân cư nghèo và cận nghèo và mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu, song đời sống 
của những người ở nhóm trung lưu còn chưa được đảm bảo an toàn trước các rủi ro, và những 
khó khăn của những người vẫn thuộc diện nghèo, đặc biệt ở những cộng đồng dân tộc thiểu số, 
thì ngày càng khó giải quyết.

Báo cáo cũng đề cập đến những cải cách trong quá trình Đổi Mới như từng bước tự do hóa, hội 
nhập quốc tế, đặc biệt trong nông nghiệp cũng như chuyển đổi nền kinh tế từ xuất phát điểm 
dựa nhiều vào lao động. Những thay đổi này đã tạo ra cơ hội mới cho đại đa số người lao động 
và là động lực chính cho những thành tựu trong quá khứ. Tuy nhiên, sự giảm tốc tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn gần đây đã cho thấy những dấu hiệu rằng các cải cách 
mạnh mẽ đó - một thời là động lực tăng trưởng  - hiện nay đã đến ngưỡng giới hạn.

Quá trình chuyển đổi từ mô hình tăng trưởng hiện nay dựa chủ yếu vào lao động giá rẻ và khai 
thác tài nguyên thiên nhiên sang mô hình dựa vào tăng năng suất là thách thức đối với một 
nước có thu nhập trung bình thấp như Việt Nam. Để thực hiện thành công quá trình chuyển 
đổi này trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng đòi hỏi phải có những hành động 
chính sách rõ ràng để đảm bảo gia tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả, cải thiện 
kỹ năng, tạo lập nền tảng cho các hoạt động nghiên cứu và triển khai trong một môi trường 
khuyến khích đổi mới sáng tạo. Báo cáo cũng phân tích chiến lược tăng trưởng bao trùm nhằm 
giúp đạt được các kết quả này một cách công bằng để thúc đẩy phát triển con người và tạo 
cơ hội cho tất cả mọi người. Báo cáo xem xét ba trụ cột chính sách tạo nên cách tiếp cận tăng 
trưởng bao trùm, đó là: mở rộng các cơ hội việc làm có năng suất, đảm bảo chất lượng cao về 
giáo dục và y tế cho toàn dân, và bảo đảm diện bao phủ rộng của hệ thống an sinh xã hội. 

Báo cáo cũng chỉ ra các cơ hội và thách thức mà Việt Nam phải đối mặt nhất là sử dụng có hiệu 
quả nguồn lực con người dồi dào của mình. Đặc biệt, báo cáo xem xét sự cải thiện về năng suất lao 
động nói riêng và thay đổi cơ cấu nền kinh tế nói chung thông qua bốn quá trình chuyển đổi: thứ 
nhất, chuyển đổi trong nội tại ngành nông nghiệp từ các hoạt động có giá trị gia tăng thấp sang 
các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn; thứ hai, chuyển đổi thông qua chuyển dịch lao động từ 
lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp thuộc khu vực phi chính thức; thứ ba, sự dịch 
chuyển lao động trên quy mô toàn nền kinh tế từ khu vực phi chính thức sang khu vực chính thức; 
và thứ tư là chuyển đổi thông qua việc nâng cao năng suất lao động trong chính khu vực chính 
thức. Trong các quá trình chuyển đổi này có những rủi ro đáng kể liên quan đến gia tăng bất bình 
đẳng khi chênh lệch về lương do sự khác biệt về kỹ năng và thu nhập của những người sở hữu 
vốn và ý tưởng so với nhóm còn lại sẽ  gia tăng. Sự chênh lệch giữa các vùng và địa bàn cũng có 
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chiều hướng gia tăng. Có nguy cơ hiện hữu về một bộ phận đáng kể người dân có thể tụt lại phía 
sau trong khi việc tiếp tục các nỗ lực giảm nghèo, để nghèo không trở thành cố hữu, vẫn đang vô 
cùng quan trọng. Tuy nhiên, điều cần nhấn mạnh là việc áp dụng chiến lược tăng trưởng bao trùm 
có tầm quan trọng nhằm mở ra các cơ hội và duy trì tăng trưởng nhanh thông qua việc khai thác 
tiềm năng của tất cả mọi người trong nền kinh tế.

Trong khi nhận thức rõ giáo dục và y tế là các thành tố cơ bản của phát triển con người và là 
trung tâm để thúc đẩy các năng lực của con người cũng như cho phép con người nắm bắt 
các cơ hội tăng năng suất lao động, báo cáo cũng xác định một số thách thức chính, bao gồm 
những bất cập trong giáo dục ngoài các cấp tiểu học và trung học cơ sở, những lệch lạc trong 
cung cấp dịch vụ y tế và những hạn chế về diện bao phủ của bảo hiểm y tế. Vấn đề chủ yếu của 
giáo dục là mặc dù giáo dục mầm non, dạy nghề và đại học là nền tảng để đảm bảo tăng trưởng 
bao trùm nhưng các lĩnh vực này còn chưa đảm bảo chất lượng và khả năng tiếp cận còn hạn 
chế đối với nhóm có thu nhập thấp. Báo cáo cũng đặt câu hỏi về tính hiệu quả của cả lĩnh vực 
giáo dục và y tế, bởi các kết quả thu được không tương xứng với nguồn lực đầu tư lớn, của cả 
Nhà nước và người dân trong các lĩnh vực này. Do đó, vấn đề không nằm ở mức độ đầu tư mà 
ở cách thức chi tiêu và đặc biệt là ở những đổi mới gần đây về quản lý và mở rộng nguồn thu.

Báo cáo nhấn mạnh tầm quan trọng của an sinh xã hội trong việc thúc đẩy tính công bằng, hiệu 
quả và sức chống chịu, đồng thời đưa ra đánh giá cơ bản về hệ thống này của Việt Nam. Báo 
cáo cũng nêu rõ những hạn chế của trợ giúp xã hội cho người nghèo và sự xuất hiện của “nhóm 
trung lưu bị bỏ sót” gồm nhóm cận nghèo và trung lưu lớp dưới - những người thường làm việc 
ở khu vực phi chính thức, không đủ các điều kiện để được trợ giúp xã hội nhưng cũng khó có 
thể tiếp cận bảo hiểm xã hội. Báo cáo nhận thấy rằng hệ thống hiện nay đã khiến nhóm nghèo 
nhất và “nhóm trung lưu bị bỏ sót” có nguy cơ dễ bị tổn thương cao trước các cú sốc và không 
đủ khả năng đầu tư cho con cái học hành, phát triển sản xuất kinh doanh và như vậy, các rủi ro 
sẽ tăng cao đồng thời năng suất sẽ giảm sút.

Hướng đến tương lai, báo cáo tập trung khuyến nghị các hành động chính sách thiết thực để mở 
rộng việc làm có năng suất, cải thiện hiệu quả và nâng cao tính công bằng của hệ thống giáo dục 
và y tế cũng như gia tăng diện bao phủ của hệ thống an sinh xã hội. Những cải cách này sẽ giúp 
đảm bảo được quỹ đạo tăng trưởng mang tính bao trùm - phương thức phù hợp với nền kinh tế 
đang thay đổi của Việt Nam và những nhu cầu phát triển trong tương lai của đất nước.

Khuôn khổ chính sách được xác định trong Báo cáo này gắn liền với động lực tăng trưởng của Việt 
Nam và góp phần thúc đẩy nâng phát triển con người lên tầm cao mới. Đây là những khuyến nghị 
quan trọng và vào đúng thời điểm Việt Nam đang xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội 
giai đoạn 2016 - 2020, chuẩn bị triển khai Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, trong 
đó trọng tâm là tăng trưởng bao trùm và xóa bỏ đói nghèo. Những phát hiện và khuyến nghị của 
báo cáo là những đóng góp quý báu cho quá trình này.

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 tới các nhà 
hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các bên liên quan trong lĩnh vực phát triển và người 
dân Việt Nam, những người mong muốn chứng kiến những tiến bộ trong phát triển con người, để 
tăng trưởng vì mọi người và không để ai bị bỏ lại phía sau trong tương lai ở Việt Nam.

      
         

gS. tS. nguyễn Xuân thắng
chủ tịch Viện hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt nam

Bà pratibha mehta
Điều phối viên thường trú LhQ 
tại Việt nam
Đại diện thường trú UnDp



l  Báo cáo phát triển con người Việt nam 2015IV      

Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ 
giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 
(UNDP). GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng (Chủ tịch VASS), bà Pratibha Mehta, bà Louise Chamberlain 
và ông Bakhodir Burkhanov (UNDP) đã có những định hướng chiến lược, hướng dẫn và hỗ trợ 
chung cho toàn bộ quá trình từ xây dựng đề cương, dự thảo và hoàn thiện báo cáo này. Báo cáo 
cũng nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các chuyên gia và cán bộ của VASS cũng như từ Nhóm cố 
vấn chính sách của UNDP trong suốt quá trình nghiên cứu và dự thảo báo cáo này.

Nhóm tác giả của Báo cáo bao gồm: ông Nguyễn Thắng (VASS), ông Nguyễn Tiên Phong, bà 
Michaela Prokop, ông Richard Colin Marshall và bà Phạm Thị Liên Phương (UNDP). Ông Arkadii 
Toritsyn với tư cách chuyên gia quốc tế đã đóng góp trong phần sơ thảo cho Dự thảo báo cáo 
này. Báo cáo cũng dựa trên các nghiên cứu đầu vào (TBP) của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực 
và tổ chức khác nhau.

Xin ghi nhận và cảm ơn tới các thành viên của Nhóm cố vấn kỹ thuật (TWG) cho Báo cáo 
Phát triển con người Việt Nam năm 2015 và các chuyên gia hàng đầu, những người đã bình 
luận và góp ý về ý tưởng ban đầu, đề cương, dự thảo các báo cáo nghiên cứu đầu vào cũng 
như các bản dự thảo của báo cáo này bao gồm: các ông Trương Đình Tuyển, TS. Võ Trí Thành, 
TS. Nguyễn Thị Lan Hương, PGS. TS. Lương Đình Hải, PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, PGS. TS. Bùi 
Quang Tuấn, GS. TS. Hồ Sĩ Quý và PGS. TS. Bùi Tất Thắng.

Đặc biệt cảm ơn ông Nguyễn Thanh Hà, bà Vũ Thị Vân Anh, bà Nguyễn Thu Hương (VASS) và bà 
Nguyễn Thị Hải Yến (UNDP) vì những hỗ trợ không mệt mỏi trong suốt quá trình chuẩn bị báo 
cáo này.

Xin cảm ơn Tổng cục Thống kê Việt Nam, với những thành viên chính gồm bà Nguyễn Thị Ngọc 
Vân, ông Đỗ Anh Kiếm, ông Cao Văn Hoạch, ông Dương Mạnh Hùng, bà Phạm Thị Minh Hiền và 
bà Lộ Thị Đức, vì những tính toán và chú thích số liệu của các chỉ số phát triển con người (HDI), 
chỉ số phát triển giới (GDI) và chỉ số nghèo đa chiều (MPI). Cũng xin cảm ơn ông Nguyễn Văn 
Tiền và bà Nguyễn Bùi Linh trong việc đảm bảo chất lượng số liệu của HDI/GDI/MPI sử dụng 
trong báo cáo này; bà Phạm Thị Liên Phương về những phân tích của HDI và MPI;  bà La Hải Anh, 
ông Vũ Hoàng Đạt, bà Trần Ngô Thị Minh Tâm và ông Phạm Minh Thái về những chuẩn bị dữ liệu 
qua các năm từ Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS), Tổng điều tra dân số và doanh 
nghiệp. Đặc biệt xin cảm ơn Trung tâm Phân tích và Dự báo (VASS) về những hỗ trợ kỹ thuật 
trong suốt quá trình chuẩn bị báo cáo này.

Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn và đánh giá cao các tác giả và các chuyên gia phản biện 
của những nghiên cứu đầu vào làm cơ sở cho báo cáo này cũng như toàn thể các tổ chức và 
cá nhân đã hỗ trợ và giúp đỡ trong suốt quá trình thực hiện Báo cáo Phát triển con người Việt 
Nam năm 2015.

Lời cảm ơn
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ADB Ngân hàng Phát triển châu Á

ASEAN Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

CAF Trung tâm Phân tích và Dự báo (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam)

CIEM Viện Quản lý Kinh tế trung ương

FDI Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

GNI Tổng thu nhập quốc dân

GOVN Chính phủ Việt Nam

GSO Tổng cục thống kê

HCMC Thành phố Hồ Chí Minh

HD Phát triển con người

HDI Chỉ số phát triển con người

HDR Báo cáo phát triển con người

HI Bảo hiểm y tế

HIV Virus gây suy giảm miễn dịch ở người

IHDI Chỉ số Phát triển con người điều chỉnh bất bình đẳng

ILO Tổ chức Lao động quốc tế

ILSSA Viện Khoa học lao động và các vấn đề xã hội

IPSARD Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và phát triển nông thôn

IT Công nghệ thông tin

MDGs Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ

MIC Nước thu nhập trung bình

MOET Bộ Giáo dục và Đào tạo

MOF Bộ Tài chính

MOH Bộ Y tế

Từ viết tắt



l  Báo cáo phát triển con người Việt nam 2015VI      

MOLISA Bộ Lao động, thương binh và xã hội

MPI Chỉ số nghèo đói đa chiều

MPSAR Kế hoạch tổng thể cải cách hệ thống trợ giúp xã hội

NA Quốc hội

NHDR Báo cáo Phát triển con người quốc gia

NTP Chương trình mục tiêu quốc gia

NTPSPR Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững

OECD Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế

PAPI Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

PPP Ngang giá sức mua

SDGs Mục tiêu phát triển bền vững

SHI Bảo hiểm y tế xã hội

UI Bảo hiểm thất nghiệp

UN Liên hợp quốc

UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

UNICEF Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc

USD Đôla Mỹ

VASS Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

VHLSS Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam

VND Đồng Việt Nam

VSS Bảo hiểm xã hội Việt Nam

WB Ngân hàng thế giới

WHO Tổ chức y tế thế giới

WTO Tổ chức thương mại thế giới
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Báo cáo quốc gia về Phát triển con người năm 2015 thực hiện phân tích một khung khổ chính 
sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng bao trùm để có thể tiếp tục đạt được những tiến bộ mới về 
phát triển con người ở Việt Nam. Tăng trưởng bao trùm giúp tạo cơ hội cho tất cả mọi người 
và không để ai bị bỏ lại phía sau. Khái niệm này nhấn mạnh tới tăng trưởng kinh tế nhanh, bền 
vững đồng thời công bằng trong phân phối các lợi ích.

Dù giảm nghèo là mục tiêu chính, song người dân ở tất cả các nhóm thu nhập cần có năng lực 
và cơ hội để cải thiện cuộc sống của họ. Cần đặc biệt chú ý đến đại bộ phận dân chúng, bao 
gồm cả những người đã thoát nghèo nhưng vẫn có nguy cơ tái nghèo. 
 
Dựa trên phân tích về tiến bộ trong phát triển con người và mức độ bao trùm của tăng trưởng 
trong những năm gần đây, báo cáo đưa ra khuyến nghị chính sách trong ba lĩnh vực tạo nên các 
trụ cột của tăng trưởng bao trùm: (i) việc làm có năng suất cao hơn,  (ii) giáo dục và y tế có chất 
lượng cao hơn và công bằng hơn; và (iii) một hệ thống an sinh xã hội phù hợp với nền kinh tế 
đang thay đổi nhanh chóng.

Tiến bộ về phát triển con người đã yếu dần
 
Việt Nam đã thực hiện tốt cả ba thành tố của phát triển con người là thu nhập, giáo dục và y tế 
trong suốt 35 năm qua, nhưng gần đây kết quả không được tốt như trước. Trong những năm 
đầu của quá trình Đổi Mới, phát triển con người có phần thụt lùi, đặc biệt là về giáo dục. Mặc 
dù tiến trình phát triển con người của Việt Nam đã tăng tốc từ cuối những năm 1990, nhưng 
khoảng cách giữa Việt Nam và các nước được so sánh chưa bao giờ mất đi hoàn toàn. Tuổi thọ 
kỳ vọng của người Việt Nam tương đối cao ở xuất phát điểm, song việc duy trì tốc độ cải thiện 
về tuổi thọ còn hạn chế, mặc dù có dư địa để làm việc này thông qua giảm tử vong ở trẻ em và 
tử vong liên quan tới tai nạn, thương tích. Mức thu nhập đã tăng lên, nhưng đã chững lại sau 
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Điều đáng lo ngại là thành tích chưa tương xứng với thực lực gần đây của Việt Nam diễn ra ở 
cả chiều cạnh phát triển con người cũng như ở hoạt động kinh tế. Tính năng động về kinh tế 
rất quan trọng đối với phát triển con người, nhưng quan trọng hơn là sự phát triển cân bằng sẽ 
đem lại lợi ích cho tất cả mọi người. Từ lâu nay, Việt Nam luôn được xếp thứ hạng  về phát triển 
con người cao hơn so với thứ hạng về tiến bộ kinh tế, tuy nhiên vị trí này có phần tụt giảm tương 
đối so với các nước có trình độ phát triển tương đồng. Việc chuyển đổi những thành tựu kinh tế 
đạt được sang năng lực đầy đủ mà người dân cần có để phát huy hết tiềm năng phát triển của 
mình ở Việt Nam ngày càng kém hiệu quả hơn.

Xu hướng thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng đã bị đảo chiều sau cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu năm 2008 và đến nay xu hướng đó chưa được khôi phục lại. Về tổng thể, tất 
cả các tỉnh đều có tiến bộ, nhưng một số tỉnh làm tốt hơn các tỉnh khác. Các tỉnh làm tốt bao 
gồm Hậu Giang, Tiền Giang, Bình Phước, Thái Nguyên và Phú Yên. Ngược lại Hà Nam, Nghệ An, 
Phú Thọ và Hà Tĩnh không có nhiều tiến bộ. Các tỉnh đứng đầu danh sách vẫn có bước tiến như 
mong đợi, tuy nhiên trong số này Hà Nội đã tụt xuống sau Đà Nẵng cũng như thành phố Hồ Chí 
Minh và Bà Rịa Vũng Tàu.

Tóm tắt 
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Đo lường nghèo đa chiều cung cấp những hiểu biết mới về tình trạng nghèo khổ ở Việt Nam, 
làm lộ rõ những thách thức nghiêm trọng ở những vùng thường không được coi là nghèo hay 
các khu vực đô thị đang phát triển nhanh chóng. Mặc dù nghèo đa chiều thường liên quan đến 
thiếu thu nhập, mối quan hệ giữa hai khía cạnh này không phải luôn luôn đúng: ‘nghèo về thu 
nhập’ không được xếp hạng cao nhất trong tất cả các chiều cạnh của chỉ số nghèo đa chiều 
(MPI). Tầng lớp cận nghèo và những người có thu nhập trung bình thấp phải đối mặt với nhiều  
áp lực. Nhiều người trong số họ không đủ tiêu chuẩn để được hưởng lợi từ các chương trình trợ 
giúp xã hội hay tham gia bảo hiểm xã hội, không đủ khả năng trang trải những nhu cầu xã hội 
cơ bản như bảo hiểm y tế và chi phí học hành ngày càng gia tăng. 

Tiến bộ kinh tế trong tương lai sẽ phụ thuộc vào sự tham gia và hưởng lợi lớn hơn của tất 
cả mọi người từ tăng trưởng kinh tế

Suy giảm tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trở nên rõ ràng  hơn sau cuộc khủng hoảng tài chính 
toàn cầu năm 2008, nhưng gốc rễ của nó bắt nguồn từ những năm trước đó do mô hình tăng 
trưởng mạnh mẽ một thời đã đến ngưỡng giới hạn. Lấy lại động lực cho nền kinh tế và thúc đẩy 
phát triển con người sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng với 
năng suất cao hơn trong toàn bộ các nhóm dân cư tham gia hoạt động kinh tế. Điều này đòi hỏi 
phải nâng cao hiệu quả, cải thiện kỹ năng, đẩy mạnh áp dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo 
và nhiều yếu tố khác nữa.

Báo cáo này cho thấy tăng trưởng ở Việt Nam đã mang tính bao trùm, với những lợi ích và cơ 
hội được phân phối và chia sẻ một cách rộng rãi trong giai đoạn từ 2004-2012. Tuy nhiên trong 
4 năm đầu tiên của giai đoạn này, mức độ bao trùm cao hơn. Sau năm 2008, khuôn mẫu tăng 
trưởng bình đẳng hơn, song tăng trưởng kinh tế chậm hơn.

Phân tích cả thời kỳ cho thấy tất cả các nhóm dân cư đều có mức thu nhập gia tăng, song các 
nhóm thu nhập ở giữa được hưởng lợi nhiều nhất, dẫn đến sự phát triển  của tầng lớp trung 
lưu ở Việt Nam. Tự do hóa trong nông nghiệp cũng như trong các lĩnh vực phi nông nghiệp, yếu 
tố địa lý thuận lợi và tăng cường hội nhập quốc tế đã tạo điều kiện cho các hoạt động sử dụng 
nhiều lao động, qua đó mở ra cơ hội mới cho đại đa số người lao động. 

Quá trình chuyển dịch cơ cấu xã hội đang diễn ra mạnh mẽ1 ở Việt Nam được thể hiện bởi  tỷ 
trọng nhóm nghèo và cận nghèo giảm xuống đáng kể và sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp 
trung lưu lớp dưới.2 Tuy nhiên nhóm ở giữa này chưa thể đảm bảo được vị thế kinh tế  của mình 
một cách vững chắc, và những người vẫn còn trong nhóm nghèo ngày càng khó thoát nghèo 
hơn, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số. 

Hầu hết người lao động vẫn làm việc trong khu vực phi chính thức, người nghèo và nhóm ‘trung 
lưu mới’ vẫn gặp nhiều trở ngại trong việc cải thiện năng suất lao động. Điều này làm kìm hãm 
việc tiếp tục đạt được những tiến bộ về  phát triển con người, và khiến họ dễ tổn thương trước 
những cú sốc. Việt Nam chưa đạt được nhiều thành tựu trong việc mở rộng ‘nhóm trung lưu 
toàn cầu’3  để qua đó xây dựng những nền tảng vững chắc để đảm bào thu nhập cho người dân 
giúp mọi người không còn phải lo lắng về cơm ăn áo mặc hàng ngày.

việc làm có năng suất là trụ cột của tăng trưởng bao trùm

Để tận dụng tối đa giai đoạn phát triển của một nước thu nhập trung bình như hiện nay, đồng 
thời tránh bị mắc kẹt vĩnh viễn ở đó, Việt Nam cần phải sử dụng có hiệu quả nhất nguồn nhân 
lực phong phú của mình. Ở giai đoạn thu nhập trung bình, việc cải thiện kỹ năng đóng vai trò 
hết sức quan trọng, bởi vì một quốc gia không thể phát triển tiếp tục dựa vào các công việc có 
kỹ năng thấp mà ai cũng có thể làm được.
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Việc năng lực của đông đảo người dân không được cải thiện, và tất cả mọi người không được 
tạo điều kiện để tiếp thu các kỹ năng mới và cao hơn sẽ dẫn tới sự gia tăng nhanh của bất bình 
đẳng, bởi người không có kỹ năng có thể sẽ bị bỏ lại phía sau khi nền kinh tế phát triển lên một 
mức cao hơn. Đồng thời, cần ưu tiên hỗ trợ các vấn đề của nhóm nghèo tuyệt đối (còn lại chủ 
yếu ở vùng sâu, vùng xa và các cộng đồng dân tộc thiểu số) để họ không thể tụt hậu mãi.

Việt Nam đã và đang trải qua bốn quá trình chuyển đổi giúp đạt được tăng trưởng chủ yếu dựa 
vào hiệu quả và nâng cao năng suất. Sự chuyển đổi đầu tiên diễn ra  trong nội bộ lĩnh vực nông 
nghiêp, từ các hoạt động sản xuất có năng suất và thu nhập thấp sang các hoạt động có năng 
suất và thu nhập cao hơn. Ở khu vực này Việt Nam đã có những tiến bộ nhất định song cần phải 
làm nhiều hơn thế. Những thách thức còn tồn tại trong lĩnh vực này bao gồm sản xuất quy mô 
nhỏ; nông dân chỉ được hưởng phần lợi nhuận nhỏ không tương xứng trong chuỗi giá trị; rào 
cản lớn về công nghệ, vốn và kỹ năng; và rủi ro cao. Sự chuyển đổi thứ hai là rút lao động ra 
khỏi lĩnh vực nông nghiệp. Đây là yếu tố chính giúp cải thiện năng suất lao động ở  Việt Nam 
từ khi thực hiện Đổi Mới đến nay. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là việc tăng năng suất lao 
động  nội tại các ngành vẫn còn là một thách thức lớn. Sự chuyển đổi thứ ba là tăng tỷ trọng lao 
động và doanh nghiệp trong khu vực chính thức song quá trình này mới chỉ có những bước tiến 
chậm chạp và thậm chí còn chậm  hơn sau năm 2008. Sự chuyển đổi thứ tư là tăng  năng suất 
và thu nhập trong khu vực chính thức, chủ yếu thông qua cải thiện kỹ năng và áp dụng công 
nghệ, nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Những bước tiến ở giai đoạn này 
cũng khá hạn chế. Sự xuất hiện gần đây của các tập đoàn đa quốc gia với định hướng xuất khẩu 
tạo ra những cơ hội rất lớn, nhưng nắm bắt cơ hội một cách đầy đủ sẽ không dễ dàng. Cần có 
một chính sách công nghiệp hiện đại nhấn mạnh tới quan hệ đối tác công - tư hiệu quả và nâng 
cao kỹ năng để củng cố mối liên kết mạnh mẽ hơn giữa đầu tư trực tiếp nước ngoài với khu vực 
trong nước, đặc biệt là với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Y tế và giáo dục có tầm quan trọng đối với phát triển con người và nâng cao năng suất

Y tế và giáo dục là hai hợp phần cốt lõi của phát triển con người, có vai trò trung tâm đối với sinh 
kế của hộ gia đình và cả nền kinh tế. Lực lượng lao động có trình độ học vấn và có sức khỏe tốt 
hơn cho phép họ nắm bắt cơ hội và tạo ra hiệu quả lớn hơn. 

Việt Nam có thành tích tốt xét về các chỉ tiêu y tế và giáo dục tổng thể cấp quốc gia như các Mục 
tiêu Phát triển thiên niên kỷ - MDG.  Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề lớn cần phải giải quyết liên 
quan đến chất lượng, diện bao phủ và tính công bằng. Bên ngoài  những dịch vụ xã hội cơ bản 
như giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tiếp cận y tế cơ bản và bảo hiểm xã hội, bất bình đẳng 
đang có xu hướng gia tăng nhanh. Trong lĩnh vực  giáo dục, ở những cấp học  có ý nghĩa then chốt 
đối với tăng trưởng bao trùm – giáo dục mầm non, đào tạo nghề và giáo dục đại học – có những 
bằng chứng cho thấy tồn tại tình trạng phân tầng xã hội và loại trừ trong tiếp cận. Có những 
chênh lệch tương tự trong khả năng trang trải các khoản chi tiêu y tế giữa  các nhóm thu nhập 
khác nhau, trong đó các nhóm nghèo hơn thường chịu tác động lớn. Ngoài ra, có sự khác biệt lớn 
về mặt địa lý trong cung ứng và chất lượng của cả dịch vụ giáo dục và y tế.

Nhiều câu hỏi về tính hiệu quả được đặt ra bởi Việt Nam đang chi rất nhiều tiền từ cả nguồn 
công và tư cho y tế và giáo dục. Vấn đề không phải là mức độ chi tiêu – với tỷ lệ 6,6% GDP cho y 
tế và 7,8% GDP cho giáo dục vào năm 2012, tức là ở mức cao so với các nước có mức thu nhập 
trung bình và so với mức chung trong khu vực – mà là ở chỗ những nguồn lực đó được chi tiêu 
như thế nào. 

Những biện pháp cải cách về quản lý và chi tiêu công trong những năm gần đây dưới chủ 
trương xã hội hóa, và điều này làm tăng phí dịch vụ mà người sử dụng phải trả; sự phân cấp 
quản lý chưa được giám sát, kiểm tra hiệu quả. Ranh giới giữa công và tư không rõ ràng làm nảy 
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sinh các khuyến khích không phù hợp, trong đó có việc cung ứng các dịch vụ không cần thiết. 
Chi phí tăng gây áp lực lớn lên người dân, đặc biệt là các nhóm nghèo, cận nghèo và trung lưu 
lớp dưới. Với đặc tính hàng hóa công, y tế và giáo dục cần vai trò điều tiết mạnh của Nhà nước 
nếu Nhà nước không trực tiếp cung cấp các dịch vụ này. 

An sinh xã hội là thiết yếu để đảm bảo công bằng, hiệu quả và nâng cao khả năng chống chịu 

Cũng giống như giáo dục và y tế, an sinh xã hội giúp thúc đẩy công bằng, hiệu quả và nâng cao 
sức chống chịu của người dân trong quá trình tăng trưởng và phát triển. An sinh xã hội tạo điều 
kiện để đảm bảo những người nghèo nhất có được mức sống tối thiểu, đồng thời cũng giúp 
nhóm cận nghèo và nhóm trung lưu lớp dưới, những người vốn chỉ có mức thu nhập đủ sống, 
có được một hàng rào bảo vệ để tránh bị tổn thương. An sinh xã hội tạo điều kiện để các hộ gia 
đình yên tâm đầu tư cho tương lai, qua đó giúp thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Việt Nam đã có hệ thống an sinh xã hội cơ bản bao phủ nhiều giai đoạn của vòng đời. Nhưng 
hệ thống này chia thành hai nhánh rõ ràng gồm bảo hiểm xã hội tương đối hào phóng cho 
những người làm việc trong khu vực chính thức và trợ giúp xã hội rất hạn chế cho những 
người nghèo nhất. “Nhóm ở giữa bị bỏ sót” bao gồm những người cận nghèo và những người 
có mức thu nhập trung bình thấp làm việc ở khu vực phi chính thức không có đủ tiêu chuẩn 
để được nhận trợ giúp xã hội và cũng không thể tiếp cận bảo hiểm xã hội. Điều này khiến họ 
rất dễ bị tổn thương trước những rủi ro của đời sống như các rủi ro liên quan tới việc đầu tư 
vào giáo dục hay thử sức kinh doanh. Kết quả là, năng suất của nền kinh tế nói chung khó 
được cải thiện hơn.

Nhìn chung, mức độ trợ cấp xã hội là quá thấp nên khó tạo ra sự khác biệt cho những người có 
đủ tiêu chuẩn thụ hưởng, thể hiện ở nhiều kết quả không mấy tích cực, trong đó có tình trạng 
còi khá phổ biến ở trẻ em thuộc các hộ gia đình nghèo và có mức thu nhập thấp. Các ưu tiên chi 
tiêu của Chính phủ phản ánh tư duy chính sách chưa  bắt nhịp với kinh nghiệm tốt của thế giới 
hiện đại. Mặc dù, Việt Nam dành tới 2,8% GDP chi cho an sinh xã hội nói chung trong năm 2013 
song phần chi tiêu cho trợ giúp xã hội chỉ chiếm 0,4% GDP. 

Các khuyến nghị để đạt được cam kết về tăng trưởng bao trùm

Việt Nam có thể tự hào về những thành công trong quá khứ. Tuy nhiên, giờ đây cần có sự thay 
đổi căn bản trong chính sách kinh tế và xã hội để đạt được tăng trưởng bao trùm ở cấp độ cao 
hơn. Chỉ khi đó, Việt Nam mới có thể tận dụng được cơ hội của một nước có mức thu nhập trung 
bình, đồng thời tránh bị rơi vào bẫy thu nhập trung bình trong dài hạn. 

Nói tóm lại, Việt Nam cần phải vượt lên những thách thức của giai đoạn phát triển mới.  Cần có 
những chính sách để mở rộng việc làm có năng suất, cải thiện hiệu quả và tính công bằng của 
giáo dục và y tế, và mở rộng diện bao phủ của hệ thống an sinh xã hội nhằm đáp ứng những 
yêu cầu của một nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng.

Để mở rộng việc làm có năng suất cần thực hiện một loạt các cải cách chính sách và thể chế. 
Các cải cách này cần giúp duy trì ổn định kinh tế vĩ mô mà không làm tổn hại đến tính bao trùm 
của tăng trưởng. Chính sách tài khóa mang tính lũy tiến hơn sẽ giúp hỗ trợ để đạt mục tiêu này, 
trong đó bao gồm áp dụng thuế tài sản, cũng như dỡ bỏ trợ giá nhiên liệu hóa thạch đi kèm với 
những biện pháp phù hợp để bảo vệ người nghèo.  

Cần nâng cao hiệu quả của nền kinh tế thông qua việc thúc đẩy cải cách nội địa phù hợp  với 
tiến độ của quá trình hội nhập quốc tế. Các nội dung chính bao gồm thực hiện có hiệu quả cải 
cách hành chính và quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng; tái cấu trúc đầu tư công, doanh 
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nghiệp nhà nước, khu vực tài chính ngân hàng và nông nghiệp; khuyến khích phát triển khu 
vực kinh tế tư nhân và cải thiện tính hiệu quả của thị trường lao động.

Tăng cường tính kết nối và nâng cao khả năng hấp thụ công nghệ cũng như nuôi dưỡng năng 
lực sáng tạo là những yếu tố quan trọng giúp cải thiện năng suất. Điều này đòi hỏi nâng cao 
năng suất lao động trong nội tại các ngành – thông qua cải thiện kỹ năng, nhấn mạnh nhiều 
hơn tới khả năng vừa học vừa làm, chuyển giao công nghệ trung bình và tạo lập nền tảng cho 
đổi mới sáng tạo.

Các hỗ trợ quan trọng cho quá trình này bao gồm đẩy nhanh và quản lý tốt hơn quá trình đô 
thị hóa và khuyến khích thiết lập các cụm liên kết ngành; củng cố các mối liên kết giữa doanh 
nghiệp  trong nước và nước ngoài; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là các doanh 
nghiệp khởi nghiệp gắn với công nghệ nhằm giành được chỗ đứng vững chắc trong các chuỗi 
giá trị toàn cầu; đẩy mạnh hơn nữa bằng nguồn đầu tư công cho xây dựng cơ sở hạ tầng trọng 
điểm nhằm hỗ trợ tính kết nối và nâng cao khả năng hấp thụ công nghệ; và nâng cao năng lực 
nghiên cứu và phát triển. Ngoài ra, định hình lại thị trường vốn để tạo thuận lợi cho đầu tư dài 
hạn và vốn đầu tư mạo hiểm, và khuyến khích  đầu tư giúp thúc đẩy lan tỏa công nghệ.  

Trong giáo dục, Việt Nam cần tập trung phát huy  các thành tích rất ấn tượng nhưng mới ở mức 
cơ bản của mình. Bên cạnh việc  duy trì thành tựu cơ bản như phổ cập giáo dục tiểu học và 
trung học cơ sở, Việt Nam cần đầu tư nhiều hơn vào các cấp học có ý nghĩa sống còn với tăng 
trưởng bao trùm, đó là: giáo dục mầm non, dạy nghề và đại học. Trong y tế, cần có sự công bằng 
hơn giữa các vùng miền và mọi người. Điều này đòi hỏi phải tập trung vào cung cấp dịch vụ y 
tế cơ bản thay vì các dịch vụ chữa trị đắt đỏ. Cần phải có đánh giá về những cải cách tài chính và 
quản lý trong cả y tế và giáo dục, cùng với tư duy mới về vai trò điều tiết của Nhà nước để bảo 
đảm tính công bằng và hiệu quả. 

Trong an sinh xã hội, Việt Nam cần khẩn trương thực hiện những thay đổi cơ bản nhằm tăng tỷ 
lệ bao phủ và mức hỗ trợ đủ lớn cho việc thực hiện giảm nghèo và củng cố sức chống chịu cho 
nhiều người ở nhóm dễ bị tổn thương – cả hai điều này có tầm quan trọng sống còn đối với việc 
khuyến khích đầu tư ở cấp hộ, quá đó góp phần tăng trưởng  kinh tế.

Việt Nam phải thực hiện các biện pháp khuyến khích để thúc đẩy người dân tham gia bảo hiểm 
y tế, và có các công cụ chính sách thận trọng giúp mở rộng bảo hiểm xã hội, song song với việc 
xây dựng một gói trợ giúp xã hội cơ bản theo nguyên tắc vòng đời, đặc biệt là lúc mới sinh và 
thời thơ ấu, nhóm khuyết tật và người cao tuổi. Hệ thống an sinh xã hội với các trụ cột chính có 
sự liên kết cao hơn sẽ giúp tăng diện bao phủ và mức độ hiệu quả. Mặc dù những biện pháp này 
đòi hỏi có thêm nguồn lực và/hoặc phân bổ lại nguồn lực, chi tiêu cho an sinh xã hội cần được 
nhìn nhận như việc đầu tư công hiệu quả với những lợi ích kinh tế và xã hội lớn.

Cuối cùng, khung chính sách đưa ra trong báo cáo này là thành tố quan trọng đối với chương 
trình nghị sự giúp thúc đẩy để nâng phát triển con người của Việt Nam lên cấp độ cao hơn.  Việt 
Nam có những khát vọng lớn và bây giờ là lúc phải hành động để hiện thực hóa những khát 
vọng đó. Làm cho tăng trưởng có tính bao trùm ở cấp độ cao hơn sẽ giúp Việt Nam đi đúng 
hướng trên con đường dài hướng tới những kết quả cao hơn về phát triển con người.
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Từ khi thực hiện công cuộc Đổi mới vào cuối những năm 1980, Việt Nam đã đạt được những 
tiến bộ đầy ý nghĩa trong hành trình tiến tới thịnh vượng và phát triển con người công bằng. 
Từ một đất nước bị tàn phá bởi chiến tranh và phải vật lộn với tình trạng nghèo đói tràn lan 
và nền kinh tế trì trệ vào đầu những năm 1980, Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng 
mạnh mẽ trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị 
trường. Năm 2010, Việt Nam đã trở thành nước có mức thu nhập trung bình thấp, và liên tục 
cải thiện Chỉ số phát triển con người (HDI). Với tỷ lệ nghèo giảm từ trên 58% năm 1993 xuống 
còn khoảng 10% năm 2014 và những thành tựu ấn tượng về giáo dục và y tế, Việt Nam là một 
trong những nước trên thế giới thực hiện hiệu quả nhất các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ 
(MDG) (Báo cáo Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam, năm 2013, 2014, 2015). 

Tuy nhiên, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những thách thức mới 
của một nước thu nhập trung bình. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 và đặc biệt 
những hậu quả của cuộc khủng hoảng này đã làm bộc lộ những yếu kém đằng sau những tiến 
bộ mà Việt Nam đạt được trong quá trình phát triển của mô hình tăng trưởng hiện nay. 

Trong những năm vừa qua, tăng trưởng kinh tế và tiến bộ về phát triển con người của Việt Nam 
đã bắt đầu giảm sút. Trên cơ sở một số công trình nghiên cứu, các cuộc thảo luận và tranh luận 
nghiêm túc đã được tổ chức nhằm nhận diện những yếu kém liên quan đến vấn đề này. Một 
loạt câu hỏi lớn được nêu ra về khả năng của mô hình tăng trưởng hiện nay trong việc bảo đảm 
sự phát triển trong dài hạn, mặc dù mô hình này đã mang lại những tiến bộ đầy ấn tượng. Nỗ 
lực tìm kiếm một phương pháp tiếp cận mới thu hút được nhiều ý kiến đóng góp, với sự tham 
gia tích cực của Chính phủ Việt Nam.  

Nhiều ý kiến đồng thuận cho rằng nền kinh tế Việt Nam cần chuyển hướng từ việc phụ thuộc 
vào nguồn lao động giá rẻ và khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên sang một nền kinh tế dựa 
vào năng suất lao động cao hơn và sức cạnh tranh mạnh hơn. Việc cải thiện phân bổ và sử dụng 
nguồn lực là rất quan trọng để đạt được hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên, cuộc tranh luận về những 
lựa chọn chính sách chủ yếu để thực hiện những mục tiêu trên vẫn còn đang tiếp diễn. 

Báo cáo quốc gia về Phát triển con người Việt Nam năm 2015 nhằm đóng góp ý kiến vào cuộc 
đối thoại về nội dung làm thế nào để thực hiện được quá trình chuyển đổi và những biện pháp 
cải cách nào cần được ưu tiên thực hiện. Báo cáo ủng hộ một lộ trình tăng trưởng bao trùm, qua 
đó thúc đẩy cơ hội và sự tham gia tích cực của tất cả các nhóm dân cư vào nền kinh tế, đồng thời 
bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng cũng như phân phối lợi ích từ tăng trưởng một cách công bằng 

Lời giới thiệu

“Chúng ta nhìn nhận rằng con người là trung tâm của phát triển bền vững và, nhìn 
từ góc độ này, chúng ta đang phấn đấu vì một thế giới công bằng, bình đẳng và 
bao trùm, chúng ta cam kết cùng nhau hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng bền vững 
và bao trùm, phát triển xã hội và bảo vệ môi trường, qua đó mang lại lợi ích cho tất 
cả mọi người.” 

“Tương lai chúng ta mong muốn”, Tài liệu về kết quả Hội nghị Rio+20
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hơn. Cách tiếp cận đó phù hợp với cuộc thảo luận quốc tế và tư duy chính sách phát triển hiện 
nay đang ngày càng nhấn mạnh tính bình đẳng, mức độ bao trùm và sức chống chịu. 

Từ năm 2012, Việt Nam đã cùng các quốc gia thành viên khác của Liên hợp quốc tham gia tích 
cực vào các cuộc thảo luận toàn cầu nhằm xây dựng Chương trình nghị sự đến năm 2030. Được 
thông qua tháng 9/2015 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc với con số kỷ lục 154 nguyên thủ quốc 
gia và người đứng đầu chính phủ trên thế giới, Chương trình nghị sự 2030 cam kết không để 
một ai tụt hậu và lấy bình đẳng làm nguyên tắc trung tâm. Trong 17 mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG) gắn kết chặt chẽ với nhau có mục tiêu số 8 kêu gọi “thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
bền vững và bao trùm, việc làm và công việc cho tất cả mọi người” và nêu cụ thể “tăng trưởng 
kinh tế bền vững và bao trùm” là con đường để chấm dứt nghèo đói dưới mọi hình thức. 

Điều đó khẳng định vai trò của tăng trưởng bền vững và bao trùm trong việc bảo đảm rằng tất 
cả mọi người dân phát huy đầy đủ tiềm năng của mình, được sống trong nhân phẩm và có cuộc 
sống thịnh vượng và mỹ mãn. 

Ngoài việc góp phần xác định mô hình tăng trưởng mới cho Việt Nam, báo cáo này cũng đưa ra 
những ý kiến về phương hướng quốc gia để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDG). 
Với chủ đề tăng trưởng bao trùm - ở đó người dân là chủ thể tích cực góp phần hình thành và 
tạo ra sự thịnh vượng, đồng thời chia sẻ lợi ích một cách bình đẳng - Báo cáo mong muốn đưa 
quan điểm về phát triển con người và lấy con người làm trung tâm tới các nhà hoạch định chính 
sách. Báo cáo phân tích làm thế nào để quá trình tăng trưởng có thể mở rộng cơ hội và tăng 
cường năng lực cũng như sức chống chịu của tất cả người dân Việt Nam, tạo điều kiện thuận 
lợi để họ hiện thực hóa nguyện vọng của mình, và qua đó giúp Việt Nam vượt qua ngưỡng thu 
nhập trung bình thấp hiện nay. 

Báo cáo có ba phần. Phần 1 cung cấp nền tảng lý thuyết và các thông tin cơ bản, trong đó 
chương 1 bàn về các khái niệm về phát triển con người và tăng trưởng bao trùm, và sự kết nối 
với con người và tính công bằng. Đồng thời xác định tăng trưởng bao trùm là con đường để 
thúc đẩy phát triển con người và trình bày một khung phân tích để đo lường tăng trưởng bao 
trùm. Chương 2 phân tích tình hình và các xu hướng phát triển con người của Việt Nam, được 
đo lường bằng chỉ số HDI và các chỉ số có liên quan, cùng với các yếu tố ảnh hưởng tới tiến bộ 
về phát triển con người.  

Trên cơ sở khung phân tích nêu ra tại phần 1, phần 2 đưa ra các phân tích chính. Phần này 
trao đổi về mức độ bao trùm của sự tăng trưởng ở Việt Nam (Chương 2.1) và bối cảnh thay 
đổi trong quá trình phát triển của Việt Nam (Chương 2.2). Phần này cũng phân tích ba trụ cột 
của mô hình tăng trưởng bao trùm, bao gồm mức độ mà theo đó: thứ nhất, cơ hội việc làm có 
năng suất được mở rộng thế nào (chương 2.3); thứ hai, dịch vụ giáo dục và y tế đã tăng cường 
năng lực của con người ra sao (chương 2.4); và thứ ba, hệ thống an sinh xã hội đã cải thiện sức 
chống chịu của người dân đến đâu (chương 2.5); đồng thời xem xét cụ thể những yếu tố cản 
trở đối với việc đạt được mức độ bao trùm sâu hơn trong cả 3 trụ cột. 

Phần 3, và là phần cuối cùng của báo cáo, đưa ra các khuyến nghị về những cải cách chính sách, 
phương án lựa chọn và hành động nhằm đạt được tăng trưởng bao trùm, thúc đẩy phát triển 
con người và xử lý các thách thức của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. 
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trường thuận lợi cho mọi người được sống lâu, 
sống khỏe mạnh và sống sáng tạo.” 

Trên đây là mấy dòng trích từ phần mở đầu 
của Báo cáo Phát triển con người toàn cầu 
lần thứ nhất, xuất bản năm 1990. Ý tưởng con 
người là trung tâm của sự phát triển - không 
chỉ là người thụ hưởng mà còn là nhân tố tạo 
nên thay đổi - đã thách thức một cách sâu sắc 
ý tưởng mang tính chính thống về phát triển 
lấy tăng trưởng kinh tế làm trung tâm. Tập 
trung vào việc tăng cường năng lực và mở 
rộng sự lựa chọn để người dân có thể sống 
một cuộc sống đầy đủ, sáng tạo trong tự do 
và nhân phẩm, phát triển con người đã mở ra 
những thách thức mới để đánh giá sự tiến bộ. 

Phát triển con người đã có nhiều tiến triển 
trong những năm 1980, được củng cố bởi 
công trình đặt nền móng về kinh tế học phúc 
lợi của Amartya Sen, trong đó Sen định nghĩa 
phát triển, từ góc độ tăng cường năng lực 
con người để thực hiện các lựa chọn chủ yếu 
(Hộp 1.1). Cách tiếp cận này đã hòa nhịp cùng 
những nỗ lực lâu dài nhằm thay thế các định 
nghĩa về tiến bộ con người từ góc độ kinh tế 
thuần túy, vốn chỉ tập trung chủ yếu vào tăng 
trưởng được tính bằng thu nhập bình quân 
đầu người. 

Tăng trưởng bao trùm mở ra cơ hội cho mọi 
người nâng cao chất lượng cuộc sống mà 
không ai bị bỏ lại phía sau. Khái niệm này 
hướng tới giảm nghèo và nâng đỡ tất cả người 
dân ở mọi nhóm thu nhập, kể cả những người 
có thể là khá giả, song vẫn dễ bị tổn thương 
trước những cú sốc. Về cơ bản, tăng trưởng 
bao trùm phụ thuộc vào việc mọi người có 
việc làm có năng suất cao hay không, có dễ 
dàng tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục chất 
lượng cao hay không, và bảo trợ xã hội có 
đảm bảo tiêu chuẩn sống cơ bản cho tất cả 
mọi người hay không.

Con người nói chung ở nơi nào mọi người có 
thể trở nên có năng lực và năng suất cao hơn, 
có cơ hội sử dụng những năng lực đó, thì ở 
nơi đó người ta có thể tạo dựng cuộc sống tốt 
đẹp hơn cho chính họ và gia đình mình. Họ 
cũng trở thành động lực của một nền kinh tế 
có năng suất cao với hoạt động linh hoạt và 
hiệu quả, với lợi thế cạnh tranh trong một thế 
giới toàn cầu hóa.

Tiến bộ phát triển con người vượt ra ngoài ý 
nghĩa về tăng trưởng kinh tế

“Con người là tài sản thực sự của mỗi quốc gia. 
Mục tiêu cơ bản của phát triển là tạo dựng môi 

Chương 1.1: Khát vọng lớn  
đòi hỏi một đường hướng  
tăng trưởng bao trùm 

Hộp 1.1: Gốc rễ của phát triển là từ kinh nghiệm của người dân bình thường

Lần đầu tiên được nêu ra vào những năm 1980, cách tiếp cận phát triển con người của Amartya 
Sen cung cấp một cách hiểu và theo dõi tiến bộ về mặt kinh tế và xã hội trên cơ sở kinh nghiệm 
thực tế của những con người bình thường. Phát triển con người liên quan đến việc cải thiện năng 
lực của các cá nhân (“năng lực” của họ) trong việc tiếp cận các khía cạnh của cuộc sống (“thực hiện 
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Phát triển con người xác định một tập hợp các 
nhu cầu rộng lớn hơn và tinh tế hơn. Nó thể 
hiện hạnh phúc phồn vinh theo hướng các 
cá nhân có tự do để đưa ra những lựa chọn 
tích cực và phát huy đầy đủ tiềm năng của 
mình. Trong những năm 1980 những năm 
đầu 1990, ý nghĩa về mặt chính sách của khái 
niệm phát triển con người đã được mở rộng 
hơn bởi hoạt động kém hiệu quả và tác động 
tiêu cực của các chính sách điều chỉnh cơ cấu. 

Tăng trưởng bao trùm ở giai đoạn trung tâm

Trong những năm gần đây, khái niệm tăng 
trưởng bao trùm đã xuất hiện. Tăng trưởng 
bao trùm vượt ra ngoài hạn chế của khái niệm 
tăng trưởng vì người nghèo vốn chỉ nhằm vào 
các nhóm dân cư có mức thu nhập thấp hơn. 
Mặc dù tăng trưởng vì người nghèo đã tạo 
nên thành tựu ấn tượng trong giảm nghèo, 
đặc biệt ở châu Á, mục tiêu hạn hẹp của nó 
không thể giúp đạt được sự thịnh vượng “chia 
sẻ”. Trong kỷ nguyên toàn cầu hóa, các khuôn 
mẫu tăng trưởng tạo thiên vị cho những 
người có vốn và lao động có kỹ năng, và điều 
này có xu hướng khiến cho bất bình đẳng 
trở nên trầm trọng hơn. Những người từng ở 
trong nhóm nghèo có cơ hội vươn lên, nhưng 
chủ yếu sang nhóm thu nhập trung bình rất 
dễ bị tổn thương, đặc biệt trong bối cảnh 
cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Tăng trưởng bao trùm được chú ý sau cuộc 
khủng hoảng, bởi nó vừa nêu bật các vấn đề 
về công bằng kinh tế, đồng thời định hình 
các chiến lược tăng trưởng mới (xem hộp 1.2 

và 1.3). Tăng trưởng bao trùm nhấn mạnh 
rằng không chỉ mức độ tăng trưởng, mà chất 
lượng tăng trưởng cũng quan trọng không 
kém. Tăng trưởng bao trùm đòi hỏi cơ hội 
bình đẳng cho tất cả các nhóm dân cư cũng 
như có khả năng chuyển cơ hội thành những 
kết quả có ý nghĩa, như việc có thu nhập và 
mức sống cao hơn. Nói tóm lại, tăng trưởng 
bao trùm đưa yếu tố bình đẳng trở lại chương 
trình nghị sự về chính sách. 

Trong khi tăng trưởng vì người nghèo tập 
trung vào cải thiện thu nhập của những người 
nghèo nhất, tăng trưởng bao trùm coi người 
nghèo và không nghèo, cùng với những nhóm 
khác, là những người tham gia đầy đủ vào nền 
kinh tế, tạo lập và định hình tăng trưởng kinh 
tế, vượt ra ngoài khía cạnh chia sẻ lợi ích thuần 
túy. Do đó, tăng trưởng bao trùm “xem xét tính 
bao trùm ở cốt lõi của việc tăng trưởng được tạo 
ra thế nào, của hoạt động đầu tư, doanh nghiệp 
và việc làm, thể chế và chính sách kinh tế.” (IDRC, 
2013, trang 1). Nó tập trung không chỉ vào 
người nghèo và cận nghèo, mà cả nhóm thu 
nhập trung bình, xem xét giảm thiểu bất bình 
đẳng như một mục tiêu chính sách tự thân. 

Khái niệm về phát triển con người và tăng 
trưởng bao trùm có quá trình tiến triển phần 
lớn độc lập với nhau, nhưng cả hai đều đặt con 
người ở trung tâm của quá trình phát triển. Cả 
hai khái niệm đều quan tâm đến quá trình và 
kết quả của tăng trưởng kinh tế nói riêng và 
phát triển nói chung. Tăng trưởng bao trùm 
nhấn mạnh đến con người là tác nhân tích 
cực định hình và tạo ra tăng trưởng, tương tự 

chức năng sống”) tạo nên hạnh phúc phồn vinh. Các khía cạnh này bao gồm được học hành, có 
sức khỏe và có đủ điều kiên kinh tế để bảo đảm cuộc sống gia đình. Thay vì định nghĩa phát triển 
theo giá trị đồng tiền, phát triển con người theo dõi những yếu tố làm cho cuộc sống có giá trị.    
 
Từ khi Báo cáo Phát triển con người toàn cầu được ấn hành lần đầu tiên vào năm 1990, cách tiếp 
cận phát triển con người đã được sử dụng để xác định chính sách và phương pháp lập chương 
trình của UNDP và có ảnh hưởng ở nhiều nước và nhiều tổ chức phát triển khác. Khái niệm này đã 
thay đổi theo thời gian để nhấn mạnh đặc điểm của các tổ chức, sự bình đẳng và quyền con người 
cũng như để nhìn nhận tầm quan trọng của các quyền tự do chính trị và sự thịnh vượng của các 
thế hệ tương lai.

Nguồn: Chương trình phát triển Liên hợp quốc, 1990, Báo cáo Phát triển con người 1990
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Hộp 1.2: Các nền kinh tế mới nổi coi yếu tố bao trùm là ưu tiên

Tính bao trùm từ lâu đã là một bộ phận của chương trình nghị sự chính sách ở nhiều nước công 
nghiệp, đặc biệt là các nước theo phương pháp tiếp cận thị trường xã hội hay nhà nước phúc lợi. 
Gần đây, các nền kinh tế mới nổi đã coi vấn đề này như là câu trả lời đối với tình trạng bất bình 
đẳng ngày càng tăng và các cảm nhận về rủi ro chính trị (IDRC, trang 2). Cái gọi là “Mùa xuân Ả-rập” 
tập trung sự chú ý đến khía cạnh bao trùm, với mối quan ngại đặc biệt về tình trạng thất nghiệp 
trong tầng lớp thanh niên. 

Mặc dù các lựa chọn chính sách có thể khác nhau, nhưng về cơ bản tăng trưởng bao trùm đều 
được thực hiện bằng cách điều chỉnh hoạt động kinh tế để tạo ra việc làm đầy đủ và thúc đẩy năng 
suất lao động, cải thiện các dịch vụ công và tích cực hỗ trợ người nghèo và dễ bị tổn thương. Trọng 
tâm là tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người, chứ không đơn thuần là phân phối lại, với ý nghĩa là 
nâng đỡ chứ không phải cho không. 

Sau đây là một số ví dụ của các nước đang phát triển lựa chọn chính sách tăng trưởng bao trùm: 

Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 của Ấn Độ (2007-2012) có tiêu đề “Tăng trưởng bao trùm” đưa ra các 
chiến lược cụ thể nhằm hỗ trợ “không chỉ tăng trưởng nhanh hơn, mà cả bình đẳng cơ hội cho tất 
cả mọi người”. 

Trung Quốc đặt mục tiêu giải quyết tình trạng bất bình đẳng và đạt được “xã hội hài hòa”. 

Kế hoạch phát triển 2011 - 2015 của Malaysia tập trung vào thúc đẩy sự tham gia vào hoạt động 
kinh tế công bằng, đặc biệt nhấn mạnh việc cải thiện sinh kế cho 40% dân số nghèo hơn trong xã hội.

Chiến lược phát triển 2012-2016 của Thái Lan dựa trên việc phát triển lấy con người làm trung 
tâm, với tầm nhìn hướng tới sự bình đẳng, tính công bằng và sức chống chịu. 

Nguồn: IDRC 2013, ADB 2012b và OECD 2014c

như khái niệm quyền năng con người trong 
phát triển con người.

Giống như phát triển con người, tăng trưởng 
bao trùm vượt ra ngoài khía cạnh thu nhập, 
bao gồm cả các chiều cạnh phi thu nhập của 
cuộc sống, như vấn đề không được tiếp cận 
dịch vụ xã hội, bất bình đẳng giới, những 
hạn chế liên quan tới vị trí địa lý, dân tộc hay 
giáo phái tôn giáo. Tăng trưởng bao trùm phụ 
thuộc vào việc giảm thiểu bất bình đẳng ở 
tất cả các khía cạnh của cuộc sống con người 
(Klasen, 2010). Báo cáo này định nghĩa tăng 
trưởng là bao trùm khi tối đa hóa được tỷ 
lệ tăng trưởng, khi tăng trưởng thúc đẩy sự 
tham gia và chia sẻ lợi ích, và khi tăng trưởng 
giúp duy trì hoặc cải thiện tính công bằng 
trong kết quả và cơ hội cho mọi người.

Từ góc độ phát triển con người, tăng trưởng cần 
nâng cao năng lực và mở rộng cơ hội cho mọi 

người. Mối liên kết giữa sự tham gia vào hoạt 
động kinh tế, đặc biệt qua việc làm có năng 
suất, và chia sẻ lợi ích kinh tế có ý nghĩa đặc biệt 
quan trọng. Một yếu tố nữa là mức độ người 
dân tham gia vào quá trình ra quyết định về các 
ưu tiên phát triển, lựa chọn phân bổ ngân sách 
công và giám sát các dịch vụ công.

Đồng thời, để đạt được phát triển con người, 
nghĩa là mở rộng các quyền tự do của con 
người trong việc thực hiện các lựa chọn để sống 
lâu, sống khỏe, sống sáng tạo, để thúc đẩy các 
mục tiêu khác mà họ có lý do để coi trọng và để 
tham gia vào việc định hình sự phát triển một 
cách bình đẳng và bền vững trên một hành tinh 
chung (cùng nguồn như trên), không chỉ cần có 
sự tăng trưởng bền vững và bao trùm. Ở cốt 
lõi của phát triển con người là quyền tự do lựa 
chọn của cá nhân, điều đòi hỏi có dư địa chính 
trị và sự tôn trọng đối với các quyền con người. 
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Hộp 1.3: Định nghĩa tăng trưởng bao trùm

Có nhiều định nghĩa khác nhau về tăng trưởng bao trùm, mặc dù giữa chúng cũng có một số 
điểm tương đồng. Những điểm tương đồng này tạo cơ sở cho định nghĩa và khung đo lường tăng 
trưởng bao trùm được sử dụng trong báo cáo này. 

UNDP định nghĩa tăng trưởng bao trùm vừa là kết quả, vừa là quá trình. Tăng trưởng bao trùm 
bảo đảm rằng mọi người có thể tham gia vào quá trình tăng trưởng, về cả khía cạnh tham gia vào 
việc ra quyết định để tổ chức tiến trình tăng trưởng và tham gia vào chính sự tăng trưởng đó. Tăng 
trưởng bao trùm cũng bảo đảm rằng mọi người chia sẻ một cách công bằng các lợi ích của tăng 
trưởng và rằng tất cả mọi người có thể tham gia. Tham gia mà không chia sẻ lợi ích sẽ làm cho tăng 
trưởng trở nên không công bằng. Chia sẻ lợi ích mà không tham gia sẽ dẫn đến một nền kinh tế 
phúc lợi (Trung tâm Chính sách quốc tế về tăng trưởng bao trùm của UNDP). 

Ngân hàng Phát triển châu Á coi tăng trưởng bao trùm là “nâng cao tốc độ tăng trưởng và mở 
rộng quy mô nền kinh tế, đồng thời bảo đảm sân chơi bình đẳng cho việc đầu tư và gia tăng cơ hội 
việc làm có năng suất, cũng như bảo đảm khả năng tiếp cận công bằng đối với những cơ hội này. 
Nó cho phép mọi thành phần xã hội tham gia và góp phần vào quá trình tăng trưởng một cách 
bình đẳng, không phân biệt hoàn cảnh của họ.” (ADB, 2012b, trang 4).

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) định nghĩa tăng trưởng bao trùm theo nghĩa rộng, 
bao gồm không chỉ phân phối sự tăng trưởng thu nhập một cách bình đẳng mà còn chia sẻ tiến 
bộ ở các khía cạnh phi thu nhập khác của sự thịnh vượng. Như vậy, tăng trưởng bao trùm là nói 
đến tốc độ và sự phân phối tăng trưởng kinh tế (OECD, 2014c, trang 49).

Đối với Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng bao trùm là điều kiện cần thiết để giảm nghèo và đòi 
hỏi phải có tầm nhìn dài hạn. Nó phải được đặt trên nền tảng rộng lớn, tính chất liên ngành và 
đặt đa dạng hóa nền kinh tế lên hàng đầu. Tăng trưởng cần bao hàm phần lớn lực lượng lao động 
của đất nước mà ở đó tính chất bao trùm nói về sự bình đẳng về cơ hội trong khả năng tiếp cận 
thị trường và nguồn lực cũng như môi trường quản lý không thiên vị cho mọi doanh nghiệp và cá 
nhân. Tăng trưởng được tạo ra như thế nào có vài trò then chốt để đẩy nhanh tốc độ giảm nghèo 
và các chiến lược phải được điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước. Bởi tăng 
trưởng bao trùm nhấn mạnh việc làm có năng suất thay vì phân phối lại thu nhập, cho nên trọng 
tâm không chỉ dựa vào tăng trưởng việc làm mà cả tăng trưởng năng suất. Tăng trưởng bao trùm 
thường được thúc đẩy bởi các nguồn lực theo nhu cầu thị trường, với Chính phủ đóng vai trò là 
người tạo điều kiện thuận lợi (Ngân hàng Thế giới, 2009).

Hộp 1.4: Người dân Việt Nam nhìn nhận tăng trưởng bao trùm như thế nào?

Hơn 400 người dân Việt Nam ở 7 tỉnh đã được tham khảo ý kiến trong một cuộc khảo sát quy mô 
nhỏ. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của: 

● Cơ hội có việc làm và thu nhập tốt hơn (nhấn mạnh cơ hội tốt hơn so với những gì họ đã 
có) và, do đó, cơ hội tốt hơn về độ dịch chuyển xã hội (tham gia các nhóm có thu nhập 
cao hơn và an toàn hơn); 

● Giáo dục tốt hơn (đặc biệt là khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng tốt) là nền tảng 
để trẻ em khi lớn lên có việc làm tốt hơn và, do dó, có cuộc sống tốt hơn trong tương lai 
(cũng về tầm quan trọng của độ dịch chuyển xã hội). 
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1.1.1. Vì sao tính chất bao trùm lại quan trọng?

Tính chất bao trùm có ý nghĩa quan trọng vì 
các lý do về xã hội, kinh tế và chính trị. Trong 
vòng 10 đến 15 năm qua, tư duy đã có sự 
chuyển hướng từ việc coi bất bình đẳng là yếu 
tố có phần tích cực cho tăng trưởng hoặc là 
một hệ quả khó tránh khỏi, đến việc coi bất 
bình đẳng là nguyên nhân làm kìm hãm hiệu 
quả hoạt động kinh tế. Các nhà hoạch định 
chính sách ngày càng đề cập nhiều hơn đến 
tăng trưởng bao trùm với vai trò trung tâm đối 
với phát triển kinh tế (cùng nguồn ở trên), vượt 
ra ngoài khuôn khổ các luận chứng mang tính 
đạo đức của tính bình đẳng và công bằng. 

Các cuộc tham vấn chuyên đề toàn cầu về 
Chương trình nghị sự phát triển sau năm 
2015 về khắc phục tình trạng bất bình đẳng 
nhấn mạnh rằng: 

“Bất bình đẳng không chỉ là vấn đề đối với 
những người dân mà cuộc sống của họ bị 
ảnh hưởng trực tiếp nhất - những người 
chịu thiệt thòi và bị phân biệt đối xử nhiều 
nhất. Bất bình đẳng gây ra những hậu quả 
sâu sắc cho mọi người trong xã hội. Bất bình 
đẳng có hại cho tất cả chúng ta. Trong số 
những hậu quả này có: sự suy giảm tốc độ 
và tính bền vững của tăng trưởng; sự giảm 
sút tiềm năng năng suất của tất cả những 
người chịu tác hại và bị phân biệt đối xử, và 
toàn xã hội mất tiềm năng này; tình trạng 
mong manh và dễ bị tổn thương hiện nay 
càng trở nên nghiêm trọng hơn, trong đó có 
xung đột và thảm họa; và sự cố kết xã hội 
và an ninh cho mọi người trở nên xấu hơn”. 
(UNICEF/UNWOMEN, 2013).
 

Một loạt các nghiên cứu về tác động xã hội 
tiêu cực của bất bình đẳng ủng hộ cho phát 

hiện này. Có nhiều ví dụ, từ đóng góp của 
cuốn sách được ưa chuộng trên toàn cầu là 
cuốn the Spirit Level (Mức độ tinh thần) của 
Picket và Wilkinson (Picket và các tác giả, 
2010), trong đó truy tìm mối quan hệ nhân-
quả giữa bất bình đẳng và những tác động 
tiêu cực rất đa dạng như mất lòng tin xã hội 
hay tình trạng béo phì đang gia tăng, cho 
đến các nghiên cứu chi tiết về các mối quan 
hệ giữa bất bình đẳng và tình trạng tội phạm 
có bạo lực (Madden và Chiu, 1998) cũng như 
giữa bất bình đẳng và tình trạng bất ổn dân 
sự (Madden và Dutta, 2014).  

Bất bình đẳng có những hậu quả tiêu cực đối 
với nỗ lực giảm nghèo, trong ngắn hạn cũng 
như dài hạn. Trong ngắn hạn, sự phân phối thu 
nhập bị lệch lạc dẫn đến tình trạng nghèo cơ 
hội và làm xói mòn tác động của tăng trưởng 
đối với thu nhập của người nghèo. Trong dài 
hạn, tình trạng mất ổn định gắn liền với bất 
bình đẳng nghiêm trọng càng làm trầm trọng 
hơn mức độ dễ bị tổn thương, và điều này đặc 
biệt có hại cho người nghèo, như GS Joseph 
Sitglitz - người từng được Giải thưởng Nobel - 
chỉ rõ (UNDP, 2014a, trang 14): 

“Bất bình đẳng gây nên mất ổn định, làm 
tăng tần suất của các đảo lộn lớn trong nền 
kinh tế. Những biểu hiện bất bình đẳng cực 
đoan có nghĩa là nhiều bộ phận lớn hơn 
của dân cư đang trong cảnh nghèo đói - với 
ít khả năng hơn để ứng phó với các cú sốc 
khi chúng xảy ra. Những biểu hiện bất bình 
đẳng kinh tế cực đoan nhất định sẽ dẫn 
đến bất bình đẳng về chính trị - với kết cục 
là chính phủ có ít khả năng hơn trong việc 
cung cấp các hệ thống an sinh xã hội có thể 
bảo vệ những người ở dưới đáy khỏi hậu 
quả của những cú sốc lớn. Chúng ta cần suy 
nghĩ về bất bình đẳng không chỉ như một 

● An sinh xã hội (đặc biệt an sinh xã hội chính thức do năng lực hạn chế của các mạng lưới 
an sinh không chính thức, nhằm bảo vệ người dân trước những cú sốc lớn hơn và kéo dài 
hơn) để nâng cao sức chống chịu trước rủi ro và không để người dân lại rơi vào tình trạng 
đói nghèo và (hoặc) nhằm duy trì, cải thiện sinh kế. 

 
Nguồn: Khảo sát định tính quy mô nhỏ về nhận thức của người dân về tăng trưởng bao trùm - nghiên cứu đầu 
vào cho Báo cáo PTCN quốc gia (CAF, 2014) và Đánh giá tác động nhanh 2010 (CAF 2010).
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vấn đề đạo lý - mặc dù điều đó là chính xác - 
mà còn là một mối quan ngại cơ bản về kinh 
tế gắn liền với tư duy về phát triển con người 
và đặc biệt có liên quan đến bất kỳ phân tích 
nào về tình trạng dễ bị tổn thương.” 

Tính cơ động xã hội bị hạn chế khi người nghèo 
và nhóm thu nhập trung bình ít có khả năng đầu 
tư vào vốn con người, dẫn tới tình trạng nghèo 
đói dai dẳng giữa các thế hệ. Sự dịch chuyển liên 
thế hệ là cao hơn ở các nước có bất bình đẳng 
thấp hơn. Bất bình đẳng cao về thu nhập có 
nghĩa là mọi người có xu hướng tập trung ở các 
nhóm thu nhập thấp nhất và cao nhất. Các nhà 
hoạch định chính sách cũng có xu hướng tập 
trung ở 2 nhóm này mà thường bỏ qua nhóm 
trung lưu (“nhóm trung lưu bị bỏ sót”).

Tầng lớp trung lưu có vai trò then chốt đối với sự 
tăng trưởng và ổn định chung. Mặc dù Việt Nam 
chưa đến mức bất bình đẳng quá lớn, nhưng 
cũng đã xuất hiện “tầng lớp trung lưu”. Nhóm 
này chủ yếu bao gồm người lao động ở khu vực 
phi chính thức với mức thu nhập thường không 
đủ để gia đình có thể chống chịu với những cú 
sốc, những người gặp khó khăn trong việc tiếp 
cận việc làm bền vững, tiếp cận dịch vụ y tế và 
giáo dục cũng như an sinh xã hội, nhưng lại 
không phải là người nghèo để được hưởng lợi 
ích của hệ thống an sinh xã hội và miễn phí dịch 
vụ. Nhóm có số lượng lớn và quan trọng này 
thiếu rất nhiều cơ hội để cải thiện cuộc sống. 
(UNDP, 2014b và ADB, 2012a).

Có hai kênh qua đó bất bình đẳng làm suy giảm 
hiệu quả hoạt động. Thứ nhất, bất bình đẳng 
phá hủy thị trường vốn, làm tăng chi phí và 
hạn chế nguồn cung vốn. Điều này dẫn đến sự 
phân bổ kém hiệu quả các nguồn vốn, thường 
dành ưu tiên cho các hoạt động đầu cơ thay vì 
các hoạt động sản xuất. Kết quả là những hạn 
chế đối với việc mở rộng năng lực sản xuất và 
tinh thần kinh doanh có tác động rõ ràng và 
lâu dài đến những người thuộc các nhóm dân 
cư có mức thu nhập trung bình và thấp hơn, 
làm giảm cơ hội việc làm hiệu quả, chèn ép các 
doanh nghiệp nhỏ và giảm đầu tư vào giáo dục. 

Thứ hai, các xã hội bất bình đẳng có xu hướng 
rối loạn hoạt động về mặt chính trị và thiếu 
sự gắn kết về mặt xã hội bởi tầng lớp trên 
thường lạm quyền cho lợi ích cá nhân. Khi 

những đòi hỏi phân phối lại nảy sinh, quá 
trình chính trị có thể ủng hộ các chính sách 
mang tính “dân túy”, ngắn hạn (Nissanke và 
Thorbecke 2006). Các cuộc tranh chấp sẽ xảy 
ra thường xuyên hơn và căng thẳng hơn, tình 
trạng bất ổn sẽ nghiêm trọng hơn. Những xã 
hội này có xu hướng đánh thuế nhiều hơn và 
các quyền về tài sản thường ít an toàn hơn, 
gây trở ngại đến hoạt động đầu tư (Alesina và 
Rodrik, 1994). Các định chế chính thức cũng 
có xu hướng kém hiệu lực hơn. 

Người ta thấy có vài điểm khác biệt giữa một 
số loại bất bình đẳng mang tính xây dựng và 
bất bình đẳng mang tính phá hoại. Ví dụ, khác 
biệt về thu nhập có thể được coi là công bằng 
nếu khác biệt này được tạo ra bởi nỗ lực và 
người dân có cơ hội như nhau, và không được 
coi là công bằng nếu sự khác biệt này được 
tạo ra bởi các rào cản như phân biệt đối xử về 
giới và chủng tộc, theo đó một số người được 
ưu đãi hơn những người khác (Nancy Birdsall, 
2006). Dưới một ngưỡng nhất định, “bất bình 
đẳng tích cực” có thể khuyến khích nỗ lực và 
cạnh tranh cá nhân. Vượt qua ngưỡng này, 
“bất bình đẳng tiêu cực” sẽ chiếm ưu thế, khi 
mà người giàu và có quyền lực hơn có những 
ảnh hưởng thái quá. Điều này bóp méo quá 
trình lập chính sách, phá hoại nền dân chủ và 
tăng trưởng, và có thể kích động bất ổn. Đối 
với hầu hết các nước đang phát triển với các 
định chế và thị trường quá yếu kém để có thể 
dung hòa những thái cực, bất bình đẳng hầu 
như mang tính phá hoại. 

Tuy nhiên, ý tưởng về “bất bình đẳng tích cực” 
cũng luôn bị thách thức (xem Hộp 1.5). Nhìn 
chung, các nghiên cứu đều cho thấy rằng, tác 
động của bất bình đẳng thu nhập luôn là tiêu 
cực và điều này có ý nghĩa về mặt thống kê. Một 
nghiên cứu đã chỉ ra rằng cứ tăng 1% về mức 
độ bất bình đẳng sẽ làm giảm GDP từ 0,6% đến 
1,1% (OECD, 2014a, trang 77). Bất bình đẳng 
cao, liên tục và lâu dài làm giảm tỷ lệ hoàn vốn 
đầu tư cũng như tích lũy vốn con người, vốn vật 
chất và vốn xã hội (Berg và Ostry, 2011).

Các xã hội ứng phó theo các cách khác nhau 
với các loại bất bình đẳng khác nhau. Một 
nghiên cứu ở Trung Quốc cho thấy rằng, 
mức bất bình đẳng cao hơn về thu nhập có 
thể tạm được chấp nhận chừng nào mức bất 
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1.1.2. Tăng trưởng bao trùm đóng góp vào 
phát triển con người cao hơn   

Khi xem xét vấn đề làm thế nào để tăng trưởng 
có thể mang tính bao trùm và góp phần làm 
cho phát triển con người trở nên mạnh mẽ hơn, 
Báo cáo này bàn về ba trụ cột hỗ trợ lẫn nhau:

Trụ cột I: Tăng cường cơ hội thông qua 
việc làm có năng suất cao hơn

Trụ cột II: Tăng cường năng lực thông qua 
cải thiện dịch vụ y tế và giáo dục

Trụ cột III: Tăng cường sức chống chịu 
thông qua mở rộng và tăng cường bảo trợ 
xã hội.

Ba trụ cột này dựa trên khung phân tích đã 
được Ngân hàng Phát triển châu Á xây dựng, 
được sửa đổi phản ánh quan điểm của phát 
triển con người, nhấn mạnh việc tăng cường 
năng lực con người (ADB, 2012b). Trong Hình 
1.1, ba trụ cột được đặt trong phạm vi phát 
triển con người và được hỗ trợ bởi các lựa 
chọn chính sách bao trùm và các biện pháp 
cải cách thể chế. Phân tích trong Báo cáo này 
cũng xem xét đầy đủ các xu hướng phát triển 
toàn cầu. 

bình đẳng này không có liên quan đến sự lạm 
quyền và tham nhũng. (Whyte, 2010). Trong 
một nghiên cứu định tính gần đây do Ngân 
hàng Thế giới và Viện Khoa học Lao động 
và Xã hội của Việt Nam (ILSSA) thực hiện 
về quan niệm của người Việt Nam đối với 
bất bình đẳng, những người được hỏi nhấn 
mạnh rằng khả năng chấp nhận các kết quả 
bất bình đẳng phụ thuộc vào câu chuyện bất 
bình đẳng được tạo ra như thế nào nhiều hơn 
là phụ thuộc vào mức độ chênh lệch. Phần 

lớn những người trả lời câu hỏi cho rằng mức 
chênh lệch giữa người giàu và người nghèo 
phần nào được dẫn dắt bởi các nhân tố tích 
cực, nhất là tài năng và lao động cần cù. Họ 
cũng nêu lên những quan ngại về các mối 
quan hệ”, tham nhũng, lạm dụng quyền lực 
và các tập quán kinh doanh không trung thực 
làm phương tiện để một số người trở nên 
giàu có. (Ngân hàng thế giới, 2014a; 2014b, 
trang 228). Tham khảo Phụ lục 3 về mối quan 
hệ giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng.

Hộp 1.5: Tạo sự liên kết giữa bình đẳng cơ hội và bình đẳng kết quả

Mặc dù các cuộc tranh luận về chính sách phát triển thường ủng hộ bình đẳng cơ hội thay vì bình 
đẳng thu nhập. Tuy nhiên, tạo ra cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người có thể mất đi ý nghĩa khi 
mà người dân thiếu năng lực để tận dụng được cơ hội. Đối với trẻ em nghèo ở một ngôi làng xa xôi, 
giáo dục không mất tiền, một hợp phần quan trọng của bình đẳng cơ hội có thể mất ý nghĩa nếu 
như đường tới trường vẫn không an toàn hoặc trẻ phải lao động để trang trải phụ giúp gia đình. 

Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy bình đẳng kết quả và cơ hội là “hai mặt của một đồng 
xu” (UNDP, 2014b). Không có cơ hội bình đẳng thì không thể thực hiện được kết quả bình đẳng, và 
ngược lại. Mặc dù chính sách phân phối lại thường bị phê phán là bóp nghẹt nỗ lực và sự đổi mới 
cá nhân (với lý do là cần thiết để thúc đẩy cạnh tranh và tiến bộ), nhưng các nước theo đường lối 
bình quân chủ nghĩa có xu hướng đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn. 

Tập trung chủ yếu vào việc tạo ra cơ hội bình đẳng có thể không coi trọng đúng mức việc chuyển 
hóa cơ hội bình đẳng thành kết quả bình đẳng ở các nền kinh tế thị trường. Ngược lại, nhấn mạnh 
đến các yếu tố cơ cấu sâu xa tạo ra bất bình đẳng có thể kết nối cơ hội và kết quả, cho thấy bằng 
cách nào các yếu tố đó là kết quả của các lựa chọn chính sách, ví dụ như đầu tư vào y tế và giáo 
dục, cũng như các hình thái phân biệt đối xử và loại trừ xã hội đã ăn sâu bám rễ. 

Tháng 9 năm 2015, các nước thành viên Liên hợp quốc đã chính thức thông qua Chương trình 
nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững, nhìn nhận rằng giải quyết bất bình đẳng nằm ở 
trung tâm của phát triển. Một mục tiêu SDG độc lập về bất bình đẳng đánh dấu một cột mốc quan 
trọng góp phần mở ra cánh cửa hướng tới các cam kết chính sách và hành động can đảm hơn, đưa 
cuộc thảo luận về phát triển hướng tới kết quả chứ không dừng lại ở cơ hội.



l  Báo cáo phát triển con người Việt nam 201516      

Báo cáo nêu bật tầm quan trọng của tính bền 
vững về kinh tế và xã hội để có thể duy trì 
quá trình phát triển và tăng cường sức chống 
chịu của người dân và của nền kinh tế. Một 
cuộc trao đổi sâu hơn về tính bền vững môi 
trường, yếu tố có tính chất quyết định đảm 
bảo tính công bằng giữa các thế hệ, vượt ra 
ngoài khuôn khổ của báo cáo này, nhưng 
có thể là chủ đề của báo cáo phát triển con 
người tiếp theo. Tuy nhiên, tăng trưởng bao 
trùm cũng sẽ giúp môi trường xanh hơn và 
bền vững hơn thông qua việc phân bổ và sử 
dụng nguồn lực hiệu quả hơn và nâng cấp 
công nghệ. 

Mỗi trụ cột được tóm lược dưới đây và nội 
dung chi tiết sẽ được đề cập đến trong các 
chương tiếp theo của Báo cáo. 

Trụ cột I: Tăng cường cơ hội thông qua việc 
làm có năng suất

Đối với đại đa số người dân, tham gia vào 
tăng trưởng kinh tế có nghĩa là có việc làm. 
Việc làm có ý nghĩa trung tâm đối với sinh kế 
của gia đình và một loạt năng lực con người, 
cũng như góp phần xác định chương trình 
nghị sự tăng trưởng bao trùm, điều phụ thuộc 
chủ yếu vào việc khai thác lao động một cách 
hiệu quả. Việc làm đầy đủ là yếu tố then chốt 
góp phần vào tiến bộ trong hoạt động kinh tế 
và phát triển con người của Việt Nam. 

Các cơ hội việc làm cần được tạo ra cho tất 
cả mọi người trong xã hội. Điều quan trọng 
là, theo thời gian, công việc phải có hiệu quả 
hơn và tạo thu nhập cao hơn, đồng thời việc 

Hình 1.1: Khung tăng trưởng bao trùm

Nguồn: Nhóm biên soạn Báo cáo PTCN 2015
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làm kém hiệu quả dần mất đi (Ngân hàng 
thế giới, 2013). Về cơ bản, công việc có năng 
suất cao hơn đặc trưng bởi điều kiện làm việc 
tốt hơn, theo đó giúp hỗ trợ trở lại để nâng 
cao năng suất. “Việc làm bền vững” theo định 
nghĩa của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO, 
1999) có hai khía cạnh gắn kết chặt chẽ, đó là 
nâng cao năng suất và giá trị gia tăng, và cho 
phép nam giới và phụ nữ tham gia vào tăng 
trưởng kinh tế trong các điều kiện làm việc 
tự do, công bằng, an toàn và đảm bảo nhân 
phẩm con người.

Bốn quá trình chuyển đổi chủ yếu đánh dấu 
sự chuyển dịch sang năng suất cao hơn và 
cấu trúc của một nền kinh tế hiện đại: từ năng 
suất thấp đến năng suất cao trong phạm vi 
ngành nông nghiệp, từ việc làm nông nghiệp 
sang phi nông nghiệp ở khu vực phi chính 
thức, từ việc làm phi nông nghiệp phi chính 
thức sang việc làm chính thức, và từ việc làm 
có năng suất thấp sang năng suất cao hơn 
trong khu vực chính thức. Cả 4 quá trình này 
diễn ra vừa theo trình tự, vừa đồng thời và với 
các tốc độ khác nhau. 

Tạo việc làm cho lao động nông nghiệp có 
năng suất cao hơn như thông qua áp dụng 
công nghệ mới, và tạo ra cơ hội việc làm 
phi nông nghiệp vẫn còn là thách thức lớn. 
Quá trình chuyển tiếp từ việc làm phi chính 
thức sang việc làm chính thức là một trong 
những thách thức lớn nhất của Việt Nam, 
do phần lớn lực lượng lao động vẫn làm 
công việc phi chính thức. Điều này đòi hỏi 
đưa vào thực hiện các tiêu chuẩn thị trường 
lao động hiện đại, mà không làm mất động 
lực của quá trình tạo ra việc làm cũng như 
quá trình mở rộng khu vực chính thức. Việc 
phát triển ngành công nghệ trung bình có 
ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi nhận thức 
rằng việc chuyển hướng sang ngành công 
nghiệp chế tạo không thôi thì chưa đủ để 
đạt được năng suất cao hơn. Nhiều nước 
đã đạt đến giới hạn tăng trưởng của ngành 
chế tạo và bắt đầu chuyển sang các dịch vụ 
có giá trị cao hơn. (Xem Phụ lục 4 để biết 
thêm chi tiết về tầm quan trọng của ngành 
công nghệ trung bình đối với tăng trưởng 
bao trùm). 
 

Trụ cột II: Tăng cường năng lực thông qua cải 
thiện y tế và giáo dục

Tạo điều kiện dễ dàng cho việc tiếp cận và 
cải thiện giáo dục và y tế có ý nghĩa quan 
trọng đối với tăng trưởng bao trùm. Trong khi 
giáo dục, y tế và dinh dưỡng tốt tự chúng là 
những mục tiêu quan trọng, thì chúng cũng 
giúp cho người dân để họ có được việc làm 
có năng suất và, đến lượt mình, lao động có 
năng suất thúc đẩy tiến bộ kinh tế và xã hội 
cũng như cải thiện cuộc sống của người dân. 

Bằng chứng cho thấy rằng thêm một năm học 
vấn góp phần làm tăng đáng kể tiềm năng 
thu nhập và rằng mức tăng thu nhập phản 
ánh năng suất lao động cao hơn của người 
lao động. Cũng có bằng chứng chắc chắn cho 
thấy rằng giáo dục càng bắt đầu sớm hơn 
càng có hiệu quả cao hơn (Ngân hàng thế 
giới, 2012b và OECD, 2015). Dinh dưỡng tốt ở 
tuổi thơ ấu giúp cải thiện năng suất lao động 
và thu nhập trong những năm sau này của 
cuộc đời mỗi người và thúc đẩy sự phát triển 
trí tuệ (UNCTAD, 2014), góp phần nâng cao kỹ 
năng. Việt Nam đã đạt được tiến bộ mạnh mẽ 
trong tiếp cận giáo dục và y tế cơ bản, nhưng 
chất lượng của các hệ thống cung cấp dịch 
vụ và tính thiết thực của hệ thống giáo dục 
đã không theo kịp với nhu cầu của thị trường. 

Những cải cách ở Việt Nam, nhất là việc thực 
hiện xã hội hóa (tức là chuyển chi phí dịch vụ 
công sang người sử dụng và cộng đồng) và thực 
hiện tự chủ (phân cấp quản lý) cũng đáng được 
xem xét. Những chủ trương này có thể tác động 
nhiều đến tính hiệu quả và tính chất bao trùm 
của các dịch vụ y tế và giáo dục. Tác động tích 
cực đối với việc huy động nguồn lực cần được 
cân nhắc để cân bằng với tác động tiêu cực đối 
với tính công bằng và mức độ bao trùm. 

Trụ cột III: Tăng cường khả năng chống chịu 
thông qua mở rộng và tăng cường an sinh 
xã hội

Mở rộng và tăng cường an sinh xã hội không 
chỉ cho người nghèo mà còn cho hàng ngũ 
ngày càng tăng những người cận nghèo 
và tầng lớp trung lưu là một trong những 
thách thức chủ yếu của các nước có mức thu 
nhập trung bình như Việt Nam. Đẩy mạnh sự 
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nghiệp phát triển con người phần lớn phụ 
thuộc vào tính hiệu quả của hàng loạt biện 
pháp nhằm làm giảm tình trạng dễ bị tổn 
thương, cũng như mức độ sẵn sàng và khả 
năng ứng phó khi xảy ra các cú sốc về kinh tế 
và môi trường, hay thậm chí các cú sốc của 
cá nhân và gia đình. 

An sinh xã hội góp phần làm cho đất nước 
và người dân có năng suất cao hơn, thúc đẩy 
vốn con người và giải phóng tiềm năng. Nó 
cũng là đầu vào then chốt cho tăng trưởng 
bao trùm, hỗ trợ bình đẳng về cơ hội và phát 
triển công bằng. Nó cũng góp phần tăng 
cường sức chống chịu về lâu dài. 
 
An sinh xã hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
thông qua ba kênh: đó là, hỗ trợ các hộ gia 
đình quản lý rủi ro và đầu tư, đặc biệt là người 
nghèo - những người thường phải đối mặt với 
những rủi ro nghiêm trọng; ổn định nền kinh 
tế trong các giai đoạn khó khăn và chuyển 
sức mua đến các khu vực tụt hậu với những 
tác động mang tính lan tỏa; và tăng cường 
tính gắn kết xã hội. Báo cáo này tập trung chủ 
yếu vào vai trò của an sinh xã hội trong việc 
xây dựng năng lực sản xuất. 

Báo cáo Phát triển con người toàn cầu 2014, 
“Duy trì tiến bộ phát triển con người: Giảm thiểu 
tính dễ bị tổn thương và tăng cường sức chống 
chịu”, nêu bật mối quan hệ khăng khít giữa 
giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và thúc đẩy 
phát triển con người. Báo cáo ghi nhận: “Tiến 
bộ thực sự về phát triển con người... không chỉ 
là vấn đề mở rộng những sự lựa chọn căn bản 
của người dân và năng lực của họ để được học 
hành, có sức khỏe tốt, có được mức sống hợp 
lý và cảm thấy an toàn. Đó còn là vấn đề những 
thành quả này được bảo đảm đến mức nào và 
các điều kiện đã đủ hay chưa để bảo đảm phát 
triển con người bền vững” (UNDP, 2014a).

1.1.3. Định nghĩa và đo lường tăng trưởng 
bao trùm 

Các chương tiếp theo thảo luận 3 trụ cột về 
tăng trưởng kinh tế bao trùm. Xét trên bối 
cảnh của Việt Nam là nước thu nhập trung 
bình, và lựa chọn một cách tiếp cận thực tế, 
báo cáo này định nghĩa tăng trưởng được coi 
là bao trùm khi:

- Tăng trưởng được tối đa hóa ở tất cả các 
nhóm thu nhập, tất cả nam giới và phụ nữ, 
tất cả các nhóm xã hội và dân tộc, và ở tất 
cả các vùng miền;

- Người dân được hưởng sự bình đẳng cơ 
hội, và được hưởng lợi từ việc tham gia 
trực tiếp vào quá trình tăng trưởng, chủ 
yếu thông qua mức độ cao về việc làm và 
sự cải thiện năng suất lao động; 

- Khuôn mẫu phân bổ về thu nhập nhìn 
chung là bình đẳng, bảo vệ những người 
ở dưới đáy của phân bổ về thu nhập và 
sự phân bổ ở các khía cạnh phi thu nhập 
của cuộc sống (chẳng hạn như y tế và giáo 
dục) được cải thiện. 

 
Một khung phân tích định tính để đo lường 
tính chất bao trùm được sử dụng ở Phần hai 
của báo cáo này. Do tăng trưởng thu nhập có 
thể có tính bao trùm ở một khía cạnh nào đó 
nhưng không bao trùm ở các khía cạnh khác, 
nên các xu hướng cần được đo lường bằng 
các thước đo tổng quát, cũng như bằng các 
thước đo cụ thể cho từng trụ cột về việc làm, 
y tế và giáo dục và an sinh xã hội. 

Báo cáo này đánh giá tăng trưởng bao trùm ở 
cấp độ tổng quát với định nghĩa nhấn mạnh 
việc tối đa hóa tăng trưởng trong khi xem xét 
mức độ tham gia của người dân. Đo lường 
tiến bộ ở từng trụ cột chính sách và mối quan 
hệ giữa các trụ cột cho phép hiểu rõ hơn các 
yếu tố quyết định của sự bao trùm. 

Báo cáo sử dụng hai phương pháp phân tích 
để đo lường tính chất bao trùm. Phương pháp 
chủ yếu là khung tăng trưởng bao trùm do 
Anand và các tác giả đề xuất (Anand và các tác 
giả 2013), trong đó sử dụng một chỉ số gồm 
2 thành tố (i) thay đổi trong thu nhập bình 
quân và (ii) thay đổi trong phân bổ thu nhập. 
Thành tố thay đổi trong phân bổ thu nhập có 
giá trị từ 0 đến 1, với giá trị 1 phản ánh mức độ 
bao trùm cao nhất, khi mọi người trong xã hội 
đều có phần như nhau trong tổng thu nhập. 
Dựa trên kinh tế học phúc lợi, phương pháp 
tiếp cận này gán trọng số cao hơn cho thu 
nhập của người nghèo xét về góc độ phúc lợi, 
và cho phép có mức độ bất bình đẳng xấu đi 
chừng nào mức độ tăng trưởng phúc lợi cao 
hơn có thể bù đắp. Khung phân tích này nhìn 
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nhận tăng trưởng là “bao trùm” nếu như mức 
độ phúc lợi tuyệt đối tăng lên. 

Thước đo thứ hai là đường cong tỷ lệ tăng 
trưởng (Ravallion và Chen, 2003), phác họa tác 
động của tăng trưởng ở tất cả các cấp độ của 
thu nhập. Một đường cong bao trùm hơn cho 
thấy sự thay đổi bình đẳng nghiêng về phần 
đông dân số và nhóm những người có mức thu 
nhập thấp hơn. Điều này cho phép chúng ta 

nhận xét về tác động phân bổ của tăng trưởng, 
khi lưu ý rằng định nghĩa trong báo cáo này 
đòi hỏi tăng trưởng phải được tối đa hóa ở tất 
cả các nhóm thu nhập. Khuôn mẫu của tăng 
trưởng không được thiên vị người giầu nhiều 
hơn người nghèo. 

Bảng 1.1 tóm tắt một số chỉ báo phân tích 
được sử dụng để đo lường mức độ bao trùm.

Bảng 1.1: Các chỉ báo phân tích để đo độ bao trùm  

Trụ cột của tăng trưởng bao trùm Chỉ báo

Thúc đẩy việc làm có năng suất Tỷ số việc làm/dân số; tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ thiếu việc 
làm, tỷ lệ việc làm phi chính thức, tỷ lệ việc làm dễ tổn 
thương, tăng trưởng GDP bình quân theo đầu lao động 
tính bằng USD sức mua tương đương (PPP) năm 2005

Tăng cường năng lực thông qua cải thiện dịch vụ 
y tế và giáo dục  

Chi tiêu của chính phủ cho giáo dục tính theo % tổng chi 
tiêu chính phủ; chi tiêu của chính phủ cho y tế tính theo 
% tổng chi tiêu chính phủ; và tỷ lệ nhập học chung ở tất 
cả các cấp (mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông và sau phổ thông) w

Nâng cao sức chống chịu thông qua mở rộng và 
tăng cường an sinh xã hội   

Tỷ lệ dân số được hưởng an sinh xã hội; mức độ hưởng 
lợi tính theo % của GDP bình quân đầu người; chi tiêu 
của chính phủ 

Nguồn: Nhóm soạn thảo báo cáo PTCN quốc gia
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Phát triển con người của Việt Nam có sự cải 
thiện ở cấp quốc gia, cấp vùng và cấp tỉnh, 
song trong những năm gần đây, tốc độ cải 
thiện có phần chậm lại. So với nhiều nước 
khác trong khu vực, tiến bộ về phát triển 
con người của Việt Nam không nhanh bằng 
và dường như đã chững lại kể từ cuộc khủng 
hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Cam 
kết trước đây của Việt Nam đã và đang phải 
nhường chỗ cho một sự “phát triển còi cọc” 
trong thời kỳ hậu khủng hoảng. 

Có một số bằng chứng cho thấy, trong khi tiến 
bộ tương đối của Việt Nam về cả phát triển con 
người và thu nhập đã chậm lại, thì tiến bộ về 
phát triển con người giảm nhiều hơn, làm đảo 
ngược khuôn mẫu phát triển dài hạn. Điều này 
phản ánh sự sút kém trong tiến bộ về y tế và 
giáo dục bên cạnh sự sút kém trong tiến bộ về 
thu nhập. Nghèo đa chiều là một thách thức 
nghiêm trọng ngay cả ở một số vùng thường 
không được coi là nghèo. Rất nhiều người 
thuộc nhóm cận nghèo và trung lưu xét trên 
thước đo thu nhập không đủ điều kiện được 
trợ giúp đặc biệt, cũng không thể tự lo cho các 
yêu cầu cơ bản như bảo hiểm y tế.

Mặc dù độ chênh lệch về phát triển con người 
giữa các vùng đã được thu hẹp, nhưng quá 
trình xích lại gần nhau này đã chậm lại và 
thậm chí bị đảo ngược trong một vài trường 
hợp ngay sau cuộc khủng hoảng. Mặc dù tình 
trạng hiện nay đã được cải thiện nhưng sự 
xích lại gần nhau giữa các vùng nhìn chung 
đã chậm lại đáng kể. Ở cấp tỉnh, trong khi một 
số tỉnh là điểm sáng và một số tỉnh tiến chậm, 
song nhìn chung tất cả các tỉnh đều có tiến 
bộ và phần lớn các tỉnh đều tập trung quanh 
mức trung bình của toàn quốc. 

Một loạt công cụ thống kê về phát triển con 
người có thể được sử dụng để đánh giá hiện 
trạng phát triển con người ở Việt Nam. Đó là 
chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số phát 
triển giới (GDI), chỉ số phát triển con người 
điều chỉnh theo bất bình đẳng (IHDI), chỉ số 
bất bình đẳng giới (GII), và chỉ số nghèo đa 
chiều (MPI) (xem Hộp 1.6). Chương này trình 
bày những chỉ số này theo thời gian, so sánh 
thành tích của Việt Nam với các nước khác 
trong khu vực và phân tích tiến bộ ở cấp địa 
phương, gắn kết với chủ đề cốt lõi về tăng 
trưởng bao trùm.1

Chương 1.2: Phát triển con người ở 
Việt Nam ngày nay
  

Hộp 1.6: Đo lường tình trạng phát triển con người

Báo cáo Phát triển con người toàn cầu lần đầu tiên xuất bản năm 1990, giới thiệu chỉ số HDI dựa 
trên quan niệm của Amartya Sen về đo lường phát triển từ khía cạnh mở rộng các năng lực chủ yếu 
của con người, thay vì sử dụng các chỉ số kinh tế tổng hợp. Theo thời gian, khái niệm phát triển con 
người đã được sử dụng lặp đi lặp lại và trải qua nhiều thay đổi, nhưng vẫn giữ được những thước 
đo cốt lõi của phát triển, bất bình đẳng và nghèo.  

HDI là một chỉ số tổng hợp đánh giá tiến bộ về lâu dài ở ba khía cạnh cơ bản của phát triển 
con người:

● Sống lâu và sống khỏe mạnh, được đo bằng tuổi thọ kỳ vọng trung bình; 
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● Kiến thức, được đo bằng số năm đi học kỳ vọng và số năm đi học trung bình; và 

● Mức sống bền vững, được đo bằng phép biến đổi lô-ga-rít của tổng thu nhập quốc gia 
(GNI) bình quân đầu người theo đồng đôla Mỹ (theo sức mua tương đương PPP$).

HDI đo lường tiến bộ từ kết quả tối thiểu (0) đến kết quả tối đa (1). Tính toán dựa vào phương pháp 
đã được điều chỉnh trong Báo cáo Phát triển con người toàn cầu năm 2010. Do các hạn chế về số 
liệu, phương pháp mới này chỉ được tính ở cấp quốc gia cho Báo cáo này, và được sử dụng cho các 
phép so sánh ở cấp độ quốc gia. 

Chỉ số HDI dựa vào phương pháp cũ đã được tính toán cho các năm từ 1999 đến 2012 cho cả nước, 
tính theo vùng địa lý và theo tỉnh, để phân tích tình hình ở cấp địa phương. Theo phương pháp cũ, 
hợp phần kiến thức được đo bằng tổng tỷ lệ nhập học và tỷ lệ biết chữ ở người lớn, và hợp phần 
mức sống được đo bằng GDP trên đầu người. 

Chỉ số IHDI điều chỉnh giá trị HDI theo mức bất bình đẳng ở ba khía cạnh cơ bản của phát triển con 
người. Chỉ số IHDI chỉ tính ở cấp độ toàn cầu. 
 
Chỉ số GII thay thế chỉ số GDI trong Báo cáo Phát triển con người toàn cầu, đo lường bất bình đẳng 
trong thành tựu giữa nam giới và nữ giới ở ba khía cạnh: 

● Sức khỏe sinh sản, được đo bằng tỷ suất tử vong ở bà mẹ và tỷ lệ sinh đẻ ở vị thành niên;
● Mức độ trao quyền, được đo bằng tỷ lệ số ghế trong Quốc hội và dân số có ít nhất trình 

độ học vấn cấp hai; và  
● Mức độ tham gia vào thị trường lao động. 

Trong báo cáo này, cũng do các hạn chế về số liệu, chỉ số GII chỉ được tính cho cấp độ quốc gia cho 
hai năm 2010 và 2012. Chỉ số cũ (GDI) được sử dụng như một thước đo thay thế cho các tính toán 
cấp địa phương. Hợp phần mức sống của chỉ số GDI dựa trên tỷ lệ giữa tiền công của nữ giới so với 
nam giới, tỷ trọng nữ và nam tham gia hoạt động kinh tế và GDP. 

Chỉ số MPI có hai hợp phần, đó là tỷ lệ nghèo đếm đầu và độ sâu nghèo đói đa chiều. Chỉ số MPI 
bao gồm ba khía cạnh - sức khỏe, giáo dục và mức sống. Việt Nam đã xây dựng chỉ số MPI của riêng 
mình mà chúng tôi sẽ sử dụng ở phần phân tích. Chỉ số MPI của Việt Nam dựa vào 5 khía cạnh là 
giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch/ vệ sinh môi trường và khả năng tiếp cận thông tin. 

Thông tin chi tiết về từng chỉ số được cung cấp tại Phụ lục 1. Nguồn: UNDP, 2014a.

1.2.1. Phát triển con người của Việt 
Nam từng tiến nhanh nhưng gần đây 
đã chậm lại
 
Chỉ số HDI của Việt Nam liên tục tăng trong 
24 năm qua. Năm 2014, Việt Nam được xếp 
thứ 116 trong số 188 nước; tức là ở thứ hạng 
trên của nhóm các nước có mức phát triển 
con người trung bình. Tuy nhiên, tiến bộ của 
Việt Nam là không đồng đều. Từ 1980 đến 
1990, chỉ số HDI tăng trung bình chỉ ở mức 
yếu là 0,26%/năm, sau đó tăng nhanh lên 
mức 1,92%/năm từ 1990 đến 2000, trước 

khi giảm xuống mức 1,33% mỗi năm trong 
giai đoạn 2000 đến 2008 và thấp hơn nữa là 
0,69%/năm từ năm 2008 (xem Hình 1.2). Tốc 
độ tăng bình quân của chỉ số HDI là 1,07%/
năm từ 1980 đến 2014, tức là thấp hơn mức 
bình quân 1,23% của các nước có mức phát 
triển con người trung bình và mức bình quân 
1,29% của khu vực Đông Á - Thái Bình Dương. 
Tiến bộ chậm dần của Việt Nam trong thập kỷ 
qua đã kéo lùi sự tiến bộ phát triển con người 
khá nhanh của Việt Nam trước kia để ngày 
nay trở nên tụt hậu so với nhiều nước khác có 
cùng trình độ phát triển. 
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Bảng 1.2 so sánh giá trị, thứ bậc và số liệu các 
hợp phần HDI của Việt Nam với một số nước 
khác ở khu vực châu Á và Thái Bình Dương. 
Việc lựa chọn các nước để so sánh, khi đặt 

thứ bậc của Việt Nam ở mức giữa, cho phép 
chúng ta xem xét những biến thiên lớn trong 
thành tích của Việt Nam theo số liệu các hợp 
phần HDI. 

Năm 1980, chỉ số HDI của Việt Nam vừa đủ 
cao hơn mức bình quân của khu vực Đông 
Á - Thái Bình Dương và nhóm nước phát 
triển con người trung bình. Đến năm 1990, 
HDI của Việt Nam rõ ràng đã tụt lại so với 
khu vực, thấp hơn đến 8,5%. Khoảng cách 
được thu hẹp xuống 4,7% vào năm 2008, 
nhưng đến năm 2014 thì cách biệt trong chỉ 
số HDI của Việt Nam với khu vực châu Á và 
Thái Bình Dương đã tăng trở lại đến 10,2%. 
Mặc dù một phần của sự tụt hậu này là do 
thành tích xuất sắc của Trung Quốc - với giá 
trị HDI chỉ là 0,43 năm 1980 (thấp hơn cả 
Việt Nam) tăng lên đến 0,727 năm 2014 (chỉ 
sau Hàn Quốc và Malaysia)  song đây cũng 
là do thành tích tốt hơn của các nước khác 
có mức độ phát triển tương đương như Việt 
Nam. Nổi bật là Indonesia và Thái Lan, cả hai 
nước có vị trí xuất phát điểm rất gần với Việt 

Nam, với những bước cải thiện hàng năm 
nhìn chung cao hơn Việt Nam. Hình 1.2 cho 
thấy tiến bộ HDI của Hàn Quốc. Nước này 
đã nằm trong nhóm phát triển con người 
rất cao, với giá trị HDI thường xuyên tăng 
với tốc độ cao. Trung Quốc là nước duy nhất 
có bước tiến giống như Hàn Quốc, dù mức 
độ có phần kém hơn. 

Một đặc điểm của các xu hướng phát triển 
con người toàn cầu và khu vực là tình trạng 
chững lại từ sau cuộc khủng hoảng tài chính 
năm 2008. Nhưng tiến bộ tương đối của Việt 
Nam yếu hơn và tỷ lệ cải thiện chậm hơn các 
nước khác trong nhóm so sánh. Điều đó cho 
thấy rằng ảnh hưởng sau khủng hoảng, cùng 
với những yếu kém kinh tế nội tại, là nghiêm 
trọng hơn ở Việt Nam. 

Hình 1.2: Chiều hướng tăng HDI đã chững lại sau cuộc khủng hoảng 2008 

Nguồn: UNDP, 2015a
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Trước hết nói về thành tố giáo dục của chỉ 
số HDI, số năm đi học kỳ vọng của Việt Nam 
tương đương với mức bình quân của các 
nước có mức phát triển con người trung bình 
và các nước được lựa chọn để so sánh, và đã 
tăng từ 8,6/năm vào năm 1990 lên 11,9/năm 
vào năm 2014. Số năm đi học trung bình ở 
Việt Nam tương đương với mức bình quân 
của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, cao 
hơn so với các nước có mức phát triển con 
người trung bình, và nằm ở giữa trong nhóm 
các nước được lựa chọn để so sánh.2

 

Như Hình 1.3 cho thấy, chỉ số giáo dục của 
Việt Nam tương đương với Malaysia và 
phần nào tốt hơn Trung Quốc và Indonesia 
vào năm 1980. Chỉ số này đã tụt giảm trong 
giai đoạn đầu chuyển đổi từ kế hoạch hóa 
tập trung cho đến năm 1990, và mặc dù từ 
đó đã được cải thiện, nhưng Việt Nam chưa 
bao giờ có khả năng san bằng khoảng cách 
với các nước được lựa chọn so sánh có xuất 
phát điểm tương đương như Trung Quốc, 
Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

 
Bảng 1.2: Việt Nam đang đứng ở đâu so với các nước châu Á khác?

Country Xếp hạng 
HDI

Chỉ số 
HDI

Tuổi thọ kỳ 
vọng trung 
bình (năm)

Số năm đi 
học trung 

bình 

Số năm đi 
học kỳ vọng

GNI bình quân đầu 
người (ngang giá 
sức mua $ 2011)

2014 2014 2014 2014 2014

Trung Quốc 90 0,727 75,8 7,5 13,1 12.547

Ấn Độ 130 0,609 68 5,4 11,7 5.497

Indonesia 110 0,684 68,9 7,6 13,0 9.788

CHDCND Lào 141 0,575 66,2 5,0 10,6 4.680

Malaysia 62 0,779 74,7 10,0 12,7 22.762

Philippines 115 0,668 68,2 8,9 11,3 7.915

Hàn Quốc 17 0,898 81,9 11,9 16,9 33.890

Thái Lan 93 0,726 74,4 7,3 13,5 13.323

Việt Nam 116 0,666 75,8 7,5 11,9 5.092

Nhóm PTCN  
trung bình

0,630 68,6 6,2 11,8 6.353

Khu vực Đông Á và 
Thái Bình Dương

0,710 74,0 7,5 12,7 11.449

Thế giới 0,711 71,5 7,9 12,2 14.301

Nguồn: UNDP, 2015a.
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Hình 1.3: Tiến bộ trong giáo dục của Việt Nam đã cải thiện nhưng chưa đủ nhanh

Nguồn: UNDP, 2015a.

Nhìn chung, Việt Nam có thành tích tốt hơn 
các nước được lựa chọn so sánh về thành 
tố y tế trong chỉ số HDI dựa trên số liệu về 
tuổi thọ kỳ vọng, kể cả các nước có mức thu 
nhập bình quân trên đầu người cao hơn rất 
nhiều. Nước duy nhất có thành tích cao hơn 
Việt Nam là Hàn Quốc, là nước đã vượt xa 
Việt Nam sau năm 1990 khi tiệm cận với giá 

trị chỉ số y tế cao nhất. Mặc dù dư địa cho 
việc cải thiện tiếp tục bây giờ không còn 
nhiều, song những tiến bộ nhiều hơn trong 
một số chỉ tiêu chính như giảm tỷ lệ tử vong 
ở trẻ em và tử vong do tai nạn giao thông 
sẽ giúp Việt Nam đạt được những thành tựu 
lớn hơn.
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Các chương sau sẽ phân tích kỹ càng hơn 
các kết quả của ngành giáo dục và ngành y 
tế cũng như thảo luận về các yếu tố thúc đẩy 
tiến bộ ở hai ngành này, và mối quan hệ giữa 
giáo dục, thu nhập và tăng trưởng việc làm 
có năng suất. 

Xét về thành tố thu nhập trong chỉ số HDI, 
GNI bình quân đầu người hàng năm của Việt 
Nam tăng trưởng bình quân 6,4% từ năm 
1990 đến năm 2000, nhanh hơn các nước 
khác trong khu vực, ngoại trừ Trung Quốc; 
mức tăng trưởng được duy trì ở 5,3% từ năm 
2000 đến năm 2008. Tiến bộ vững chắc này 
đã góp phần giúp Việt Nam trở thành nước 
có mức thu nhập trung bình thấp. Nhưng từ 
năm 2008 trở đi, tăng trưởng bình quân đầu 
người của Việt Nam thấp hơn mức trung bình 
của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương với 

4,3% so với 6,8%. GNI bình quân đầu người 
của Việt Nam nhìn chung vẫn thấp hơn so với 
nhóm nước được lựa chọn để so sánh. 

Trong các nước có điểm xuất phát tương tự, 
Trung Quốc là nước duy nhất có thành tích 
tốt hơn Việt Nam. Bắt đầu ở xuất phát điểm 
thấp hơn vào năm 1980, tiến bộ nhanh chóng 
của Trung Quốc đã đưa GNI bình quân đầu 
người của nước này lên đến 12.547 US$ tính 
theo sức mua tương đương, tức là nhiều gấp 
hơn hai lần Việt Nam (5.092 US$ tính theo 
PPP) vào năm 2014. Ấn Độ có thành tích 
tương đương với thành tích của Việt Nam sau 
năm 1980. Ngoại trừ Ấn Độ và CHDCND Lào, 
tất cả các nước còn lại trong nhóm được lựa 
chọn để so sánh đều có sự chững lại sau cuộc 
khủng hoảng tài chính năm 2008 (Hình 1.5).

Hình 1.4: Về y tế, Việt Nam thực hiện tốt hơn nhiều nước trong khu vực

Nguồn: UNDP, 2015a 
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Hình 1.5: Tiến bộ trong thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam (điều chỉnh sức mua 
tương đương) hiện nay chậm hơn so với mức trung bình của khu vực 

Nguồn: UNDP, 2015a

Tác động của sự thay đổi GNI bình quân đầu 
người đối với tiến bộ trong chỉ số HDI (như 
được minh họa tại Hình 1.2 về xu hướng 
của chỉ số HDI) là khá kỹ thuật. Cách tính 
chỉ số GNI để tạo ra chỉ số tổng hợp HDI 
được thực hiện bằng cách sử dụng phép 
biến đổi lô-ga-rít áp dụng cho số liệu GNI 
trong công thức - sử dụng để phản ánh giá 
trị phúc lợi giảm dần của thu nhập ở trình 

độ phát triển cao hơn (Xem Phụ lục 1). Tác 
dụng của phép biến đổi là để “nén” các kết 
quả, đặc biệt là đối với các nước có mức thu 
nhập cao hơn. Hình 1.6 thể hiện chỉ số GNI, 
cho thấy rằng rõ ràng chỉ số GNI của Việt 
Nam đã cải thiện theo thời gian. Do đó, mức 
chênh lệch thành tích so với các nước được 
lựa chọn để so sánh giảm xuống (Xem thêm 
tại Hình 1.6). 
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Hình 1.6: Thành tích GNI của Việt Nam về phương diện phát triển con người là tốt hơn

Nguồn: UNDP, 2015a

Hộp 1.7: Yếu tố nào thúc đẩy chỉ số HDI tăng lên ở Việt Nam?

Ở Việt Nam, cải thiện trong giáo dục đóng góp nhiều nhất vào sự tăng trưởng của chỉ số HDI trong 
những năm gần đây, với tỷ trọng đóng góp khoảng 43,1% từ năm 2000 đến năm 2014. Tiếp theo 
là thu nhập với 40,3% và tuổi thọ kỳ vọng với 16,7%. Bảng dưới đây cho thấy đây là xu hướng gần 
như trái ngược với Trung Quốc, và có phần không khớp với các nước khác. Đóng góp tương đối 
của thu nhập vào HDI phải nhiều hơn, nếu tính đến giai đoạn phát triển của Việt Nam. Việc sử dụng 
phép biến đổi lô-ga-rít của HDI nhấn mạnh những thay đổi về mức thu nhập ở trình độ phát triển 
thấp hơn và “nén” những thay đổi này cho các nước có trình độ phát triển cao hơn. 

Giáo dục đóng góp nhiều nhất vào phát triển con người ở Việt Nam  
theo phương pháp mới tính toán HDI

Đóng góp của 
chỉ số tuổi thọ 

(%)    

Đóng góp của chỉ số 
giáo dục (%)   

Đóng góp của chỉ số 
thu nhập (GNI) (%)  

Việt Nam 16,67 43,06 40,27

Trung Quốc 17,40 36,24 46,37

Ấn Độ 26,89 36,64 36,48

Hàn Quốc 38,10 29,58 32,32

Nhật Bản 36,04 45,09 18,87

Nhóm nước có mức phát triển con 
người cao 

22,29 40,30 37,41

Nhóm nước có mức phát triển con 
người trung bình

26,83 38,86 34,31

Nguồn: UNDP, 2015a và tính toán của UNDP Việt Nam
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Thành tích vẫn dưới mức tiềm năng 

So sánh tiến bộ về HDI là một việc khó khăn, 
đặc biệt khi chỉ có những lựa chọn hạn chế 
để so sánh với cùng điểm xuất phát và 
(hoặc) với cùng điều kiện. Báo cáo Phát triển 
con người toàn cầu năm 2010 giới thiệu và 
áp dụng phương pháp tiếp cận “lệch khỏi 
mức chung” (deviation from fit), điều chỉnh 
các kết quả theo những khác biệt về hoàn 
cảnh, nổi bật nhất là về trình độ phát triển. 
Mức độ “lệch khỏi mức chung” lớn hơn có 
nghĩa là thành tích thực tế cao hơn so với 
mức dự đoán ở trình độ phát triển của một 
nước và ngược lại (xem Phụ lục 2 để biết 
thêm chi tiết).

Báo cáo Phát triển con người quốc gia này áp 
dụng phương pháp “lệch khỏi mức chung” 
để đo lường sự tăng trưởng HDI và GNI trong 
ba giai đoạn nhỏ từ năm 1980. Việc lựa chọn 
những giai đoạn nhỏ này dựa trên những sự 
kiện lớn mang tính định hướng - đó là chủ 
trương Đổi mới vào cuối những năm 1980, 
giai đoạn tăng trưởng nhanh của Việt Nam 
sau năm 2000 và cuộc khủng hoảng tài chính 

toàn cầu năm 2008. Báo cáo sử dụng mẫu số 
liệu toàn cầu đầy đủ của hơn 100 nước để 
tính toán các giá trị kỳ vọng. Tuy nhiên, do 
bản chất tương đối của phân tích, Báo cáo chỉ 
trình bày kết quả “lệch khỏi mức chung” để 
xếp thứ bậc của 11 nước châu Á được chọn 
ra so sánh (Việt Nam + 10). “Độ lệch khỏi mức 
chung” thể hiện thành tựu thực tế so với mức 
độ có thể kỳ vọng từ trình độ phát triển của 
một nước nào đó.

Các kết quả nêu tại Bảng 1.3 cho thấy rằng, 
nhìn một cách tổng quát, Việt Nam đã có 
kết quả rất tốt trong giai đoạn đầu, và vượt 
quá mức kỳ vọng. Thành tích của Việt Nam 
vẫn rất cao trong giai đoạn hai (chỉ sau 
Trung Quốc và Ấn Độ). Tuy nhiên, trong giai 
đoạn thứ ba, thành tích cả về thu nhập lẫn 
về chỉ số HDI của Việt Nam đều mờ nhạt, 
thua kém các nước khác đáng kể về chỉ 
số HDI và chỉ đạt mức trung bình về tăng 
trưởng thu nhập. Xếp hạng của Việt Nam so 
với các nước được lựa chọn để so sánh nhìn 
chung có chiều hướng suy giảm cả về chỉ số 
HDI và về thu nhập theo phương pháp “lệch 
khỏi mức chung”. 

Do tuổi thọ kỳ vọng của Việt Nam đã khá cao và, như dự đoán, đóng góp của tuổi thọ vào thay đổi 
của chỉ số HDI hiện nay là tương đối thấp. Tuổi thọ kỳ vọng ở Việt Nam đã tăng trong suốt thập kỷ 
qua, từ 68,2 tuổi lên đến 75,8 tuổi vào năm 2014. Thành tích này phần nào phản ánh sự giảm sút 
trong tỷ lệ tử vong ở trẻ em và cải thiện tiếp cận chăm sóc sức khỏe. Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã 
giảm từ 44,4 trên 1.000 ca sinh sống năm 1990 xuống còn 15,5 năm 2011, và tỷ lệ tử vong ở trẻ 
em dưới 5 tuổi giảm từ 58 trên 1.000 ca sinh sống năm 1990 xuống còn 23,3 năm 2011 (Chính phủ 
Việt Nam, 2015). Tuy nhiên, như số liệu của Hàn Quốc (đã vượt qua Việt Nam vào giữa những năm 
1980) cho thấy, những cải thiện tiếp tục về chỉ số y tế của Việt Nam là hoàn toàn có thể, ngay cả ở 
xuất phát điểm cao. 

Nguồn: UNDP, 2015a
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So sánh thứ bậc tăng trưởng về HDI và GNI của 
Việt Nam tính theo phương pháp “lệch khỏi 
mức chung” cho thấy rằng trong giai đoạn đầu 
tiên, Việt Nam có thành tích tốt hơn đôi chút về 
giáo dục và tuổi thọ kỳ vọng so với các nước có 
cùng mức thu nhập bình quân đầu người, hay 
nói cách khác, tăng trưởng thu nhập đã được 
chuyển hóa tốt hơn thành sự thịnh vượng của 
người dân. Tuy nhiên, đến giai đoạn cuối cùng 
sau năm 2008, tình hình đã đảo ngược, với việc 
Việt Nam đạt thứ hạng cao hơn về tăng trưởng 
so với thứ hạng mà Việt Nam đạt được về HDI, 
so sánh tương đối với các nước khác. 

Sự thay đổi khuôn mẫu này cũng được phản 
ánh nếu chúng ta sử dụng cách so sánh 

truyền thống về sự khác biệt giữa thứ hạng 
của chỉ số HDI và GNI trong các báo cáo 
PTCN. Mặc dù Việt Nam vẫn ghi nhận xếp 
hạng theo HDI cao hơn so với xếp hạng về 
thu nhập, song khoảng cách về thứ hạng 
nhìn chung đã được thu hẹp (như được 
trình bày tại Bảng 1.4). Sự thu hẹp tích cực 
này cho thấy tốc độ cải thiện của Việt Nam 
ở các hợp phần phi thu nhập của chỉ số HDI 
chậm hơn tốc độ cải thiện ở hợp phần thu 
nhập, mặc dù xu hướng này đã bị đảo ngược 
lại vào năm 2014. Với những vấn đề về số 
liệu và phương pháp khác nhau sử dụng để 
tính toán chỉ số HDI, cần có sự giải thích cẩn 
trọng về sự khác biệt trong xếp hạng chỉ số 
HDI và chỉ số thu nhập. 

Bảng 1.3: Xếp hạng về tăng trưởng HDI và GNI tính theo phương pháp “lệch khỏi mức chung”

 1990-2000 2000-2008 2008-2014

Xếp hạng HDI Thu nhập HDI Thu nhập HDI Thu nhập

1 Việt Nam Trung Quốc Trung Quốc Trung Quốc CHDCND Lào Trung Quốc

2 Trung Quốc Việt Nam Ấn Độ Ấn Độ China Ấn Độ

3 Indonesia Hàn Quốc Việt Nam Việt Nam Singapore CHDCND Lào

4 Singapore Ấn Độ Hàn Quốc CHDCND Lào Ấn Độ Indonesia

5 Thái Lan CHDCND Lào Singapore Indonesia Indonesia Singapore

6 Ấn Độ Malaysia Thái Lan Hàn Quốc Hàn Quốc Việt Nam

7 Malaysia Thái Lan CHDCND Lào Malaysia Malaysia Hàn Quốc

8 CHDCND Lào Singapore Indonesia Thái Lan Việt Nam Malaysia

9 Hàn Quốc Philippines Malaysia Philippines Thái Lan Philippines

10 Philippines Indonesia Nhật Bản Singapore Nhật Bản Thái Lan

11 Nhật Bản Nhật Bản Philippines Nhật Bản Philippines Nhật Bản

Nguồn: UNDP, 2015a và tính toán của UNDP Việt Nam  

Bảng 1.4: Sự khác biệt giữa thứ bậc thu nhập và thứ bậc HDI của Việt Nam đã được thu hẹp 

Năm 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007/08 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Khác biệt 
thứ bậc 24 19 19 21 12 16 12 18 13 7 8 9 7 15

Nguồn: UNDP, các Báo cáo PTCN toàn cầu từ năm 2000 đến năm 2015
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1.2.2. Một số tụt hậu do bất bình đẳng

Nhiều nước ở Đông Á và Thái Bình Dương đã 
đạt được mức tăng trưởng kinh tế và giảm 
nghèo đầy ấn tượng, nhưng thường đi kèm 
với mức bất bình đẳng gia tăng. Trên cơ sở các 
số liệu tổng quát, Việt Nam đã tiến bộ tương 
đối nhanh về tăng trưởng kinh tế mà không 
gia tăng đáng kể về bất bình đẳng. Điều đó 
được khẳng định bằng các số liệu áp dụng 
cho một số thước đo chuẩn về bất bình đẳng, 
trong đó có IHDI (Bảng 1.5). Tính toán cho năm 
2014, chỉ số IHDI của Việt Nam là 0,549 - tương 
đương với tỷ lệ mất 17,5% trong chỉ số HDI do 
bất bình đẳng. Trong khi tỷ lệ mất do bất bình 
đẳng về tuổi thọ kỳ vọng là tương đối thấp, 
chỉ là 12,1%, thì tỷ lệ mất do bất bình đẳng về 
giáo dục và thu nhập lên tới 18% và 22% tương 

ứng. Mức chênh lệch thứ bậc của Việt Nam về 
IHDI so với thứ bậc về HDI là 9 bậc, một sự cải 
thiện  thành tích so với năm 2013. 

Khuôn mẫu tăng trưởng với sự gia tăng tương 
đối thấp về bất bình đẳng ở Việt Nam cũng được 
minh họa bằng các thước đo chuẩn khác, được 
trình bày tại Bảng 1.5. Tuy nhiên, đấy có thể là 
một câu chuyện chưa hoàn thiện. Các thước đo 
tổng hợp có chiều hướng che đậy mức độ bất 
bình đẳng ở cấp địa phương, nhất là giữa khu 
vực nông thôn và thành thị cũng như giữa các 
nhóm dân tộc. Các chương sau đây của báo cáo 
sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện và cũng 
sẽ xem xét kỹ càng hơn các nguyên nhân gây ra 
tình trạng bất bình đẳng ở Việt Nam. 

Bảng 1.5: Bất bình đẳng ở Việt Nam vẫn tương đối thấp

 Chỉ số HDI Chỉ số IHDI Các thước đo khác về bất bình đẳng 
thu nhập  

Nước Giá trị Tỷ lệ mất 
do bất bình 

đẳng (%) 

Độ chênh 
lệch so với 

thứ bậc HDI 

Hệ số ngũ 
phân vị 

(2005-2013) 

Hệ số Palma  
(2005-2013)

Hệ số Gini 
(2005-2013)

Trung Quốc 0.727 .. .. .. 10.1 2.1 37.0

Ấn Độ 0.609 0.435 28.6 1 5.0 1.4 33.6

Indonesia 0.684 0.559 18.2 6 5.7 1.5 38.1

CHDCND Lào 0.575 0.428 25.6 7 5.8 1.6 36.2

Malaysia 0.779 .. .. .. 11.3 2.6 46.2

Philippines 0.668 0.547 18.1 7 8.4 2.2 43.0

Hàn Quốc 0.898 0.751 16.4 -19 … … …

Thái Lan 0.726 0.576 20.6 1 6.9 1.8 39.4

Việt Nam 0.666 0.549 17.5 9 6.1 1.5 35.6

Nhóm nước 
có mức phát 
triển con người 
trung bình

0.630 0.468 25.8 —

Đông Á và  
Thái Bình 
Dương 

0.710 0.572 19.4 —

Thế giới 0.711 0.548 22.8 —

Nguồn: UNDP, 2015a

Tỷ số ngũ phân vị: là tỷ số giữa thu nhập bình quân của 20% nhóm dân số giàu nhất so với thu nhập bình quân của 
20% nhóm dân số nghèo nhất.

Tỷ số Palma: Tỷ số giữa tỷ trọng GNI của 10% dân số giàu nhất chia cho tỷ trọng của 40% dân số nghèo nhất. Palma 
(2011) - người xây dựng tỷ số Palma, phát hiện ra rằng tầng lớp trung lưu thường chiếm khoảng ½ tổng giá trị GNI 
của mỗi nước, với ½ còn lại phân chia cho 10% nhóm dân cư giàu nhất và 40% nhóm dân cư nghèo nhất, mặc dù tỷ 
trọng của từng nhóm có thể khác nhau đáng kể giữa các nước. 

Hệ số Gini: Thước đo độ chênh lệch về phân phối thu nhập giữa các cá nhân hoặc các hộ gia đình ở mỗi nước so với 
mức phân phối bình đẳng tuyệt đối. Giá trị 0 đại diện cho bình đẳng tuyệt đối, còn giá trị 100 đại diện cho bất bình 
đẳng tuyệt đối.
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1.2.3. Bình đẳng giới có nhiều tiến bộ 
nhưng vẫn còn những mối quan ngại

Về bình đẳng giới, được đo bằng chỉ số GII, 
Việt Nam cũng có thành tích tốt. Với giá trị GII 
là 0,308 (ở đây giá trị thấp hơn phản ảnh mức 
bất bình đẳng thấp hơn), Việt Nam được xếp 
thứ 60 trong tổng số 155 nước năm 2014.3 Số 
liệu của nhóm nước được lựa chọn để so sánh 
xem Bảng 1.6.

Các hợp phần của GII dựa trên một nhóm các 
chỉ số thành phần, và giá trị được rút ra từ 
những khác biệt giữa thành tích của nam giới 
và nữ giới (để có thêm chi tiết, xem Phụ lục 
1 về các bảng thống kê). Việt Nam có thành 
tích tương đối tốt ở hợp phần sức khỏe sinh 
sản, với tỷ suất tử vong trung bình ở các bà 
mẹ tốt hơn mức trung bình và tỷ lệ sinh đẻ 
ở tuổi vị thành niên thấp hơn. Về hợp phần 
trao quyền, 24,4% số ghế trong Quốc hội là 

phụ nữ, cao hơn tỷ lệ trung bình của khu vực 
là 18,7%, nhưng thấp hơn ở CHDCND Lào và 
Philippines. Về giáo dục, 59,4% số phụ nữ 
thành niên đã học xong ít nhất là cấp hai, so 
với 71,2% ở nam giới. Sự tham gia của phụ nữ 
vào thị trường lao động là khá cao với 73% 
so với 82,2% ở nam giới, trong khi tỷ lệ bình 
quân của các nước trong khu vực cho phụ nữ 
là 62,6% và cho nam giới là 79,4%. 

Tương tự, các ước tính quốc gia về chỉ số GDI 
được sử dụng trước đây nay được thay thế 
bằng chỉ số GII, cho thấy không có sự bất 
bình đẳng giới đáng kể trong cả năm 2010 
và 2012. Chỉ số GDI đo lường chênh lệch giữa 
nam giới và nữ giới về các khía cạnh của chỉ số 
HDI - đó là tuổi thọ trung bình kỳ vọng, giáo 
dục và thu nhập. Do những hạn chế về số liệu, 
GDI được sử dụng để phân tích sự khác biệt ở 
cấp địa phương ở phần sau của chương này. 

Bảng 1.6: Phụ nữ Việt Nam có thể chất và trình độ giáo dục tương đối tốt, và tham gia tích 
cực vào lực lượng lao động

Tên nước Chỉ số GII Tỷ suất tử 
vong ở bà 

mẹ (số chết/  
100.000 ca 
sinh sống)

Tỷ lệ sinh đẻ 
ở vị thành 
niên (số ca 
sinh/ 1.000 
phụ nữ tuổi 

từ 15 đến 19) 

Tỷ trọng số ghế 
trong Quốc hội  

(% số ghế do 
phụ nữ nắm giữ)

Dân số học xong ít 
nhất trung học cơ sở 
(% số người tuổi từ 25 

trở lên)  

Tỷ lệ tham gia vào 
lực lượng lao động 
(% số người có tuổi 

từ 15 trở lên)  

Giá trị Thứ bậc Nữ Nam Nữ Nam

2014 2014 2013 2010/2015 2014 2005-
2014

2005-
2014

2013 2013

Trung Quốc 0,191 40 32 8,6 23,6 58,7 71,9 63,9 78,3

Ấn Độ 0,563 130 190 32,8 12,2 27,0 56,6 27,0 79,9

Indonesia 0,494 110 190 48,3 17,1 39,9 49,2 51,4 84,2

CHDCND Lào … … ,,, 65,0 25,0 22,9 37,0 76,3 79,1

Malaysia 0,209 42 29 5,7 14,2 65,1 71,3 44,4 75,5

Philippines 0,420 89 120 46,8 27,1 65,9 63,7 51,1 79,7

Hàn Quốc 0,125 23 27 2,2 16,3 77,0 89,1 50,1 72,1

Thái Lan 0,380 76 26 41,0 6,1 35,7 40,8 64,3 80,7

Việt Nam 0,308 60 49 29,0 24,3 59,4 71,2 73,0 82,2

Nhóm nước có 
mức phát triển 
con người 
trung bình

0,506 — 168 43,4 18,8 34,8 55,3 37,5 79,8

Đông Á & Thái 
Bình Dương

0,328 — 72 21,2 18,7 54,7 66,3 62,6 79,4

Thế giới 0,449 — 210 47,4 21,8 54,5 65,4 50,3 76,7

Nguồn: UNDP, 2015a
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Mặc dù thành tích của Việt Nam về bình đẳng 
giới và tham gia vào thị trường lao động có vẻ 
khá tốt so với các nước khác, nhưng phân tích 
chi tiết hơn cho thấy vẫn còn có nhiều điều 
quan ngại. Con đường sự nghiệp của phụ nữ 
thường bị gián đoạn do gánh nặng công việc 
chăm sóc gia đình và ít người có khả năng 
tiếp cận các cơ hội đào tạo cấp cao hoặc các 
chức vụ cao cấp trong nền kinh tế hay trong 
chính phủ.

Số liệu quốc gia theo thời gian không được 
tích cực như vậy. Một số tiểu hợp phần của 
chỉ số GII đã xấu đi từ năm 2010 đến năm 
2012. GII tăng từ 0,337 lên 0,348, phản ánh 
mức mất mát khá cao về thành tích do bất 
bình đẳng giới ở tất cả các khía cạnh của chỉ 
số này. Các thước đo toàn cầu khác cũng 
cho thấy tiến bộ của Việt Nam về bình đẳng 
giới đã chậm lại so với các nước khác. Theo 
Chỉ số khoảng cách giới toàn cầu của Diễn 
đàn Kinh tế thế giới, Việt Nam được xếp thứ 
42 trong số 128 nước năm 2007 nhưng rơi 
xuống thứ 76 trong 142 nước năm 2014. Việt 
Nam có điểm số tốt ở một số lĩnh vực, được 
xếp thứ 41 về sự tham gia và cơ hội kinh tế, 
nhưng chỉ được xếp thứ 87 về trao quyền 
chính trị, thứ 97 về thành tích giáo dục và 
thứ 137 về y tế và sự sống còn. Thứ bậc rất 
thấp về y tế là do sự chênh lệch rõ ràng về tỷ 
suất giới tính khi sinh - với tỷ lệ 0,89 em gái 
so với một em trai. 

1.2.4. Tiến bộ không đồng đều giữa các 
địa phương

Phần tiếp theo sẽ phân tích các khuôn mẫu 
và chiều hướng phát triển con người ở cấp 
địa phương dựa trên số liệu trong nước, do 
đó giá trị của các chỉ số phát triển con người 
không nhất quán với các ước tính quốc gia 
được cung cấp trên đây. Do hạn chế về số 
liệu trong nước, báo cáo sử dụng các hướng 
dẫn chi tiết ở phần trên cho việc tính toán 
chỉ số HDI cũng như GDI thay cho chỉ số GII 
(Xem Phụ lục 1 để có thêm chi tiết).4

Số liệu theo vùng thể hiện sự khác biệt 
đáng kể về thành tích 

Ở các vùng của Việt Nam, giá trị HDI tăng từ 
0,650 lên 0,752 từ năm 1999 đến năm 2012, 
tương đương với tốc tộ tăng trưởng HDI 
hàng năm là 1,13%. Tốc độ tăng trưởng này 
có thể phân ra làm hai giai đoạn khác nhau 
- trước và sau cuộc khủng hoàng tài chính 
toàn cầu. Từ 1999 đến 2008, tốc độ tăng 
trưởng bình quân hàng năm là 1,23%, giảm 
xuống còn 0,90% sau năm 2008. 

Mặc dù tất cả các vùng đều có tiến bộ và 
đạt được một mức độ đồng quy nhất định, 
nhưng vẫn tồn tại khác biệt đáng kể về kết 
quả và tốc độ thay đổi. Như được trình bày 
tại Bảng 1.7, trong 6 vùng, vùng trung du và 
miền núi phía Bắc có giá trị HDI thấp nhất 
với 0,679, sau đó là Tây Nguyên với 0,704. 
Miền Đông Nam bộ có giá trị HDI cao nhất 
với 0,811.



Tăng trưởng bao trùm và phát triển con người  l 33      

Bảng 1.7: Sự khác biệt trong thành tựu phát triển con người theo vùng, 2012

Giá trị HDI Tuổi thọ 
kỳ vọng                                  

(năm) 

Tỷ lệ người lớn biết  
chữ  (% số người tuổi 

từ 15 trở lên)  

Tỷ lệ nhập học  
chung (%)

GDP bình quân 
đầu người (US$ 
tính theo PPP)

Cả nước 0,752 73,05 94,50 63,43 3.979,3

Trung du và miền 
núi phía Bắc

0,679 70,29 88,80 58,27 1.939,7

Đồng bằng  
sông Hồng

0,770 74,27 97,50 72,50 3.593,5

Bắc Trung Bộ và  
duyên hải Nam 
Trung Bộ  

0,730 72,41 94,30 62,79 2.890,7

Tây Nguyên 0,704 69,40 92,10 59,80 2.853,8

Đông Nam bộ 0,811 75,69 96,90 63,55 8.020,5

Đồng bằng  
sông Cửu Long

0,746 74,39 93,10 59,29 3.572,9

Ghi chú: Tỷ lệ nhập học chung là % học sinh ở tất cả các cấp học, từ tiểu học đến đại học (trừ các lớp học thoát nạn 
mù chữ, các lớp bổ túc và các khóa học nghề ngắn hạn) so với nhóm dân cư từ 6 đến 24 tuổi.

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015 

Hình 1.7 cho thấy tính năng động của phát 
triển con người theo vùng, từ năm 1999 
đến năm 2012. Xét tổng thể, miền Đông 
Nam bộ vẫn là vùng có thành tích tốt nhất. 
Khuôn mẫu và thứ bậc của các vùng có khác 
nhau, với hai thay đổi xảy ra - đồng bằng 
sông Cửu Long đã vượt qua Bắc Trung bộ 
và duyên hải Nam Trung bộ, và Tây Nguyên 
vượt vùng trung du và miền núi phía Bắc, 
mặc dù những vùng này có cùng điểm xuất 
phát năm 1999.

Có bằng chứng cho thấy sự đồng quy ở cấp 
vùng cho cả giai đoạn từ năm 1999 đến 
năm 2012. Tuy nhiên, có sự khác biệt, tức là 
trong khi khoảng cách giữa các vùng được 

thu hẹp so với năm 1999, thì xu hướng này 
đã chững lại sau năm 2008, với một số bằng 
chứng về sự gia tăng khoảng cách ở 3 vùng 
nghèo nhất cả nước. Bắc Trung bộ và duyên 
hải Nam Trung bộ cùng với đồng bằng sông 
Cửu Long dường như cho thấy những cải 
thiện có tính bền vững nhất trong chỉ số HDI 
cho cả giai đoạn. Trung du và miền núi phía 
Bắc vẫn là vùng đứng trước nhiều thách 
thức nhất. Trừ giai đoạn từ 2006 đến 2008, 
tốc độ tăng trưởng của vùng này không 
được cải thiện nhiều so với các vùng khác. 
Đây là điều khó giải thích, bởi các vùng có 
điểm xuất phát thấp nhất thường có lợi thế 
để tiến nhanh hơn. 



l  Báo cáo phát triển con người Việt nam 201534      

Hình 1.8: Khoảng cách tương đối với vùng Đông Nam bộ đã chững lại
(1.00 = bình đẳng)

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015 

Hình 1.7: Khoảng cách giữa các vùng được thu hẹp chỉ đến năm 2008

Nguồn: Tổng cục Thống kê,  2015 

Một cách khác để theo dõi mức độ đồng 
quy hay phân hóa là vẽ sơ đồ khoảng cách 
giữa vùng dẫn đầu và các vùng khác. Như 
Hình 1.8 cho thấy, khoảng cách tương đối 
giữa miền Đông Nam bộ, với HDI cao nhất, 
và các vùng khác đã được rút ngắn từng 
bước từ năm 1999 đến năm 2008, nhưng 
lại nới rộng ra từ năm 2008 trước khi chững 

lại trong mấy năm vừa qua. Mặc dù HDI ở 
miền Đông Nam bộ là 1,28 lần cao hơn 
vùng trung du và miền núi phía Bắc cũng 
như Tây Nguyên năm 1999, nhưng khoảng 
cách này giảm xuống tương ứng 1,14 lần 
và 1,12 lần năm 2008, sau đó lại tăng lên 
tương ứng 1,20 lần và 1,15 lần trong 4 năm 
tiếp theo. 

Có thể thấy một khuôn mẫu tương tự về GDP 
bình quân đầu người. Tây Nguyên cũng như Bắc 
Trung bộ và duyên hải Nam Trung bộ, với điểm 
xuất phát thấp nhất, đạt được mức tiến bộ lớn 

nhất từ năm 1999 đến năm 2012, với tỷ lệ tăng 
trưởng hàng năm tương ứng là 4,11% và 3,92%. 
Nhưng miền Đông Nam bộ vẫn tăng trưởng 
mạnh mẽ và đứng đầu danh sách với mức GDP 
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trên đầu người là US$ 8.021 tính theo PPP năm 
2012. Tỷ số so với vùng gần nhất, tức đồng bằng 
sông Hồng, chỉ giảm từ 2,57 xuống 2,23. 

Rất khó giải thích tính năng động cấp vùng 
của Việt Nam. Mặc dù những vùng cách biệt 
về mặt địa lý thường không thể tăng trưởng 
nhanh chóng như những vùng lõi ở đó hoạt 
động kinh tế và đầu tư tập trung thành các 
cụm, nhưng những vùng có thứ bậc thấp hơn 
thường có được lợi thế để cất cánh nhanh hơn 
do các nguồn lực chưa được khai thác và chi 
phí lao động rẻ hơn rất nhiều. Dường như đã 

có phần nào tác động “cất cánh” nếu xét tốc 
độ tăng trưởng HDI và GDP trên đầu người 
cao hơn mà 4 vùng kém phát triển nhất đã 
đạt được, đặc biệt là trong giai đoạn từ năm 
1999 đến năm 2008. 

Để xem xét khoảng cách giới, bảng 1.8 cho 
thấy tiến bộ HDI và GDI theo vùng ở từng chỉ 
báo thành phần trong những năm gần đây. 
Ở cấp quốc gia và cấp vùng, HDI và GDI là 
ngang bằng nhau, cho thấy không có khoảng 
cách đáng kể về phát triển con người giữa hai 
giới tính. 

Bảng 1.8: Không có khoảng cách lớn về giới theo vùng 

2010 2012

HDI GDI Khoảng 
cách % HDI GDI Khoảng 

cách %

Cả nước 0,740 0,740 0 0,752 0,753 +0,01

Vùng trung du và miền núi 
phía Bắc 0,668 0,669 +0,01 +1 0,679 0,679 0

Đồng bằng sông Hồng 0,759 0,759 0 0,770 0,771 +0,001 +1

Bắc Trung bộ và duyên hải 
Nam Trung bộ 0,719 0,719 0 0,730 0,730 0

Tây Nguyên 0,689 0,690 -0,01 +1 0,704 0,705 +0,001 +1

Đông Nam bộ 0,800 0,800 0 0,811 0,811 0

Đồng bằng sông Cửu Long 0,729 0,729 0 0,746 0,746 0

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015 

Tất cả các tỉnh đều có bước tiến bộ nhưng 
có sự khác biệt trong tốc độ thay đổi 

Ở cấp tỉnh, tất cả các tỉnh đều có những cải 
thiện về phát triển con người từ năm 1999, 
năm đầu tiên HDI được tính toán cho cấp 
tỉnh, đến năm 2012, tuy nhiên có sự khác 
biệt nhất định (xem số liệu cấp tỉnh ở Phụ 
lục 1). Như mô tả ở bảng 1.9, chúng tôi sử 
dụng một phiên bản điều chỉnh của cách 
thức phân loại quốc gia được sử dụng trong 
Báo cáo Phát triển con người toàn cầu (xem 
Bảng 1.9) để rút ra những thay đổi trong mức 
độ HDI của các tỉnh. Năm 1999 và năm 2004, 
Bà Rịa-Vũng Tàu là tỉnh duy nhất nằm trong 
nhóm có HDI rất cao. Năm 2012, thành phố 
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng gia nhập nhóm này 
(được định nghĩa trên toàn cầu là có giá trị 

HDI trên 0,8). Cả hai thành phố này đã thăng 
tiến từ nhóm có HDI cao năm 2004 (được 
định nghĩa là có giá trị HDI trên 0,75 nhưng 
dưới 0,8). Đến năm 2012, Việt Nam đã có 12 
tỉnh, thành nằm trong nhóm HDI cao này. 

Cũng ấn tượng không kém đó là sự gia tăng 
số lượng các tỉnh, thành phố ở nhóm có HDI 
trung bình cao, với giá trị dưới 0,75 nhưng cao 
hơn 0,70. Số lượng chỉ là 4 tỉnh, thành phố năm 
1999 và 7 tỉnh thành phố năm 2004, tăng lên 
con số 33 năm 2012. Nhờ tiến bộ đầy ấn tượng 
này mà hầu hết các tỉnh, thành phố ở Việt Nam 
(tức là 50 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố) đến 
năm 2012 đã nằm trong nhóm có HDI trung 
bình cao và cao hơn - một mức tăng trưởng 
đầy ấn tượng so với chỉ 6 tỉnh, thành phố năm 
1999 và 10 năm 2004 thuộc các nhóm này.  
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Bảng 1.9: Hầu như không còn tỉnh nào hiện nằm trong nhóm phát triển con người thấp

Chú thích:

Số lượng các tỉnh ở nhóm có HDI thấp, với giá 
trị ít hơn 0,5; nhóm trung bình thấp, với giá 
trị cao hơn 0,5 nhưng thấp hơn 0,6; và nhóm 
trung bình, với giá trị thấp hơn 0,7 nhưng 
cao hơn 0,6 đã giảm đi nhanh chóng. 53 tỉnh, 
thành phố nằm trong những nhóm này năm 
2004, đến năm 2012 chỉ còn 13 tỉnh, thành 
phố. Với tỉnh Hà Giang rời khỏi nhóm có HDI 
thấp năm 2004 và Lai Châu năm 2012, Việt 
Nam không còn tỉnh nào trong nhóm HDI 
thấp này nữa. Đây là hai tỉnh duy nhất trong 
nhóm có HDI trung bình thấp năm 2012, 
giảm từ 13 tỉnh năm 1999. Năm 2012, chỉ còn 
11 tỉnh nằm trong nhóm có HDI trung bình, 
giảm từ 47 tỉnh năm 2004. 

Rất quan trọng để chỉ ra mức độ khác biệt 
giữa các tỉnh. Một cách tiếp cận hữu hiệu 
đó là so sánh điểm của tỉnh với số liệu quốc 
tế năm 2012, mặc dù có những khác biệt 
lớn về mặt phương pháp (ở đây sử dụng 
cách tính HDI cũ so với các tính mới của 
toàn cầu). Những tỉnh ở tốp trên như thành 
phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng có giá trị HDI 
tương đương lần lượt với Ba Lan và Croatia; 
và những tỉnh ở tốp dưới, như Hà Giang và 
Lai Châu có giá trị HDI tương tự như Ghana 
và Guatemala.

Ghi chú: Năm 1999, số liệu cho Lai Châu bao gồm cả Điện Biên, Dak Lak bao gồm cả Dak Nông và Cần Thơ bao gồm 
cả Hậu Giang. Để so sánh với những năm tiếp theo, giá trị HDI năm 1999 của các tỉnh này đã được loại bỏ.

Nguồn: Tổng cục Thống kê 2015; tính toán của UNDP Việt Nam  
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Nhìn chung đã có một mức độ đồng quy nhất 
định. Khoảng cách giữa tỉnh phát triển nhất - 
thành phố Hồ Chí Minh (Bà Rịa Vũng Tàu được 
coi là một trường hợp “ngoại lệ”) và tỉnh kém 
phát triển nhất, Lai Châu đã được thu hẹp còn 
46,4% năm 2012 so với 59% năm 2004. Độ lệch 
chuẩn cho toàn bộ mẫu (tất cả các tỉnh) giảm 
từ 0,055 năm 2004 xuống 0,048 năm 2008, 
nhưng đã tăng lên 0,052 vào năm 2012, cho 
thấy khoảng cách giữa các tỉnh đã được thu 
hẹp trong giai đoạn đầu nhưng tăng trở lại vào 
giai đoạn thứ hai. 

Trong khi tất cả các tỉnh đều có cải thiện thì 
thành tích của chúng khác nhau. Cần Thơ, Bắc 
Ninh, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Phúc, Vĩnh 
Long, Kiên Giang và Bến Tre có thành tích xuất 
sắc. Năm 2012, các tỉnh này đã ra nhập nhóm có 
HDI trung bình cao, trong khi năm 2004 chúng 
chỉ được xếp vào nhóm trung bình. Tiền Giang 
tăng 12 bậc, kế đến là Long An tăng 8 bậc, Bến 
Tre 7 bậc và Cần Thơ 6 bậc. Tuy nhiên, trong 
nhóm có HDI cao năm 2012, Bình Dương tụt 7 
bậc và Đồng Nai tụt 6 bậc, do chỉ có được mức 
cải thiện hàng năm khiêm tốn về giá trị HDI với 
mức tương ứng là 0,63% và 0,72%. 

Trong nhóm có HDI trung bình cao năm 2012, 
Hậu Giang lập kỷ lục với việc tăng 20 bậc, với 
mức thay đổi chỉ số HDI hàng năm rất cao là 
1,66% từ năm 2004 đến năm 2012, kế đến là 
Bình Phước tăng 12 bậc, Thái Nguyên và Phú 
Yên đều 10 bậc, Quảng Ngãi 8 bậc, Tây Ninh 7 
bậc và An Giang 6 bậc. Trong nhóm này, cũng 
có một số tỉnh tụt hạng. Từ năm 2004 đến năm 
2012, Hà Nam tụt 17 bậc, kế đến là Nghệ An 
tụt 16 bậc, Phú Thọ 11 bậc, Cà Mau 9 bậc, Hòa 
Bình và Hải Dương đều 8 bậc (chú ý rằng thu 
nhập của Hòa Bình bao gồm cả thủy điện và 
Hải Dương tiếp tục nằm trong nhóm có HDI 
trung bình cao từ năm 2004), Hà Tĩnh tụt 7 bậc, 
và Hưng Yên và Nam Định đều tụt 6 bậc. 

Ở nhóm có HDI trung bình và nhóm trung 
bình thấp, sự dịch chuyển thứ bậc có phần 
xấu đi, do có nhiều tỉnh khác chuyển lên các 
nhóm có HDI cao hơn. Chỉ có hai tỉnh Gia Lai 
và Kon Tum tăng tương ứng 5 bậc và 3 bậc, 
từ năm 2004 đến năm 2012. Các tỉnh còn lại 
hoặc giữ nguyên thứ bậc của mình, hoặc thụt 
lùi một chút. Ở khía cạnh khả quan, trong 
những nhóm này, Gia Lai có mức thay đổi HDI 
hàng năm cao nhất Việt Nam với 2,12%. Kon 

Tum có mức thay đổi cao thứ hai với 1,84%. 
Hà Giang và Lai Châu, mặc dù vẫn nằm dưới 
đáy, có mức thay đổi giá trị HDI rất ấn tượng 
với tương ứng 1,57% và 1,68% (Lai Châu có 
mức tăng cao thứ ba). Tiến bộ này và khoảng 
cách nhỏ giữa giá trị HDI của hai tỉnh này và 
ngưỡng của nhóm có HDI trung bình cho 
thấy hai tỉnh này đang đuổi kịp các tỉnh khác 
và có lẽ đã gia nhập nhóm có HDI trung bình.
 
Khi xem xét các yếu tố tạo nên sự khác biệt 
về thành tích của các tỉnh, nhìn qua thì thấy 
có sự tương quan chặt chẽ giữa các chỉ số 
thu nhập và phi thu nhập, cho thấy rằng cả 
hai đều cùng dịch chuyển. Tuy nhiên, có thể 
nhận thấy một vài chiều hướng bằng cách rà 
soát những khác biệt giữa thứ bậc cấp tỉnh về 
thu nhập và phi thu nhập. Sự chênh lệch âm 
cho thấy rằng, so với các tỉnh khác, chỉ số phi 
thu nhập (thành tựu về xã hội) của một tỉnh 
dường như tụt hậu so với chỉ số thu nhập của 
tỉnh đó, có thể chỉ ra rằng mức tăng trưởng 
cao hơn đã không được chuyển hóa thành 
những thành tựu về xã hội mạnh mẽ hơn. Sự 
chênh lệch dương cho thấy rằng chỉ số thu 
nhập của tỉnh tụt hậu so với chỉ số phi thu 
nhập của tỉnh đó; và có thể chỉ ra tăng trưởng 
kinh tế yếu hoặc những thành tựu về xã hội 
mạnh vượt bậc. Gần với số 0 có nghĩa là chỉ 
số thu nhập và chỉ số phi thu nhập tương đối 
cân bằng với nhau (xem Bảng 1.10). 

Chỉ số phi thu nhập có vẻ tụt hậu so với chỉ số thu 
nhập ở các tỉnh Đông Nam bộ và Tây Nguyên, 
trừ một số ngoại lệ, cho thấy những tỉnh này 
có thành tựu về xã hội yếu kém hơn kỳ vọng 
theo như điểm số về thu nhập của các tỉnh này. 
Chỉ số thu nhập có vẻ tụt hậu ở các tỉnh thuộc 
đồng bằng sông Hồng và trung du Bắc bộ (trừ 
Quảng Ninh). Điều này là phù hợp với phát hiện 
của nhiều nghiên cứu khác, trong đó có các Báo 
cáo Phát triển con người quốc gia trước đây đã 
nhấn mạnh tăng trưởng kinh tế yếu và thành 
tựu xã hội tốt hơn của các khu vực này.  

Tuy nhiên, số liệu cũng đưa ra một số kết quả 
đáng ngạc nhiên. Ở một số tỉnh thuộc đồng 
bằng sông Cửu Long, như Tiền Giang, Vĩnh 
Long, Đồng Nai, Hậu Giang, Bến Tre và Đồng 
Tháp, thứ bậc chỉ số phi thu nhập vượt qua thứ 
bậc chỉ số thu nhập. Điều này cho thấy có sự 
phát triển tích cực ở khu vực thường bị coi là tụt 
hậu về các chỉ số xã hội, như y tế và giáo dục. 
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Bảng 1.10: Các tỉnh có giá trị HDI cao thường có thành tích tốt ở cả thứ hạng thu nhập và 
phi thu nhập, 2012

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015, tính toán của UNDP Việt Nam 

 

Tỉnh

Chỉ số 
phi thu 
nhập

Chỉ số 
thu 
nhập

Xếp hạng 
chỉ số 
phi thu 
nhập

Xếp hạng 
chỉ số 
thu nhập

Chênh lệch 
xếp hạng 
giữa chỉ số 
thu nhập và 
phi thu nhập Tỉnh

Chỉ số 
phi thu 
nhập

Chỉ số 
thu 
nhập

Xếp hạng 
chỉ số phi 
thu nhập

Xếp hạng 
chỉ số 
thu nhập

Chênh lệch 
xếp hạng 
giữa chỉ số 
thu nhập và 
phi thu nhập

An Giang 0.792 0.607 48 14 -34 Bình Định 0.827 0.573 25 26 1
Tây Ninh 0.807 0.618 42 9 -33 Thanh Hoá 0.808 0.533 40 42 2
Quảng Ngãi 0.780 0.594 52 19 -33 Đà Nẵng 0.881 0.647 2 5 3
Quảng Ninh 0.813 0.728 34 2 -32 Nghệ An 0.807 0.529 41 44 3
Kiên Giang 0.810 0.629 37 7 -30 Lạng Sơn 0.802 0.516 44 48 4
Gia Lai 0.749 0.569 56 28 -28 Cao Bằng 0.750 0.459 55 61 6
Lào Cai 0.728 0.554 59 33 26 Hoà Bình 0.810 0.526 38 45 7
Bình Phước 0.802 0.598 43 18 -25 Tuyên Quang 0.801 0.496 46 53 7
Khánh Hoà 0.816 0.623 32 8 -24 Hải Phòng 0.855 0.609 4 13 9
Đắk Nông 0.780 0.568 51 29 -22 Tiền Giang 0.852 0.606 6 15 9
Bạc Liêu 0.812 0.603 36 16 -20 Vĩnh Long 0.842 0.587 12 21 9
Quảng Trị 0.770 0.548 54 34 -20 Bắc Kạn 0.787 0.479 50 59 9
Lâm Đồng 0.810 0.585 39 22 -17 Phú Yên 0.823 0.540 28 38 10
Sóc Trăng 0.793 0.558 47 32 -15 Hà Nội 0.885 0.612 1 12 11
Cần Thơ 0.837 0.690 18 4 -14 Đồng Nai 0.849 0.593 9 20 11
Đắk Lắk 0.791 0.541 49 36 -13 Hậu Giang 0.833 0.565 19 31 12
Bình Dương 0.826 0.601 27 17 -10 Quảng Bình 0.816 0.516 33 47 14
Bình Thuận 0.812 0.573 35 25 -10 Bến Tre 0.841 0.566 14 30 16
Trà Vinh 0.802 0.548 45 35 -10 Đồng Tháp 0.818 0.519 30 46 16
Ninh Thuận 0.777 0.531 53 43 -10 Ninh Bình 0.832 0.536 21 41 20
Bắc Ninh 0.840 0.634 15 6 -9 Thái Nguyên 0.841 0.540 13 37 24
Long An 0.838 0.616 17 10 -7 Bắc Giang 0.821 0.492 29 55 26
Bà Rịa - Vũng Tàu 0.851 1.000 7 1 -6 Hà Nam 0.831 0.511 22 49 27
Kon Tum 0.730 0.506 58 52 -6 Phú Thọ 0.826 0.493 26 54 28
Vĩnh Phúc 0.839 0.615 16 11 -5 Hưng Yên 0.846 0.537 10 40 30
Thừa Thiên Huế 0.817 0.572 31 27 -4 Hà Tĩnh 0.832 0.510 20 50 30
Sơn La 0.711 0.480 60 58 -2 Hải Dương 0.849 0.538 8 39 31
Điện Biên 0.686 0.462 61 60 -1 Nam Định 0.844 0.492 11 56 45
TP.Hồ Chí Minh 0.874 0.713 3 3 0 Thái Bình 0.854 0.507 5 51 46
Quảng Nam 0.828 0.578 23 23 0
Cà Mau 0.827 0.574 24 24 0 Hà Giang 0.680 0.398 62 62 0
Yên Bái 0.742 0.487 57 57 0 Lai Châu 0.641 0.397 63 63 0  
 
 
 
 
 
 

Thứ bậc của chỉ số phi thu nhập và chỉ số thu 
nhập dường như “cân bằng” nhất ở thành phố 
Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, hai thành phố có giá 
trị và thứ bậc HDI cao nhất, cho thấy tiến bộ 
HDI là cân bằng ở đây. Trong ba thành phố Hồ 
Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, ba thành phố 
có giá trị HDI cao nhất (không kể Bà Rịa - Vũng 
Tàu), thành phố Hồ Chí Minh có thành tích tốt 
hơn về khía cạnh thu nhập so với Đà Nẵng và 
Hà Nội, nhưng không tốt bằng hai thành phố 
này về các khía cạnh phi thu nhập. 

Những khác biệt về giá trị chỉ số phi thu nhập 
của các tỉnh ở Việt Nam là thấp, và có thể đã 
phóng đại những khác biệt thực sự về giá trị. 
Do đó, những khác biệt giữa thứ bậc của chỉ 
số thu nhập và phi thu nhập của các tỉnh cần 
được giải thích một cách thận trọng. 

Tương tự, tất cả các tỉnh có điểm xuất phát 
khác nhau nên khó có thể so sánh. Những thay 

đổi về các hợp phần thu nhập và phi thu nhập 
theo thời gian dường như khó có thể tuyến 
tính, và các địa phương có nhiều đặc điểm 
rất khác biệt. Những vấn đề này có thể phần 
nào được giải quyết bằng việc sử dụng những 
kỹ thuật thống kê phức tạp hơn như phương 
pháp “lệch khỏi mức chung” mà chúng ta đã sử 
dụng ở phần trên cho phần so sánh cấp quốc 
gia. Các kết quả áp dụng kỹ thuật này cho các 

Sự cân bằng về thứ bậc của chỉ số thu nhập 
và thứ bậc của chỉ số phi thu nhập của Hà 
Giang và Lai Châu, hai tỉnh có giá trị và thứ 
bậc HDI thấp nhất, cũng như của Sơn La, 
Điện Biên, Yên Bái và các tỉnh khác chủ yếu 
ở nhóm có HDI trung bình cho thấy rằng các 
tỉnh này đã gặp phải nhiều khó khăn trong 
việc thực hiện tiến bộ về các khía cạnh thu 
nhập và phi thu nhập.  
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tỉnh ở Việt Nam được đưa ra ở Hộp 1.8 dưới 
đây. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, những kỹ thuật 
này cũng có mặt hạn chế của chúng.  

Để hiểu hơn các yếu tố thúc đẩy phát triển 
con người ở cấp tỉnh, kể cả từ góc độ chỉ đạo 
chính sách, cần phân tích số liệu cấp tỉnh chi 
tiết hơn. Nhìn chung, có hai chủ đề chung nổi 

bật. Thứ nhất, nhiều tỉnh thành cần chuyển 
hóa các kết quả về thu nhập thành kết quả 
cao hơn về y tế và giáo dục. Thứ hai, các nhà 
hoạch định chính sách cần chỉ ra được các 
mối quan hệ giữa ba hợp phần của phát triển 
con người bởi chúng có mối quan hệ tương 
hỗ. Tối đa hóa những kết quả HDI có thể đạt 
được tốt nhất thông qua phát triển cân bằng. 

Hộp 1.8: Đánh giá tiến bộ của tỉnh so với mức kỳ vọng

Do khó khăn trong việc đánh giá các khuôn mẫu tiến bộ ở cấp tỉnh, cần có kỹ thuật thấu đáo 
hơn để có được một cách nhìn bổ sung. Như phân tích cho cấp quốc gia, kỹ thuật “lệch khỏi mức 
chung” có thể đo lường thành tích của một tỉnh so với mức độ kỳ vọng của tỉnh đó. Kỹ thuật này 
cho phép loại trừ những khác biệt ở vị trí ban đầu và sử dụng số liệu của toàn bộ dân số để vẽ sơ 
đồ tiến bộ kỳ vọng của một tỉnh. Kết quả của toàn bộ phân tích này được trình bày tại Phụ lục 2; 15 
tỉnh có thành tích tốt nhất và kém nhất được đưa ra ở Bảng 1.11. Kết quả này cho thấy thành tích 
vượt mức tăng trưởng ”kỳ vọng” (giá trị dương) hay dưới mức tăng trưởng “kỳ vọng” (giá trị âm) để 
xếp thứ bậc thành tích tương đối của tỉnh đó so với các tỉnh còn lại. 

5 tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu Long và 4 trong 5 tỉnh thuộc Tây Nguyên nằm trong số 15 tỉnh 
có thành tích tốt nhất. Thái Nguyên thuộc miền núi phía Bắc và Bắc Ninh và Vĩnh Phúc thuộc đồng 
bằng sông Hồng nằm trong số các tỉnh có thứ bậc cao nhất. Ngược lại, các tỉnh có thành tích kém 
nhất bao gồm Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Khánh Hòa (so với tăng trưởng “kỳ vọng” ở trình 
độ phát triển cao hơn của họ) và Cao Bằng, Sơn La và Điện Biên (so với tăng trưởng ”kỳ vọng” ở 
trình độ phát triển thấp hơn của họ), mặc dù tất cả các tỉnh đều có những cải thiện về giá trị HDI.

Bảng 1.11: Các tỉnh có thành tích HDI tốt nhất và kém nhất theo phương pháp “lệch khỏi mức chung” 
năm 2004-2012

Các tỉnh có 
thành tích  
tốt nhất

Thứ bậc theo 
“lệch khỏi  
mức chung”  

Thứ bậc theo 
tăng trưởng 
hàng năm   

Các tỉnh có 
thành tích  
kém nhất

Thứ bậc theo 
“lệch khỏi  
mức chung”  

Thứ bậc theo 
tăng trưởng 
hàng năm   

Cần Thơ 1 7 Thanh Hóa 49 45

Gia Lai 2 1 Cao Bằng 50 32

Tiền Giang 3 6 Hải Phòng 51 54

Hậu giang 4 4 Hà Tĩnh 52 49

Long An 5 12 Hòa Bình* 53 48

Bình Phước 6 10 Đồng Nai 54 60

Kon Tum 7 2 Phú Thọ 55 51

Bắc Ninh 8 19 Khánh Hòa 56 58

Phú Yên 9 11 Hải Dương 57 59

Đắk Nông 10 8 Hà Nam 58 53

Đắk Lắk 11 9 Sơn La 59 43

Vĩnh Phúc 12 23 Nghệ An 60 55

Thái Nguyên 13 13 Bình Dương 61 63

Bà Rịa- 
Vũng Tàu* 14 61 Yên Bái 62 52

Bến Tre 15 21 Điện Biên 63 56

Ghi chú: Các tỉnh có ký hiệu * là các trường hợp ngoại lệ và cần được giải thích một cách thận trọng.  

Nguồn: Tính toán của UNDP Việt Nam dựa vào số liệu của Tổng cục Thống kê, 2015.  
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Với các kết quả chênh lệch giữa các tỉnh có trình độ phát triển con người khác nhau, Hình 1.9 kết 
hợp số liệu “lệch khỏi mức chung” với kết quả HDI cấp tỉnh để đưa ra kết quả phân loại 4 chiều theo 
đó nhấn mạnh các điểm chủ yếu sau đây: 

- Cung phần tư I: Phát triển con người cao với tăng trưởng HDI tốt hơn kỳ vọng 

- Cung phần tư II: Phát triển con người thấp với tăng trưởng HDI tốt hơn kỳ vọng

- Cung phần tư III: Phát triển con người cao với tăng trưởng HDI thấp hơn kỳ vọng

- Cung phần tư IV: Phát triển con người thấp với tăng trưởng HDI thấp hơn kỳ vọng  

Trục hoành thể hiện phạm vi giá trị HDI và trục tung cho thấy độ “lệch khỏi mức chung”.  Hai trục 
cắt nhau tại giá trị HDI cả nước, khoảng 0,75 và giá trị 0 (hay không) “lệch khỏi mức chung”. Các 
tỉnh ở phía phải của trục tung có mức độ phát triển cao hơn, với giá trị HDI cao hơn điểm HDI quốc 
gia, và các tỉnh nằm ở phía trái trục tung có mức độ phát triển thấp hơn. Các tỉnh ở phía trên trục 
hoành có giá trị “lệch khỏi mức chung” dương và do đó có thành tích tốt hơn kỳ vọng và các tỉnh ở 
phía dưới trục hoành có giá trị “lệch khỏi mức chung” âm và do đó có thành tích kém hơn kỳ vọng. 

Đường xu hướng tại Hình 1.9 minh họa quan hệ có phần tích cực giữa hai phép đo: các tỉnh có 
trình độ phát triển cao hơn nhìn chung có thành tích tốt hơn so với các tỉnh kém phát triển hơn 
xét về mức kỳ vọng. Sự phân bổ giữa các cung phần tư là lẫn lộn, với số tỉnh ít hơn ở cung phần tư 
I và III so với Cung phần tư II và IV.

Hình 1.9: Các tỉnh phát triển hơn có độ chênh với mức kỳ vọng nhỏ hơn

Nguồn: Tính toán của UNDP Việt Nam dựa vào số liệu của Tổng cục Thống kê, 2015 

Hình 1.9 cho thấy những kết quả lý thú ở cả 4 cung phần tư. Một số kết quả có thể dự báo được, 
như Bà Rịa-Vũng Tàu ở Cung phần tư I. Ở điểm cuối bên kia của phổ phân bổ tại Cung phần tư II 
là Điện Biên, một tỉnh có vị trí hết sức tách biệt. Cần Thơ, được xếp vào diện có mức phát triển con 
người cao, có thành tích tốt nhất về mặt vượt kết quả kỳ vọng, kế đó là Gia Lai, một “ngôi sao sáng” 
trong nhóm các tỉnh có trình độ phát triển thấp. 
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Bắc Ninh, ở gần Hà Nội, đặc biệt xuất sắc và vượt qua mức kỳ vọng khá xa, nhưng các thành phố 
có trình độ phát triển cao là Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh lại có kết quả thấp hơn so với kỳ 
vọng. Hà Nội, một cực tăng trưởng lớn khác của đất nước, gần đạt được mức kỳ vọng. Ở Cung phần 
tư II, ngoài Gia Lai, còn có các tỉnh khác kém phát triển hơn là Kon Tum ở Tây Nguyên và Lai Châu ở 
miền núi phía Bắc, cả hai tỉnh này đều vượt kết quả kỳ vọng. Ngoài Điện Biên, một số tỉnh kém phát 
triển khác có thành tích dưới mức kỳ vọng, trong đó có Yên Bái, Nghệ An và Sơn La. 

Cần cẩn trọng khi giải thích những kết quả này, bởi kỹ thuật dựa vào một tham số và, do đó có tính 
chất của một quy trình mang tính ngẫu nhiên để loại bỏ tác động của các điểm xuất phát khác 
nhau nhằm xác định giá trị kỳ vọng về thành tích. Cũng như với tất cả các quy trình thống kê, mức 
độ chính xác cần được tính đến. Mức độ sai lệch đối với phần lớn các tỉnh là khá nhỏ - hầu hết đều 
tập hợp xung quanh phần gốc của các trục - với rất ít trường hợp ngoại lệ. Điều quan trọng là, cần 
ghi nhớ những yếu tố này khi áp mức sai lệch về thành tích vào các lựa chọn chính sách. Phép đo 
“lệch khỏi mức chung” có tác dụng nhất khi được sử dụng để đưa ra những thông điệp tổng quát, 
thay vì những phát hiện chắc chắn ở cấp tỉnh.

1.2.5. Nghèo đa chiều giảm nhưng vẫn 
còn chênh lệch lớn giữa các nhóm dân cư,  
các vùng và các tỉnh

Nghèo đa chiều thể hiện tầm quan trọng của 
các thiếu hụt phi thu nhập. Chỉ số MPI - thước 
đo chính thứ hai trong bộ công cụ về phát 
triển con người, bộc lộ sự chênh lệch lớn giữa 
các khu vực khác nhau ở Việt Nam và giữa các 
nhóm dân số khác nhau - nơi mà người dân 
có các cơ hội khác nhau dẫn tới sự bất công 
bằng. Cũng như các phân tích về phát triển 
con người ở cấp tỉnh, chỉ số này nhấn mạnh 
việc xem xét tới các điều kiện của địa phương 
có tầm quan trọng thế nào trong việc thiết 
lập ưu tiên và lựa chọn bộ công cụ chính sách 
phù hợp.

Từ năm 2010 đến 2012, nghèo đa chiều cả 
nước giảm (Bảng 1.12) , dựa trên đo lường về 
tỷ lệ đếm đầu, hay tỷ lệ người nghèo đa chiều; 
và mức độ trầm trọng, hay số lượng thiếu hụt 
trung bình của người nghèo đa chiều; và chỉ 
số MPI là kết hợp của hai chỉ số thành phần 
nói trên (xem Phụ lục 1 để biết thêm chi tiết).

Chỉ số MPI của các vùng khác nhau khá nhiều, 
nhưng đặc biệt mức chênh lệch trong tỷ lệ 
đếm đầu cao hơn so với mức độ trầm trọng 
của nghèo đói. Đồng bằng sông Cửu Long 
có tỷ lệ nghèo đa chiều cao nhất, với 41,6%. 
Xét về mức độ nghiêm trọng của sự thiếu hụt, 
đồng bằng sông Cửu Long xếp ở vị trí cao thứ 
2, với 41,6% năm 2012, thấp hơn đôi chút so 

với miền núi phía Bắc với 42,1%. Ngược lại, 
đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ hộ nghèo đa 
chiều thấp nhất với 5,7% và cũng có mức độ 
nghiêm trọng của thiếu hụt thấp nhất với 
35,9% năm 2012. Kế đó là miền Đông Nam bộ 
với 13,4 % dân số là người nghèo đa chiều, và 
mức độ trầm trọng là 38,4%. 

Có sự khác biệt lớn giữa các nhóm dân tộc, 
các nhóm thu nhập cũng như giữa nông 
thôn và thành thị. Dân tộc, cũng như nghèo 
thu nhập, là chỉ dẫn chủ yếu của tình trạng 
nghèo đa chiều. Tương tự như vậy, nông thôn 
cũng có mức nghèo đa chiều cao hơn đáng 
kể. Mối quan hệ với mức thu nhập phức tạp 
hơn, với mức tương đồng ít rõ ràng hơn. Điều 
ngạc nhiên là, gần 6% nhóm dân cư có mức 
thu nhập cao nhất lại là những người nghèo 
đa chiều. 

Không giống như chỉ số về số người, mức độ 
nghiêm trọng của nghèo là tương đối ổn định 
ở tất cả các loại - các vùng địa lý, thành thị và 
nông thôn, các nhóm thu nhập và các nhóm 
dân tộc. Điều đó cho thấy rằng trải nghiệm 
của những người sống trong tình cảnh nghèo 
khó là rất giống nhau. Số liệu thu thập hai năm 
một lần tại Bảng 1.12 nhìn chung cho thấy 
rằng MPI, số lượng người và mức độ nghiêm 
trọng của sự thiếu hụt tất cả đều giảm ở các 
nhóm và các vùng khác nhau từ năm 2010 
đến năm 2012. Tuy nhiên, số lượng người và 
mức độ nghiêm trọng vẫn ở mức cao đối với 
các nhóm dân cư có hoàn cảnh thiệt thòi. 
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Bảng 1.12: Độ sâu nghèo đói giống nhau thể hiện sự thiếu hụt tương tự nhau ở người nghèo

 Năm 2010 Năm 2012 Tỷ lệ nghèo 
toàn quốc 
theo thu 
nhập 5 
(2012)

 Chỉ số MPI
Tỷ lệ nghèo 
đếm đầu

Độ sâu 
nghèo đói Chỉ số MPI

Tỷ lệ nghèo 
đếm đầu

Độ sâu 
nghèo đói

 H*A (H) (%) (A) (%) H*A (H) (%) (A) (%)

Cả nước 0,1187 28,4 41,8 0,0864 21,3 40,6 11,1 

Theo khu vực        

Thành thị 0,0527 13,3 39,7 0,0365 9,3 39,2 4,3 

Nông thôn 0,1477 35,1 42,1 0,1077 26,4 40,8 14,1 

Theo vùng        

Đồng bằng  
sông Hồng 0,0394 10,7 36,8 0,0206 5,7 35,9 5,9 

Miền núi phía Bắc 0,1638 38,6 42,5 0,1413 33,6 42,1 23,7 

Bắc Trung Bộ và 
duyên hải Nam 
Trung Bộ 0,1029 25,1 40,9 0,0675 17,0 39,6 16,2 

Tây Nguyên 0,1676 39,3 42,6 0,1306 31,8 41,1 17,7 

Đông Nam bộ 0,0778 19,8 39,3 0,0516 13,4 38,4 1,3 

Đồng bằng sông 
Cửu Long 0,2339 53,4 43,8 0,1730 41,6 41,6 10,1 

Theo dân tộc        

Dân tộc thiểu số 0,2579 58,3 44,3 0,2189 50,9 43,0 34,6 

Nhóm Kinh - Hoa 0,0965 23,7 40,8 0,0650 16,5 39,4 7,4 

Theo nhóm  
thu nhập        

Nhóm 1 0,2368 53,7 44,1 0,1938 45,6 42,5 59,1 

Nhóm 2 0,1634 38,9 42,0 0,1169 29,0 40,4 0,0 

Nhóm 3 0,1137 28,1 40,5 0,0728 18,6 39,2 0,0 

Nhóm 4 0,0691 17,8 38,8 0,0419 11,0 38,1 0,0 

Nhóm 5 0,0327 8,7 37,6 0,0213 5,8 36,9 0,0 

Chú thích: giả thiết ngưỡng nghèo (K) = 0.33
Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015

Hình 1.10 cho thấy những chênh lệch lớn 
giữa nghèo đa chiều và nghèo thu nhập 
giữa các vùng, được đo bằng chuẩn nghèo 
quốc gia hoặc chuẩn nghèo quốc tế US$ 2 
tính theo PPP. Mặc dù có số người nghèo 
về thu nhập thấp hơn miền Đông Nam bộ, 

nhưng số người nghèo đa chiều ở đồng 
bằng sông Hồng lại thấp hơn nhiều. Tỷ lệ 
nghèo đa chiều ở đồng bằng sông Cửu Long 
cao hơn nhiều so với duyên hải miền Trung, 
Tây Nguyên và miền núi phía Bắc, những khu 
vực vốn có tỷ lệ nghèo thu nhập cao hơn. 
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Hình 1.10:  Khác biệt trong nghèo đa chiều và nghèo thu nhập có sự biến động lớn theo vùng 
trong năm 2012

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015  

Lợi thế chủ yếu của cách tiếp cận tính toán 
chỉ số MPI là khả năng phân tách nghèo theo 
các chiều cũng như giữa các nhóm. Hình 
1.11 cung cấp sự phân tích giữa các nhóm 
thu nhập và giữa các vùng, cho thấy tỷ lệ các 
nhóm dân cư nghèo đa chiều ở các chiều 
khác nhau. Phương pháp này xác định tính 
chất nghèo của các nhóm dân cư và các vùng 
cụ thể. 

Những khác biệt rõ ràng về mức thu nhập 
và tỷ lệ nghèo đa chiều cấp vùng cho thấy 
rõ tình trạng thiếu hụt vượt ra ngoài những 
lý do về thu nhập, thường do các yếu tố như 
địa lý, những hạn chế cung cấp và các rào cản 
về thể chế. Các hộ gia đình nghèo đa chiều 
ở đồng bằng sông Cửu Long có thể dễ dàng 
bị mất cơ hội học hành, bảo hiểm y tế, nhà ở 
và vệ sinh môi trường do thiếu cung cấp các 
dịch vụ xã hội. Miền núi phía Bắc có mức độ 
thiếu hụt cao ở hầu hết các chiều này, cộng 
với tình trạng các hộ gia đình bị mất khả năng 
tiếp cận thông tin, có lẽ do các rào cản về địa 

lý, ngôn ngữ và văn hóa. Ở Tây Nguyên, các hộ 
gia đình nghèo đa chiều phần lớn đều không 
được học hành và không có điều kiện vệ sinh 
môi trường. 

Theo nhóm thu nhập, không có gì gây ngạc 
nhiên, nhóm dân cư nghèo nhất là nhóm 
thiếu hụt nhất về hầu hết các chỉ số và, đặc 
biệt thiếu hụt về giáo dục, chất lượng nhà 
ở và vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, các hộ 
nghèo đa chiều ở nhóm thứ hai và thứ ba 
cũng bị thiếu hụt về bảo hiểm y tế, phản 
ánh tiềm năng thiếu vắng cung cấp dịch 
vụ cho nhóm cận nghèo và nhóm có mức 
thu nhập trung bình, những nhóm dân cư 
thường không làm việc ở khu vực chính 
thức. Các hộ ở nhóm thứ hai cũng thiếu 
điều kiện vệ sinh môi trường và, ở mức độ 
ít hơn, về điều kiện học hành. Điều đó cho 
thấy cần nỗ lực nhiều hơn trong việc mở 
rộng diện bảo hiểm y tế và tham gia giáo 
dục, và những vấn đề này sẽ được thảo luận 
ở Phần 2 của báo cáo. 
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Kết quả của các tỉnh cho thấy tính phổ biến 
của tình trạng nghèo đa chiều và hình thái 
phát triển con người cấp tỉnh ở Việt Nam. Như 
được trình bày tại Hình 1.12, có mối quan hệ 
cùng chiều giữa số người thuộc diện MPI và 
mức độ nghiêm trọng của MPI, được mô tả 
bằng đường chỉ chiều hướng, giữa các tỉnh. 
Thêm vào đó, có sự tương đồng với tình trạng 
HDI, được phản ánh ở chỉ thị màu, với các tỉnh 
có thứ bậc HDI thấp hơn thường có thứ bậc 
thấp hơn về MPI.6

Tuy nhiên, đây không phải là một mối quan hệ 
hoàn hảo; các yếu tố địa phương có ý nghĩa 
quan trọng. Mặc dù người ta không kỳ vọng 
rằng nhiều tỉnh trong nhóm có HDI thấp lại có 
mức độ MPI cao nhất, nhưng một số đáng kể 
các tỉnh trong nhóm có HDI trung bình và thậm 
chí một số tỉnh có HDI cao cũng có điểm số cao 
về nghèo đa chiều. Những tỉnh này, rõ ràng nhất 
là Vĩnh Long và Cần Thơ, chủ yếu là ở đồng bằng 
sông Cửu Long - nơi các hộ gia đình thường 
thiếu thốn nhiều khía cạnh phi thu nhập. Rõ 
ràng, số liệu thống kê về nghèo đa chiều và khả 
năng phân tích các hợp phần là một nguồn dữ 
liệu phong phú để rà soát những thiếu hụt và 
thách thức ở cấp độ địa phương.

Hình 1.11: Các thiếu hụt nghèo đa chiều có mối liên quan với nhau, nhưng không hoàn 
toàn nhất quán với tình trạng thu nhập

Tỷ lệ người nghèo đa chiều thiếu hụt ở từng chỉ tiêu, 2012

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 2015. 
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Hình 1.12 cũng nêu bật tầm quan trọng của 
quy mô dân số tuyệt đối, thể hiện bằng kích cỡ 
theo tỉnh, trong việc xác định các ưu tiên chính 
sách theo các địa điểm có nhiều người nghèo 
đa chiều sinh sống. Các tỉnh thuộc đồng bằng 
sông Cửu Long là nơi sinh sống của gần 7,3 triệu 
người, chiếm 37,5% trong tổng số 19,42 triệu 
người được phân loại là nghèo đa chiều năm 
2012,. Con số này nhiều gần gấp hai lần con số 
của vùng xếp thứ hai, là miền núi phía Bắc, với 
3,86 triệu người hay 19,9%. Điều này ngụ ý rằng 
các ưu tiên chính sách nên phản ảnh cả tỷ lệ về 
nghèo và số người nghèo tuyệt đối.

Thành tựu lớn, nhưng hiện nay xuống dưới 
mức tiềm năng

Việt Nam đã có những thành tựu lớn trong phát 
triển con người kể từ khi chuyển đổi sang nền 
kinh tế thị trường vào cuối những năm 1980, 
nhưng thành tựu ấn tượng trong quá khứ đã 
yếu dần trong thập kỷ vừa qua. Thành tích 
dưới mức tiềm năng được đánh dấu kể từ cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Đây 
là do tăng trưởng thu nhập giảm sút, nhưng 
cũng đã dẫn tới tiến bộ chậm chạp trong các 
chiều phi thu nhập, và đặc biệt là giáo dục. 

Trong các vùng và tỉnh, sự chuyển dịch đồng 
thời lên các mức phát triển con người cao 
hơn đã giảm dần trong những năm gần đây, 
và khoảng cách chênh lệch lớn vẫn tồn tại. 
Một số tỉnh (ở các mức phát triển khác nhau) 
có tiến bộ rất lớn, trong khi các tỉnh còn lại 
bao gồm cả các vùng có mức độ phát triển 
cao đang tụt lại khá nhiều so với tiềm năng. 
Mặc dù rất nhiều người Việt Nam đã có được 
mức thu nhập cao hơn, và gia nhập nhóm 
trung lưu, nhưng họ vẫn không thể hiện 
thực hóa khát vọng giáo dục hay có được 
cuộc sống khỏe mạnh. Có một tỷ lệ lớn dân 
số nằm trong nhóm rất dễ tổn thương trước 
nghèo đói.

Tất cả những khuôn mẫu này nêu bật tầm 
quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình 
chuyển sang tăng trưởng bao trùm hơn và đặt 
mục tiêu đạt được mức phát triển con người 
cao hơn theo tất cả các vùng và nhóm dân cư. 
Vượt ra ngoài tình trạng thu nhập trung bình 
thấp hiện nay sẽ chỉ đạt được thông qua việc 
hình thành dân số có năng suất và năng lực 
cao, những người có thể đóng góp và hưởng 
lợi từ một nền kinh tế và xã hội hiện đại và 
công bằng.

Hình 1.12: Một số tỉnh với chỉ số HDI trung bình và cao cũng tập trung nhiều nghèo đa chiều

Nguồn: UNDP Vietnam tổng hợp từ số liệu của GSO và văn phòng PTCN. 

Chú thích: Kích cỡ của bóng tròn thể hiện dân số của từng tỉnh. Phân loại nhóm HDI trong báo cáo này với nhóm HDI 
cao (>0,75); trung bình (>0,7 & <=0,75) và HDI thấp (<=0.7) có sự khác biệt với cách phân loại làm 4 nhóm của toàn cầu 
(rất cao, cao, trung bình và thấp, tương ứng với các ngưỡng giá trị HDI là 0,8, 0,7, 0,5 và dưới 0,5).
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Thành tựu trong quá khứ của Việt Nam về 
phương diện tăng trưởng kinh tế và bao 
trùm cũng như phát triển con người là đầy 
ấn tượng. Nghèo đói giảm và tầng lớp trung 
lưu hiện nay đã chiếm trên 50% tổng dân số. 
Rất nhiều người đã tận dụng được cơ hội của 
việc làm mới tạo ra đòi hỏi các kỹ năng cơ 
bản. Tuy nhiên, giai đoạn này đang dần trôi 
qua. Để Việt Nam có thể tiếp tục đạt được 
những bước tiến mới và để tránh mắc kẹt ở 
mức phát triển hiện tại, Việt Nam cần phải 
đặt mục tiêu hướng tới việc làm hiệu quả 
cao hơn, mở ra cơ hội cho mọi người ở tất 
cả mọi trình độ có thể tiếp tục chuyển dịch 
đi lên. 

Nhiều người đã thoát nghèo nhưng vẫn dễ 
bị tổn thương. Họ thiếu năng lực để có thể 
chống đỡ với những cú sốc, hay thiếu năng 
lực để tiếp tục tiến lên. Họ hầu như vẫn nằm 
ngoài mối quan tâm của các chính sách 
công, khi mà chính sách một mặt vẫn chỉ 
tập trung mở rộng lợi ích cho nhóm nghèo, 
còn mặt kia tập trung cải thiện cơ hội kinh 
doanh và đầu tư cho các nhóm giàu hơn. 
Nhóm trung lưu ở giữa, không có nhiều cơ 
hội về vốn và kỹ năng lao động cao hơn, sẽ 
là nhóm chịu rủi ro khi còn khoảng cách với 
những yêu cầu về cơ hội việc làm cũng như 
giáo dục, y tế và an sinh xã hội, những yếu 
tố nền tảng của năng suất kinh tế và tính cơ 
động xã hội.

Nhóm trung lưu cũng là trụ cột của lực lượng 
lao động và là yếu tố chủ chốt để hiện thực 
hóa tiềm năng kinh tế của đất nước. Nếu 
Việt Nam không thể xóa bỏ những khoảng 
cách này, trong khi vẫn tiếp tục nỗ lực hỗ trợ 
cho người nghèo, thì thành tựu tăng trưởng 
nhanh và bao trùm trước đây sẽ ngày càng 
giảm sút.

2.1.1. Bước nhảy vượt bậc trong hai thập kỷ

Từ khi bắt đầu các biện pháp cải cách kinh 
tế triệt để theo chủ trương Đổi Mới năm 

1986, Việt Nam đã duy trì được một tỷ lệ 
tăng trưởng tương đối cao trong một giai 
đoạn dài, đem lại lợi ích cho người dân nói 
chung. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, 
tỷ lệ tăng trưởng bình quân của Việt Nam 
trong giai đoạn 1986-2014 là 6,51%, một 
con số đầy ấn tượng so với tỷ lệ tăng trưởng 
bình quân 2,83% trên toàn thế giới, 4,49% 
ở các nước kém phát triển nhất, 3,76% ở 
các nước có mức thu nhập thấp và 4,75% ở 
các nước có mức thu nhập trung bình thấp 
trong cùng thời kỳ. Thu nhập bình quân 
đầu người đã tăng 20 lần, từ mức chưa đến 
US$ 100 vào cuối những năm 1990 lên đến 
US$ 1.960 năm 2013. Trong thời kỳ đó, Việt 
Nam đã vượt qua ngưỡng thu nhập bình 
quân đầu người là US$ 1.000 của Ngân 
hàng Thế giới vào năm 2009 để gia nhập 
hàng ngũ các nước có mức thu nhập trung 
bình thấp. 

Chỉ trong vòng hai thập kỷ, khoảng 30 triệu 
người Việt Nam đã thoát nghèo. Các chỉ số 
bất bình đẳng, như Hệ số Gini hay Hệ số 
Theil, cho thấy Việt Nam đã giữ được mức bất 
bình đẳng tương đối thấp. Hệ số Gini theo 
chi tiêu ở mức trung bình và dao động từ 
0,35 đến 0,37 trong suốt thập kỷ qua (Trung 
tâm Phân tích và Dự báo, 2010; Ngân hàng 
Thế giới, 2013). Gần đây nhất, Việt Nam được 
xếp ở giữa bảng xếp hạng về mức bất bình 
đẳng của Diễn đàn Kinh tế thế giới cho các 
nước có mức thu nhập trung bình thấp, với 
bậc thứ 17 trong số 34 nước (Diễn đàn Kinh 
tế thế giới, 2015).

Các chỉ số phản ánh các chiều cạnh khác của 
cuộc sống người dân cũng cho thấy những 
cải thiện đáng kể, từ tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học 
và trung học tăng đến sức khỏe tốt hơn và tỷ 
suất tử vong giảm. 

Hầu hết người Việt Nam đã tham gia và thụ 
hưởng lợi ích từ tăng trưởng - đó là bản chất 
của tăng trưởng bao trùm. Hình 2.1 cho 
thấy trong giai đoạn 2004-2012, chỉ số tăng 

Chương 2.1: Thành quả trong quá khứ
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trưởng bao trùm, như được mô tả ở chương 
1.2, đã tăng 62,5%, tương ứng với 6,3% mỗi 
năm, chủ yếu nhờ tăng trưởng thu nhập với 
60,5%, tương ứng với tốc độ tăng bình quân 
6,1%/năm. Phân bổ thu nhập được cải thiện 
phần nào, với mức tăng 2% trong cả kỳ, tức 

0,2%/năm, phản ánh một khuôn mẫu phân 
bổ trung lập. Tốc độ tăng trưởng thu nhập 
tương đối nhanh như vậy mà không làm 
cho phân bổ thu nhập xấu đi đã làm gia 
tăng đáng kể chỉ số tăng trưởng bao trùm.

Hình 2.1. Tăng trưởng bao trùm nghĩa là hầu hết người dân Việt Nam đã được hưởng lợi từ 
tăng thu nhập ổn định

Thay đổi trong Chỉ số tăng trưởng bao trùm, 2004-2012

Nguồn: Theo tính toán của nhóm soạn thảo báo cáo PTCN dựa vào VHLSS 2004, 2008 và 2012

Khi phân chia giai đoạn 2004-2012 thành hai 
giai đoạn, 2004-2008 và 2008-2012, khuôn 
mẫu tăng trưởng không thay đổi nhiều: 
phân bổ thu nhập xấu đi1 đôi chút trong giai 
đoạn 2004-2008, giảm 3,5% hay 0,9%/năm, 
nhưng được cải thiện phần nào trong giai 
đoạn 2008-2012, với 5,7% hay 1,4%/năm. 
Tăng trưởng thu nhập đã giảm sút đáng 
kể, từ 39,4% trong giai đoạn 2004-2008 hay 
8,6%/năm, xuống chỉ còn 15,2% trong giai 
đoạn 2008-2012 hay 3,6%/năm, dẫn đến sự 
tụt giảm trong chỉ số tăng trưởng bao trùm 
từ 35,9% cho giai đoạn đầu hay khoảng 8%/
năm xuống còn 20,7% cho giai đoạn sau hay 
4,8%/năm. Trong bối cảnh khuôn mẫu phân 
bổ thu nhập của tăng trưởng kinh tế nhìn 

chung là trung lập ở Việt Nam, tốc độ tăng 
trưởng chậm hơn gần đây đã dẫn đến những 
cải thiện chậm hơn về chỉ số tăng trưởng 
bao trùm.  

Xem xét vấn đề vượt ra ngoài các con số 
tổng hợp sẽ cho phép lý giải chi tiết hơn về 
việc người dân với mức thu nhập khác nhau 
tham gia vào quá trình tăng trưởng như thế 
nào. Hình 2.2 cho thấy, trong giai đoạn 2004-
2012 tất cả các tầng lớp dân cư đều được 
hưởng lợi từ tăng trưởng thu nhập, với tỷ lệ 
bình quân 6,3%. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng trưởng 
khác nhau giữa các nhóm thu nhập (chia 
theo ngũ phân vị về thu nhập), với ba nhóm 
thu nhập ở giữa của phân bổ thu nhập có 
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tỷ lệ tăng trưởng trên mức bình quân trong 
khi các nhóm nghèo nhất và giàu nhất có 
mức tăng trưởng thu nhập chậm hơn. Khi 
hai giai đoạn 2004-2008 và 2008-2012 
được xem xét riêng rẽ, khuôn mẫu này nhìn 

chung vẫn đúng, trừ một vài ngoại lệ. Trong 
giai đoạn đầu, tỷ lệ tăng trưởng thu nhập 
cao hơn mức bình quân đã xảy ra ở những 
người thuộc 2% thấp nhất và 5% cao nhất 
của phân bổ thu nhập. 

Hình 2.2: Trong khi tất cả các nhóm dân cư đều tăng thu nhập, nhóm ở giữa có tốc độ tăng 
trưởng cao 
Phân bổ tăng trưởng trong dân cư, 2004-2012

Nguồn: Tính toán của nhóm soạn thảo báo cáo PTCN dựa vào VHLSS 2004 và 2012

2.1.2. Tầng lớp trung lưu xuất hiện 
 
Tốc độ giảm nghèo nhanh chóng được nhìn 
nhận rộng rãi là một trong những thành tựu 
to lớn của Việt Nam. Việt Nam không chỉ đạt 
được tốc độ tăng trưởng tương đối cao mà 
còn chuyển hóa tăng trưởng thành những 
lợi ích tích cực cho hầu hết cá c công dân 
của mình. Một thay đổi quan trọng nhưng 
ít được chú ý đến trong thời gian gần đây là 
sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu. Do tầm 
quan trọng của tầng lớp này ở nhiều xã hội 
về phương diện đóng góp vào tăng trưởng 
kinh tế và phát triển xã hội thông qua kỹ 
năng, cách thức tiêu dùng và mức độ tham 
gia cao,2 tầng lớp trung lưu thường được coi 
là xương sống của bất kỳ xã hội nào. Do đó, 
sự mở rộng của tầng lớp này ngày càng được 
sử dụng làm một thước đo về mức độ công 
bằng và bao trùm. 

Ở Việt Nam, phân tích số liệu Điều tra mức 
sống hộ gia đình (VHLSS) cho thấy những 
thay đổi quan trọng về chất trong cơ cấu dân 
cư trong những năm gần đây. Nhằm mục 
đích này, dân cư được chia thành 5 nhóm 
nhỏ theo mức thu nhập:3 Nhóm nghèo, với 
thu nhập bình quân đầu người dưới US$ 2/
ngày; nhóm cận nghèo, với thu nhập US$ 
2-4/người/ngày; nhóm trung lưu lớp dưới, 
với thu nhập US$ 4-10/người/ngày; nhóm 
trung lưu lớp trên, với thu nhập US$ 10-13/
người/ngày; và nhóm có mức thu nhập cao, 
với trên US$ 13/người/ngày (tất cả đều tính 
theo PPP năm 2005).4 Không giống như việc 
phân chia dân cư  theo cách thông thường 
thành 5 nhóm thu nhập hay nhóm tiêu dùng 
có cùng quy mô, hay nói cách khác là theo 
ngũ phân vị, quy mô của mỗi nhóm theo 
phương pháp phân loại này thay đổi theo 
mức thu nhập thực tế. Cách phân tích này 
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nhằm làm sáng rõ 3 vấn đề: thứ nhất, cấu 
trúc xã hội Việt Nam phân tách theo 5 nhóm 
thu nhập đã thay đổi như thế nào trong thời 
gian gần đây; thứ hai, một số đặc tính chủ 
yếu của mỗi nhóm thu nhập; và thứ ba, các 
yếu tố lý giải độ dịch chuyển xã hội giữa các 
nhóm thu nhập khác nhau. 

Về vấn đề thứ nhất, tỷ trọng dân cư thuộc 
nhóm trung lưu lớp dưới tăng nhanh chóng 

từ 28,4% năm 2004 lên 47,8% năm 2002. 
Tầng lớp này từ nhóm dân cư lớn thứ ba năm 
2004 đã trở thành nhóm dân cư lớn nhất năm 
2012. Tỷ trọng của nhóm dân cư nghèo và 
cận nghèo giảm dần, tương ứng từ 26,7% và 
38,8% năm 2004 xuống còn 12,4% và 26,1% 
năm 2012. Tỷ trọng của nhóm dân cư trung 
lưu lớp trên và nhóm dân cư có mức thu nhập 
cao cũng gia tăng, nhưng chỉ với tốc độ khiêm 
tốn (xem Hình 2.3).

Hình 2.3. Nhóm trung lưu lớp dưới gia tăng nhanh chóng, 2004-2012

Nguồn: Vũ Hoàng Đạt 2015

 

Tỷ trọng tổng cộng của các nhóm trung 
lưu lớp trên và nhóm có mức thu nhập cao, 
tương đương với mức của “tầng lớp trung 
lưu toàn cầu”,5 đã tăng gấp hơn hai lần trong 
giai đoạn 2004-2012, từ 6,1% lên 13,7%. Tuy 
nhiên, từ năm 2010, tăng trưởng của nhóm 
trung lưu lớp trên dường như chậm hơn 
đáng kể, với tỷ trọng của nhóm này tăng 
chỉ ở mức khiêm tốn 0,6 điểm phần trăm, so 
với mức tăng 6 điểm phần trăm của nhóm 
trung lưu lớp dưới trong cùng thời kỳ. Tỷ 
trọng của nhóm có mức thu nhập cao thậm 
chí còn giảm nhẹ, từ 7,3% năm 2010 xuống 
còn 7% năm 2012. Tỷ trọng tổng cộng của 
các nhóm trung lưu lớp trên và nhóm có 

mức thu nhập cao gần như không thay đổi, 
với mức tăng không đáng kể từ 13,4% năm 
2010 lên 13,7% năm 2012. Điều này tương 
phản rõ ràng với những thay đổi lớn mang 
tính tích cực về tỷ trọng dân số của ba tầng 
lớp kinh tế khác. 

Những phát hiện trên đây cho thấy rằng, 
ngưỡng 10 US$/ngày, với vai trò là ranh giới 
giữa các nhóm trung lưu lớp dưới và trung 
lưu lớp trên, là trở ngại đối với nhiều người.6 
Một cuộc khảo sát định tính về cảm nhận của 
người dân đối với tăng trưởng bao trùm, do 
Trung tâm Phân tích và Dự báo thực hiện năm 
2014, phát hiện rằng phần đông những người 
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được phỏng vấn với nhiều nghề nghiệp khác 
nhau ở thành thị và nông thôn, đều nhìn 
nhận những cải thiện về mức sống trong 
những năm gần đây, nhưng họ cũng chỉ ra 
thách thức to lớn trong việc tiếp tục cải thiện 
thu nhập trong thời gian tới. 

Tóm lại, mặc dù những thành tựu kinh tế - 
xã hội đầy ấn tượng được cộng đồng quốc 
tế ca ngợi nhưng Việt Nam đang phải đối 
mặt với cuộc chiến ngày càng cam go hơn 
trong việc mở rộng “tầng lớp trung lưu toàn 
cầu” của mình, một thách thức không khác 
với những thách thức của nhiều nước phát 
triển khác.7 Đây là một cuộc chiến mà Việt 
Nam phải giành phần thắng để có thể vươn 
tới trình độ phát triển cao hơn. Tiến triển 
của cuộc chiến này phần nào tùy thuộc 
vào khả năng làm cho nhóm 20% có mức 
thu nhập cao nhất trở thành một phần của 
chương trình tăng trưởng bao trùm, bởi vì 
gần 1/3 số người trong nhóm này còn đang 
phải vật lộn để vượt qua ngưỡng 10 US$.

Ở cấp hộ gia đình, dịch chuyển thu nhập 
cho chúng ta hiểu biết sâu sắc về các yếu tố 
vi mô ảnh hưởng đến sự chuyển đổi xã hội 
trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh chóng 
của Việt Nam. Dựa trên phân tích các bộ số 
liệu bảng của VHLSS, trong giai đoạn 2010-
2012 một bộ phận đáng kể là 41,4% của 
nhóm cận nghèo đã gia nhập nhóm có mức 
thu nhập trung bình thấp và 11,2% rơi trở lại 
nhóm nghèo. Sự dịch chuyển lên trên đối với 
nhóm có mức thu nhập trung bình thấp là 
khó khăn hơn so với việc rơi trở lại nhóm cận 
nghèo: có 8,6% trong nhóm thu nhập trung 
bình thấp đã thành công trong việc dịch 
chuyển lên trên trong khi hơn 12,2% rơi trở 
lại nhóm cận nghèo. 

Một phát hiện quan trọng khác đó là nhóm 
trung lưu lớp dưới có mối liên hệ chặt chẽ 
với tăng trưởng ở nông thôn. Trong tổng 
số mức tăng 6 điểm phần trăm về tỷ trọng 
dân cư của nhóm này từ 2010 đến 2012, 
đóng góp từ nông thôn vào độ dịch chuyển 
xã hội lên nhóm cao hơn là 4,5 điểm phần 
trăm. Điều này khẳng định tính bao trùm của 
tăng trưởng ở nông thôn. Sự xuất hiện của 
tầng lớp có mức thu nhập trung bình thấp 
ở nông thôn, do tính chất phổ biến của việc 
làm nông nghiệp và phi nông nghiệp mang 
tính phi chính thức ở nông thôn, có thể góp 
phần vào nhóm “ở giữa” không được hỗ trợ 
bởi hệ thống an sinh xã hội hiện hành, một 
vấn đề sẽ được bàn thảo trong các chương 
tiếp theo.

Một bức tranh chi tiết về những đặc điểm của 
các nhóm thu nhập khác nhau chia theo khu 
vực địa lý, thành thị và nông thôn, dân tộc, 
trình độ học vấn, các loại việc làm, thu nhập 
từ công việc và khả năng tiếp cận hệ thống an 
sinh xã hội chính thức cho chúng ta biết thêm 
nhiều điều (Bảng 2.1). Điều này cho thấy rằng, 
dân cư thành thị chỉ chiếm 29,6% tổng dân 
số nhưng lại chiếm tương ứng 35,6%, 53,2% 
và 51,9% của nhóm trung lưu lớp dưới, nhóm 
trung lưu lớp trên và nhóm có mức thu nhập 
cao. Theo vùng địa lý, đồng bằng sông Hồng 
và miền Đông Nam bộ có tỷ lệ rất cao trong 
ba nhóm thu nhập này, trong khi đồng bằng 
sông Cửu Long lại có tỷ lệ rất cao trong nhóm 
cận nghèo. Nhóm dân tộc thiểu số chiếm 
phần lớn trong số người nghèo, và vì vây họ ít 
nằm trong nhóm trung lưu lớp trên và nhóm 
thu nhập cao. Trên 50% số hộ nghèo và cận 
nghèo có người lao động chính chỉ có trình 
độ giáo dục tiểu học hoặc thấp hơn. Trên 68% 
trong số lao động chính của hộ nghèo làm 
việc trong ngành nông nghiệp.
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Bảng 2.1. Mặc dù đã khá hơn, nhưng nhóm thu nhập trung bình thấp vẫn thiếu các cơ hội 
kinh tế để chống đỡ với các cú sốc

Các số liệu tính theo tỷ lệ % Nhóm 
nghèo

Nhóm
cận nghèo

Nhóm trung lưu 
lớp dưới

Nhóm trung lưu 
lớp trên

Nhóm thu nhập 
cao

Cả nước 12,4 26,1 47,8 6,7 7,0

Theo vùng 100 100 100 100 100

Đồng bằng sông Hồng 9,1 16,9 26,8 34,8 29,7

Trung du và miền núi 
phía Bắc 37,0 15,1 9,1 6,1 5,8

Bắc Trung Bộ và duyên hải 
Nam Trung Bộ 26,4 27,9 20,6 11,8 15,6

Tây Nguyên 9,1 5,6 5,1 4,4 6,7

Đông Nam Bộ 2,6 9,6 19,7 26,4 27,8

Đồng bằng sông Cửu Long 15,8 24,9 18,8 16,5 14,4

Khu vực 100 100 100 100 100

Nông thôn 92,7 82,9 64,5 46,8 48,1

Thành thị 7,3 17,1 35,6 53,2 51,9

Dân tộc 100 100 100 100 100

Kinh-Hoa 42,6 81,4 94,8 97,9 97,3

Thiểu số 57,4 18,6 5,2 2,1 2,7

Trình độ học vấn  (*) 100 100 100 100 100

Chưa tốt nghiệp tiểu học 40,2 21,6 10,1 5,4 5,8

Tiểu học 27,6 30,5 21,4 13,4 13,3

Trung học cơ sở 24,3 30,3 26,5 20,0 16,0

Trung học phổ thông 5,4 10,7 12,4 10,4 11,0

Sơ cấp nghề 1,4 2,8 7,4 6,6 7,1

Trung cấp nghề 0,8 3,0 10,1 12,2 10,6

Cao đẳng đại học 0,2 1,1 12,2 32,0 36,3

Việc làm (**) 100 100 100 100 100

Nông nghiệp 68,4 35,8 19,2 16,5 22,4

Tự làm phi nông nghiệp 7,8 16,1 23,9 29,7 28,8

Làm công ăn lương ở hộ 
kinh doanh 18,1 31,1 18,3 5,0 2,1



Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam  l 53      

Làm công ăn lương ở khu 
vực chính thức 3,8 15,2 36,7 45,4 40,2

Chủ doanh nghiệp tư nhân 0,0 0,1 0,1 0,7 4,7

Không hoạt động kinh tế 1,9 1,8 1,8 2,9 1,8

Đặc điểm của hộ

Số thành viên 4,9 4,6 4,4 4,1 4,0

Tỷ lệ thành viên có bảo hiểm 
y tế và/hoặc nằm trong diện 
được hưởng dịch vụ y tế 
miễn phí 83,8 60,8 60,0 67,8 69,5

Tỷ lệ thành viên trên 15 tuổi 
làm việc và có bảo hiểm 
xã hội 0,8 4,7 22,0 37,4 37,8

Tỷ trọng của thu nhập từ lao 
động trên tổng thu nhập 86,2 84,9 84,1 82,1 82,4

Chú thích: (*) và (**) tương ứng là trình độ học vấn và loại việc làm của lao động chính trong hộ

Nguồn: Tính toán của nhóm biên soạn báo cáo PTCN dựa trên số liệu VHLSS 2012.

Có sự khác biệt lớn giữa một bên là nhóm 
thu nhập trung bình thấp và một bên là 
nhóm thu nhập trung bình cao và nhóm 
thu nhập cao về trình độ học vấn của lao 
động chính trong hộ ở cấp sau phổ thông. 
Tỷ lệ này chỉ là 12,2% ở nhóm đầu tiên so với 
32% và 36,3% tương ứng ở hai nhóm còn 
lại. Có sự khác biệt tương tự về tỷ trọng của 
người trên 15 tuổi được hỗ trợ bởi hệ thống 
trợ giúp xã hội chính thức, với 22% cho 
nhóm đầu tiên so với 37,4% và 37,8% tương 
ứng cho hai nhóm còn lại. Tỷ lệ tiếp cận việc 
làm chính thức của lao động chính trong 
hộ dao động từ 36,7% ở nhóm thu nhập 
trung bình thấp đến 45,4% và 40,2% tương 
ứng cho hai nhóm còn lại. Tóm lại, tầng lớp 
trung lưu lớp dưới và “tầng lớp trung lưu 
toàn cầu” (tương ứng với nhóm trung lưu 
lớp trên và nhóm thu nhập cao cộng lại) 
có sự khác biệt không chỉ ở phương diện 
thu nhập, mà còn ở các yếu tố quan trọng 
khác ảnh hưởng đến năng lực của hộ trong 
việc tạo thu nhập và chống đỡ với những 
cú sốc. 

Xem xét kỹ hơn các yếu tố tạo nên chuyển 
dịch xã hội8 cho thấy, việc hoàn thành bậc 
trung học cơ sở có mối liên hệ với khả năng 

thoát nghèo và cận nghèo, trong khi yếu tố 
trình độ học vấn ở bậc sau trung học hoặc 
làm chủ một doanh nghiệp gia đình có tác 
động thúc đẩy sự dịch chuyển từ nhóm trung 
lưu lớp dưới lên nhóm trung lưu lớp trên. Yếu 
tố có chủ hộ làm việc cho doanh nghiệp gia 
đình của người khác, là một phần của khu 
vực phi chính thức (không bao gồm nông 
nghiệp), hoặc yếu tố là bộ phận của một cộng 
đồng thiểu số, có xu hướng gây cản trở sự 
dịch chuyển lên nhóm cao hơn. Yếu tố sống 
ở đô thị có xu hướng giúp người cận nghèo 
dịch chuyển lên nhóm trung lưu lớp dưới, 
trong khi yếu tố làm việc trong doanh nghiệp 
gia đình làm giảm khả năng đó. 

Yếu tố tự tạo việc làm trong các khu vực phi 
nông nghiệp làm tăng khả năng một người 
thuộc tầng lớp trung lưu rơi trở lại nhóm cận 
nghèo. Người lao động làm công ăn lương ở 
khu vực chính thức có cơ hội tốt hơn để dịch 
chuyển lên nhóm trung lưu lớp dưới.  

2.1.3. Các cải cách đã giúp thúc đẩy tăng 
trưởng bao trùm 

Đằng sau quá trình tăng trưởng mang tính 
bao trùm và có ý nghĩa biến đổi xã hội của 



l  BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM 201554      

Việt Nam là 30 năm cải cách chính sách và 
thể chế, qua đó đưa nền kinh tế quốc dân từ 
cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế 
thị trường, và nỗ lực hội nhập vào nền kinh 
tế toàn cầu. Những cải cách này có thể được 
tóm lược thành bốn quá trình tự do hóa kinh 
tế từ bên trong và bên ngoài.

Thứ nhất, quá trình tự do hóa giá cả và nội 
thương bắt đầu vào giữa những năm 1980 
nhằm khắc phục những thiếu hụt nghiêm 
trọng về nguồn cung của hầu hết các hàng 
hóa và dịch vụ. Quá trình tự do hóa này góp 
phần giảm thiểu những méo mó về giá cả 
và sự phân bổ sai lầm các nguồn lực. Nó cho 
phép gỡ bỏ các rào cản đối với thị trường 
nội địa được nhiều tỉnh dựng lên để đối 
phó với tình trạng khan hiếm nghiêm trọng 
về lương thực, thực phẩm và các hàng hóa 
thiết yếu, do đó cải thiện sự nhất thể hóa về 
không gian của thị trường trong nước. 

Thứ hai, quá trình tự do hóa nông nghiệp 
bắt đầu năm 1986 theo Nghị quyết của Đại 
hội Đảng lần thứ IV nhằm khắc phục tình 
trạng sản xuất đình trệ, lúc đó được coi là 
nút thắt lớn đối với tăng trưởng kinh tế. Một 
loạt các biện pháp cải cách thể chế lớn bao 
gồm Nghị quyết 10, được Bộ Chính trị ban 
hành năm 1988. Quá trình này làm thay đổi 
một cách căn bản hệ thống khuyến khích ở 
nông thôn bằng cách lần đầu tiên chấp nhận 
hộ gia đình là đơn vị sản xuất căn bản của 
nền kinh tế nông nghiệp Việt Nam và trao 
cho hộ gia đình nhiều quyền tự chủ. Cột mốc 
tiếp theo là Luật Đất đai năm 1993 bảo đảm 
các quyền cơ bản của hộ gia đình trong việc 
chuyển đổi, trao đổi, thừa kế, cho thuê và thế 
chấp đất đai của mình và kéo dài hạn điền 
lên đến 20 năm đối với đất trồng cây màu 
hàng năm và 50 năm đối với đất trồng cây 
lâu năm. Nghị quyết 10 và Luật Đất đai cùng 
với những lần sửa đổi sau đó đã có vai trò 
then chốt trong việc kích thích tăng trưởng 
nông nghiệp, do đó cho phép Việt Nam 
chuyển dịch nhanh chóng từ một nước thiếu 
hụt lương thực triền miên trong những năm 
1980 trở thành một trong những nước xuất 
khẩu lúa gạo lớn nhất trên thế giới vào cuối 
những năm 2000.

Thứ ba, quá trình tự do hóa khu vực phi 
nông nghiệp được đẩy mạnh trong những 
năm 1990 nhằm khuyến khích kinh tế tư 

nhân. Bước tiến quan trọng nhất là Luật 
Doanh nghiệp ra đời vào tháng 1/2000, cho 
phép người dân được thành lập và vận hành 
doanh nghiệp tư nhân với sự can thiệp hạn 
chế của các quan chức chính phủ. Quá trình 
này đã đơn giản hóa các thủ tục đăng ký và 
loại bỏ được phần lớn giấy phép kinh doanh, 
từ đó cắt giảm đáng kể chi phí giao dịch và 
nâng cao lòng tin của doanh nghiệp. Song 
song với đó là việc thực hiện cải cách các 
doanh nghiệp nhà nước đã và đang diễn 
ra, giúp cắt giảm được số lượng các doanh 
nghiệp này, mặc dù tiến độ không đồng đều. 
Việt Nam đã trải qua những thay đổi cơ cấu 
sâu sắc, với tỷ trọng việc làm nông nghiệp 
giảm từ gần 80% tổng lực lượng lao động 
vào cuối những năm 1980 xuống chỉ còn 
47% vào năm 2014.

Thứ tư, quá trình tự do hóa với bên ngoài 
được đẩy mạnh ở tất cả các cấp độ - đơn 
phương, song phương, khu vực và đa 
phương. Bắt đầu từ đầu những năm 1990, 
các loại thuế quan đã được đơn phương cắt 
giảm, nhiều biện pháp hạn chế định lượng 
đối với buôn bán được hủy bỏ và các quy 
định về việc tham gia ngoại thương được 
nới lỏng. Việt Nam đã tham gia tích cực vào 
các thỏa thuận thương mại song phương và 
khu vực, như trở thành thành viên của Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) năm 
1995 và gắn liền với nó là Khu vực thương 
mại tự do châu Á của khối ASEAN, và Hiệp 
định thương mại song phương Việt - Mỹ 
năm 2001. Năm 2007, Việt Nam trở thành 
thành viên chính thức của Tổ chức Thương 
mại thế giới (WTO) với những tác động có 
ý nghĩa đối với phát triển. Nhiều thay đổi 
lớn lao đã diễn ra tại biên giới, như cắt giảm 
các loại thuế nhập khẩu và gỡ bỏ các hàng 
rào phi thuế quan đối với thương mại; bên 
ngoài biên giới, thông qua khả năng tiếp 
cận tốt hơn với các thị trường quốc tế và 
cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO; và 
đằng sau biên giới, thông qua việc mở cửa 
các ngành dịch vụ và các hệ thống phân 
phối, và những thay đổi trong khuôn khổ 
pháp lý và điều tiết. 

Việc thực hiện các hiệp định thương mại 
không chỉ đẩy mạnh xuất khẩu và tạo điều 
kiện cho việc tái cơ cấu nền kinh tế trong 
nước, mà còn trở thành yếu tố then chốt 
thúc đẩy cải cách thể chế, kể cả cấu trúc luật 
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pháp và tư pháp để phù hợp hơn với thông 
lệ quốc tế. Việt Nam hội nhập ngày càng sâu 
rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu, làm gia 
tăng các dòng ngoại thương và đầu tư nước 
ngoài gắn liền với công nghệ và lao động có 
kỹ năng cao. Kim ngạch xuất khẩu tăng lên 
mạnh mẽ, từ mức rất thấp US$ 800 triệu năm 
1986 lên đến US$ 150 tỷ năm 2014. Đầu tư 
trực tiếp của nước ngoài (FDI) tăng từ mức 
khởi đầu khiêm tốn US$ 100 triệu vào cuối 
thập niên 1980 lên khoảng US$ 237 tỷ cho 
giai đoạn 1987-2014. 

Có nhiều yếu tố then chốt xuyên suốt quá 
trình tự do hóa, góp phần giải thích cho sự 
tăng trưởng toàn diện của Việt Nam. Các cải 
cách thể chế được thực hiện vào những thời 
điểm then chốt và đi kèm với nguồn đầu tư 
gia tăng, các cải thiện về cấu trúc hạ tầng 
cứng cũng như mềm đã giúp Việt Nam khắc 
phục được những nút thắt lớn cản trở sự tăng 
trưởng. Sự phân bổ nguồn của cải lúc đầu 
phần nào mang tính bình quân chủ nghĩa, 
đặc biệt là nguồn vốn con người trong những 
năm đầu của thời kỳ Đổi Mới, cùng với nguồn 
đầu tư gia tăng và những cải thiện về dịch vụ 
xã hội và an sinh xã hội những năm sau đó đã 
góp phần nâng cao năng lực của người dân 
để họ nắm bắt những cơ hội được mở ra sau 
cải cách. 

Những đặc điểm địa lý thuận lợi, như đường 
bờ biển dài của Việt Nam, cũng đóng vai trò 
quan trọng, tạo dễ dàng cho việc cải thiện 
khả năng kết nối bên trong và bên ngoài của 
Việt Nam và tăng cường sự lưu thông hàng 
hóa cũng như sự hội nhập của thị trường lao 
động. Tăng trưởng nông nghiệp, đặc biệt 
là sự mở rộng nhanh chóng ngành chế tạo 
và dịch vụ thâm dụng lao động đã tạo ra cơ 
hội việc làm dễ dàng tiếp cận đối với nhiều 
người lao động có ít kỹ năng. Những điều 
này đưa ra lý giải quan trọng cho việc tại sao 
Việt Nam có thể giữ bất bình đẳng ở một 
mức độ tương xứng với trình độ phát triển 
của mình.

2.1.4. Tăng trưởng chậm lại kể từ cuối những 
năm 2000 đến đầu những năm 2010 

Do khuôn mẫu tăng trưởng của Việt Nam chủ 
yếu mang tính trung lập trong việc phân phối, 
nên sự giảm tốc trong những cải thiện về chỉ 
số tăng trưởng bao trùm xuất phát chủ yếu từ 

sự giảm sút tăng trưởng. Điều này được lý giải 
phần nào bởi môi trường bên ngoài xấu đi do 
tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn 
cầu năm 2008, nhưng lý do chính là do các 
vấn đề và yếu kém nội tại . 

Ở cấp độ quốc gia, tăng trưởng kinh tế đã 
giảm xuống đáng kể, từ mức bình quân 
6,72% trong giai đoạn 1986-2005 xuống 
còn 6,05% trong giai đoạn 2006-2014. 
Thành tích xuất sắc của Việt Nam so với 
các nước có mức thu nhập thấp (với tốc độ 
tăng trưởng bình quân là 2,72% và 6,08% ở 
hai giai đoạn tương ứng) đã bị đảo ngược. 
Thành tích tăng trưởng vượt trội của Việt 
Nam so với các nước có mức thu nhập trung 
bình thấp, nơi có tốc độ tăng trưởng bình 
quân tương ứng 4,17% trong giai đoạn 
1986-2014 và 6,01% cho 2000-2012, hầu 
như đã biến mất.9 

Đà tăng trưởng giảm sút gần đây bắt nguồn 
từ tình trạng bất ổn kinh tế vĩ mô ngày càng 
tăng vào cuối những năm 2000. Điều này đã 
làm xấu thêm những yếu kém vốn tồn tại 
trong cơ cấu của nền kinh tế ở những lĩnh 
vực then chốt như thể chế, kết cầu hạ tầng 
và nguồn nhân lực. Việc gia nhập WTO năm 
2007 là một bước tiến quan trọng hướng tới 
sự hội nhập toàn cầu, mở ra những cơ hội 
tuyệt vời cho sự nghiệp phát triển của đất 
nước. Nhưng thời điểm đó cũng gắn liền với 
giai đoạn cuối của nền kinh tế toàn cầu phát 
triển quá nóng, với sự mất cân đối toàn cầu 
được xác định là nguyên nhân chủ yếu của 
cuộc khủng hoảng năm 2008. Những dòng 
vốn khổng lồ di chuyển trên toàn cầu để 
tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn đã tạo 
ra bong bóng tài sản lớn, đặc biệt là những 
bong bóng bất động sản ở Hoa Kỳ và một 
số nước châu Âu. Việt Nam là điểm đến ưa 
thích là bởi sự “phấn khích” của các nhà đầu 
tư nước ngoài, trong đó có vô số các quỹ 
đầu tư mạo hiểm, nơi đánh cược vào tương 
lai tươi sáng của đất nước này.  

Đầu tư nước ngoài, trực tiếp cũng như gián 
tiếp, tăng vọt vào nửa cuối của thập niên 
2000. Các dòng chảy vốn khổng lồ vào Việt 
Nam dẫn đến tình trạng dư thừa tiền trong 
lưu thông và, do đó, gây lạm phát các nguồn 
của cải, như: chứng khoán, bất động sản, 
vàng và ngoại tệ, làm nảy sinh rất nhiều hệ 
quả tiêu cực. 
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Đầu tiên là sự chuyển hướng từ tiết kiệm 
sang tiêu dùng thái quá, đặc biệt trong hàng 
ngũ những người giàu có. Khoảng cách giữa 
tiết kiệm và đầu tư trong giai đoạn 2001-
2005 chỉ là 1,83% GDP nhưng đã tăng lên 
đến 7,51% trong giai đoạn 2008-2010, lý do 
chính gây nên bất ổn kinh tế vĩ mô. Số lượng 
xe hơi của cá nhân và các hàng hóa, dịch vụ 
xa xỉ tăng lên nhanh chóng từ năm 2007 trở 
đi là bằng chứng cho thấy những thay đổi 
trong hành vi tiêu dùng của tầng lớp thượng 
lưu, trong đó có nhiều người có được tài sản 
từ nền kinh tế bong bóng. 

Bong bóng tài sản đã kích thích hành vi đầu 
cơ không chỉ trong các nhà đầu tư mà cả 
trong các doanh nghiệp nhà nước cũng như 
tư nhân, và trong dân cư nói chung. Điều 
đó dẫn đến giá cả tài sản tăng nhanh đến 
chóng mặt. Các nguồn lực về tài chính, con 
người và vật chất bị chuyển hướng sang mục 
đích đầu cơ thay vì được rót vào nền kinh tế 
thực để tăng cường năng lực sản xuất, nâng 
cấp năng lực công nghệ và kỹ năng nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh của đất nước. 
Tệ hơn nữa, với việc chuyển đổi hầu hết các 
ngân hàng nông thôn thành các ngân hàng 
thành thị, các nguồn lực tài chính đã chuyển 
khỏi khu vực nông thôn, gây tổn hại cho 
tăng trưởng bao trùm, vốn đã từng được hỗ 
trợ mạnh mẽ bởi một nền kinh tế nông thôn 
lành mạnh. 

Do có quá nhiều tiền trong lưu thông, các 
ngân hàng thương mại đã nới lỏng tiêu chuẩn 
cho vay và buông lỏng quản lý rủi ro. Một khối 
lượng đáng kể tiền cho vay được đổ vào các 
hoạt động đầu cơ. Trong các doanh nghiệp 
nhà nước hoạt động kém hiệu quả, việc quản 
trị doanh nghiệp yếu kém và tình trạng thiếu 
kỷ luật thị trường trong điều kiện thiếu vắng 
một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp 
tư nhân đã trở thành những vấn đề lớn. 

Chi tiêu công gia tăng, từ mức bình quân 27% 
GDP giai đoạn 2001-2006 lên 29% GDP giai 
đoạn 2007-2010. Đầu tư công bị dàn trải cho 
quá nhiều dự án, dẫn đến tình trạng chậm 
trễ trong xây dựng và chi phí cao hơn. Tình 
trạng kém hiệu quả trở nên trầm trọng hơn 
do những yếu kém trong quy hoạch vùng và 
quy hoạch đô thị, dẫn đến tăng chi phí và sự 
kết nối hạn chế trong kết cấu hạ tầng. Có quá 
nhiều tiền cũng thổi bùng nạn tham nhũng 
và một nền kinh tế phát triển quá nóng đã 
tạo thêm sức ép lên các điểm nghẽn hiện tại 
đang cản trở tăng trưởng, như hạ tầng cơ sở, 
nguồn vốn con người và các định chế, những 
rào cản cơ cấu vốn tồn đọng từ lâu nay. 

Những yếu kém này của nền kinh tế đã không 
được nhận diện một cách kịp thời, dẫn đến 
những ứng phó chính sách một cách thụ 
động, thường không thích hợp đối với các cú 
sốc nội tại. Việc bị cuốn vào những biện pháp 
ứng phó ngắn hạn đối với các cú sốc lặp đi lặp 
lại đối với nền kinh tế vào cuối những năm 
2000 đã làm suy giảm mối quan tâm đến việc 
thực hiện các cải cách thể chế và chính sách 
táo bạo có ý nghĩa then chốt để tăng cường 
khả năng cạnh tranh quốc gia và duy trì đà 
tăng trưởng nhanh và bao trùm trong giai 
đoạn này. Các cú sốc từ bên ngoài đã làm cho 
tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu nổ ra vào cuối 
năm 2008. 

Ngày nay, những cải cách lớn được thực hiện 
từ những năm đầu của thời kỳ Đổi Mới đã hết 
đà thúc đẩy phát triển. Việc gia nhập WTO 
đã không được hỗ trợ bằng những cải cách 
nội tại đầy đủ, làm cho nền kinh tế dễ bị tổn 
thương hơn trước các cú sốc từ bên ngoài và 
làm cho những yếu kém cơ cấu vốn có trở nên 
trầm trọng hơn. Đà tăng trưởng chậm hơn và 
những bất ổn kinh tế vĩ mô gia tăng đã ảnh 
hưởng tiêu cực đến tăng trưởng bao trùm.
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Khi Việt Nam kỷ niệm 30 năm Đổi Mới, bối 
cảnh toàn cầu và trong nước đã thay đổi rất 
nhiều. Những cơ hội và thách thức mới đang 
xuất hiện, với những hệ quả to lớn đối với việc 
duy trì tăng trưởng bao trùm và thúc đẩy phát 
triển con người. 

2.2.1. Nền kinh tế toàn cầu hướng đến giai 
đoạn “bình thường mới”

Nhìn một cách tổng quát, nền kinh tế toàn 
cầu đang trong giai đoạn chuyển đổi sang 
quỹ đạo “bình thường mới”, với tỷ lệ tăng 
trưởng rõ ràng thấp hơn so với những thập 
kỷ trước. Trong ngắn đến trung hạn, nền 
kinh tế toàn cầu có xu hướng tiếp tục phải 
đối mặt với vô vàn thách thức, trong đó 
có tình trạng đình trệ và giảm phát ở Liên 
minh châu Âu và Nhật Bản. Tình trạng tăng 
trưởng chậm chạp của các nền kinh tế lớn 
mới nổi, đặc biệt là Braxin, Trung Quốc và 
Nga đã dẫn đến sự giảm sút nhu cầu của 
thế giới về nguyên liệu thô, nhiên liệu và 
tài nguyên, do đó ảnh hưởng đến các nước 
xuất khẩu chính các sản phẩm này. Nhiều 
nước trong đó cũng xuất khẩu nông sản và 
với việc đồng nội tệ yếu đi đã làm suy giảm 
giá nông sản, gây nhiều khó khăn cho nông 
dân Việt Nam khi cạnh tranh trên các thị 
trường quốc tế và thị trường nội địa. Những 
loại hình dễ tổn thương mới đã xuất hiện 
trong một môi trường chính trị toàn cầu 
không ổn định, với những mối đe dọa an 
ninh phi truyền thống và những làn sóng 
người tị nạn mới đang trở nên ngày càng 
nghiêm trọng và khó lường. Biến đổi khí 
hậu tạo thêm một mối quan ngại lớn đối 
với toàn cầu.   

Trong trung đến dài hạn, công nghệ và 
đổi mới có thể đóng vai trò, thậm chí lớn 
hơn bao giờ hết trong việc thúc đẩy nền 

kinh tế toàn cầu. Các đột phá công nghệ 
trong nhiều lĩnh vực trong đó có công nghệ 
thông tin và truyền thông, năng lượng và 
điện tử, có tiềm năng đưa đến một thế giới 
thông minh hơn và hiệu quả hơn. Các nước 
phát triển tiên phong về công nghệ mới 
đã phục hồi nhanh chóng sau cuộc khủng 
hoảng 2008, trong khi các nước phụ thuộc 
nặng nề vào nguồn tài nguyên thiên nhiên 
đang phải trải qua một quá trình tái cơ cấu 
đau đớn. Những thay đổi này tác động đến 
phân bổ thu nhập ở cả cấp độ toàn cầu và 
cấp độ quốc gia. Trong một thế giới dựa 
trên công nghệ, các công nghệ đòi hỏi kỹ 
năng sẽ làm gia tăng khoảng cách không 
chỉ giữa các nước tiên tiến và các nước 
đang phát triển, mà còn giữa những người 
lao động có kỹ năng và thiếu kỹ năng trong 
mỗi nước. Lợi ích tăng thêm từ ý tưởng mới 
và tinh thần kinh doanh sẽ làm sâu sắc hơn 
khoảng cách giữa những người ở các mức 
cao nhất của phân bổ thu nhập và những 
người còn lại. 

Một chiều hướng quan trọng khác trong nền 
kinh tế thế giới là sự tăng cường hội nhập 
quốc tế, kể cả thông qua một loạt các thỏa 
thuận thương mại tự do ở các cấp độ khác 
nhau. Tiến bộ công nghệ và hội nhập quốc 
tế luôn cùng song hành trong cách thức 
củng cố lẫn nhau: các hoạt động nghiên cứu 
& phát triển (NC & PT) được tăng cường đòi 
hỏi những thị trường lớn để bù đắp những 
chi phí cố định khổng lồ trong khi quá trình 
tiếp tục tự do hóa sẽ kích thích việc đầu tư 
vào NC & PT để nắm bắt các cơ hội ngày 
càng hấp dẫn từ việc mở rộng thị trường và 
cho phép chuyên môn hóa cao độ hơn về 
công nghệ, nổi bật nhất là thông qua các 
mạng lưới sản xuất mở rộng ở quy mô khu 
vực và toàn cầu. 

Chương 2.2: Vượt qua những 
thách thức của một thế giới 
đang thay đổi
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Có ý nghĩa trực tiếp đối với Việt Nam là một 
số chiều hướng đang xuất hiện có tác động 
khác nhau đến tăng trưởng bao trùm. Thứ 
nhất là sự trỗi dậy của châu Á trong nền 
kinh tế toàn cầu và sự xuất hiện của Trung 
Quốc với tư cách là nền kinh tế lớn thứ hai 
trên thế giới.10 Chiều hướng thứ nhất đã 
dẫn đến việc nhiều chính phủ phải sử dụng 
một chiến lược tái cân bằng mới với châu Á, 
trong khi chiều hướng thứ hai đã kích thích 
nhiều công ty đa quốc gia áp dụng cái gọi 
là chiến lược “Trung Quốc cộng một”. Họ đã 
và đang chuyển nhà máy của mình từ Trung 
Quốc sang các địa điểm lân cận để tránh chi 
phí lao động đang tăng lên nhanh chóng 
ở Trung Quốc đồng thời đặt mục tiêu vào 
tầng lớp trung lưu đang tăng trưởng nhanh 
chóng của Trung Quốc. Do vị trí địa lý của 
mình, Việt Nam hiện đang là một điểm đến 
ưa thích của làn sóng FDI mới, trong đó có 
các công ty đa quốc gia dẫn dắt các chuỗi 
giá trị toàn cầu hàng đầu. Điều này mở ra 
nhiều cơ hội để duy trì tăng trưởng nhanh 
và bao trùm, và để người lao động nâng cao 
kỹ năng của mình. 

Chiều hướng thứ hai gắn liền với tự động 
hóa và số hóa các quy trình chế tạo. Các 
công nghệ sử dụng nhiều vốn và kỹ năng 
đang phát triển nhanh chóng, có thể cho 
phép chuyển sản xuất trở lại các nước tiên 
tiến, đưa hàng hóa đến gần với thị trường 
cuối cùng và các trung tâm nghiên cứu và 
thiết kế (Yusuf, 2014). Nếu những công nghệ 
này chín muồi nhanh chóng, lợi thế của Việt 
Nam về chi phí lao động thấp có thể bị suy 
giảm đáng kể, do đó ảnh hưởng đến tăng 
trưởng của ngành chế tạo, là ngành có tầm 
quan trọng đặc biệt đối với các nền kinh tế 
kém phát triển trong nỗ lực đuổi kịp các nền 
kinh tế tiên tiến hơn (Rodrik, 2014). Việt Nam 
cần cố gắng hết sức mình để nắm bắt mọi 
cơ hội sẵn có trước khi ngành chế tạo được 
trả về các nước phát triển, đặc biệt trong 
bối cảnh có thách thức bổ sung của một sự 

chuyển hướng tiềm năng từ Việt Nam sang 
các nước đang phát triển khác. 

Chiều hướng thứ ba gắn liền với các thỏa 
thuận thương mại tự do mà Việt Nam đã ký 
kết, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái 
Bình Dương. Hiệp định này có tiềm năng giúp 
Việt Nam tăng cường hội nhập toàn cầu và 
thúc đẩy cải cách kinh tế trong nước. Nhiều dự 
báo lạc quan về những lợi ích ròng, thậm chí 
có những tuyên bố khẳng định rằng Việt Nam 
có thể hưởng lợi lớn nhất do có quy mô kinh 
tế nhỏ so với các đối tác thương mại khác. Tuy 
nhiên, các điều khoản về doanh nghiệp nhà 
nước và mối quan hệ ngành có thể đòi hỏi 
phải có những điều chỉnh trong ngắn hạn. 
Những bài học rút ra trong quá trình tham gia 
WTO cho thấy, điều quan trọng nhất là lợi ích 
không mặc nhiên có được. Các cải cách táo 
bạo trong nước sẽ đóng vai trò then chốt để 
tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu chi phí.

2.2.2. Yêu cầu trở nên hiệu quả và đổi mới 
sáng tạo hơn

Việt Nam đang phải giải quyết những vấn đề 
còn tồn đọng từ cuối những năm 2000 và trải 
qua chu kỳ tăng trưởng chậm hơn. Những 
thách thức mới đã nảy sinh khi Việt Nam bước 
vào giai đoạn phát triển mới về chất, như 
được nêu ra tại Hộp 2.1. 

Nhiệm vụ ổn định kinh tế vĩ mô và các cải 
cách cơ cấu quy mô lớn tiếp tục chiếm lĩnh 
chương trình nghị sự kinh tế. Tỷ lệ nợ xấu cao 
trong lĩnh vực ngân hàng và nợ công tăng 
nhanh chóng sẽ tiếp tục là đặc điểm của nền 
kinh tế trong một thời gian nhất định, và sẽ 
hạn chế dư địa chính sách của chính phủ 
trong việc tạo ra những bước đột phá mong 
muốn ở những lĩnh vực then chốt như cơ sở 
hạ tầng, vốn con người và cải thiện an sinh 
xã hội. Trong đó an sinh xã hội đang ngày 
càng trở nên quan trọng trong bối cảnh già 
hóa dân số nhanh chóng.
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Hộp 2.1. Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam cần đạt được hiệu quả cao hơn và sáng 
tạo nhiều hơn 

Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu phân loại các nền kinh tế thành ba nhóm theo mức thu nhập 
bình quân đầu người, đồng thời đưa ra 12 trụ cột của năng lực cạnh tranh quốc gia (Hình 2.4). Mặc 
dù tất cả 12 trụ cột đều quan trọng ở một mức độ nhất định đối với tất cả các nước, tầm quan trọng 
tương đối của từng trụ cột phụ thuộc vào giai đoạn phát triển cụ thể của một quốc gia, như được 
trình bày tại Bảng 2.2.

Áp dụng phương pháp tiếp cận này vào tình hình phát triển của Việt Nam cho thấy một quỹ đạo ấn 
tượng. Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ từ giai đoạn một với tăng trưởng được thúc 
đẩy bởi các nhân tố hay đầu vào như lao động giá rẻ, sang giai đoạn hai với vai trò của việc tăng 
hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng. Ở giai đoạn một, những bất cập bao gồm tỷ lệ đầu tư tương đối 
cao với hơn 30% GDP, sự cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên và dân số già hóa, tạo nên những 
ràng buộc hạn chế đối với thị trường lao động và hệ thống an sinh xã hội. Định hướng chính sách 
hiện nay của Chính phủ tái tập trung nỗ lực vào việc cải thiện hiệu quả kinh tế sẽ góp phần hỗ trợ 
quá trình chuyển tiếp. 

Hình 2.4: Các trụ cột của năng lực cạnh tranh quốc gia 

Nguồn: Diễn đàn Kinh tế thế giới 2014, “Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014-2015”
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Bảng 2.2: Trọng số của các chỉ số thành phần và ngưỡng thu nhập cho các giai đoạn phát triển

GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN

Giai đoạn 1:
Dựa trên nhân tố

Chuyển đổi từ 
giai đoạn 1 sang 2

Giai đoạn 2:
Dựa trên hiệu 

quả

Chuyển đổi 
từ giai đoạn 2 

sang 3

Giai đoạn 3:
Dựa trên đổi 
mới sáng tạo

Ngưỡng GDP bình 
quân đầu người 
(USD)

<2.000 2.000 - 2.999 3.000 - 8.999 9.000 - 17.000 >17.000

Trọng số cho các 
yêu cầu cơ bản

60% 40-60% 40% 20-40% 20%

Trọng số cho nhân 
tố phát huy hiệu 
quả 

35% 35-50% 50% 50% 50%

Trọng số cho nhân 
tố đổi mới sáng tạo 
và mức độ tinh vi 

5% 5-10% 10% 10-30% 30%

Nguồn: Diễn đàn kinh tế thế giới 2014, Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2014-2015

Hình 2.5: Việt Nam hiện ở đâu trên quỹ đạo phát triển?

Nguồn: Diễn đàn Kinh tế thế giới 2014 và nhóm biên soạn báo cáo PTCN 2015
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Trọng tâm của chính sách hiện nay nhằm tạo 
ra sự tăng trưởng có hiệu quả hơn là tuyệt 
đối cần thiết, nhưng sẽ là chưa đủ để đưa 
nền kinh tế Việt Nam tiến xa như các nước 
tiên tiến hơn ở Đông Á. Chỉ có công nghệ và 
năng lực đổi mới sáng tạo mới có thể tạo ra 
đủ tăng trưởng để vượt qua cái gọi là “bẫy 
thu nhập trung bình” (Hình 2.5). Mặc dù vẫn 
còn quá sớm để Việt Nam lo ngại về điều này, 
nhưng cần bắt đầu nuôi dưỡng tinh thần đổi 
mới sáng tạo bởi vì sẽ cần nhiều thời gian 
để tạo ra động lực tăng trưởng mới này, mặc 
dù các yếu tố khác có thể nhanh chóng hết 
hiệu quả. 

Việt Nam đã tỏ ra yếu kém trên bảng xếp 
hạng về khả năng cạnh tranh, công nghệ và 
năng lực sáng tạo,11 nhưng nhiều cơ hội đã 
xuất hiện do sự hiện diện ngày càng nhiều 
của các công ty công nghệ cao đa quốc gia 
đứng đầu các chuỗi giá trị toàn cầu. Điều 
này có thể giúp Việt Nam trở thành một 
trung tâm sản xuất toàn cầu mới cho một số 
sản phẩm chế tạo công nghệ cao có chọn 
lọc. Để nắm bắt những cơ hội này, kể cả 
hướng tới nâng cấp năng lực công nghệ và 
kỹ năng, đồng thời tăng giá trị gia tăng nội 
tại, do đó tránh được “bẫy lắp ráp”, Việt Nam 
cần có các định chế và chính sách phù hợp 
có thể hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước, 
đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp, 
trong việc khắc phục những hạn chế ràng 
buộc liên quan đến nguồn vốn, quản lý 
rủi ro và nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Nếu không như vậy, các doanh nghiệp sẽ 
không thể dịch chuyển lên chuỗi giá trị 
toàn cầu cao hơn, cho dù Việt Nam có nỗ 
lực nhằm đẩy nhanh quá trình hội nhập 
toàn cầu. 

Mô hình tăng trưởng mới dựa vào năng lực 
đổi mới sáng tạo, công nghệ, kỹ năng và 
sự tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu 
sẽ đòi hỏi phải tiếp tục khai thác những 
lợi thế so sánh của đất nước, kết hợp với 
một sự chuyển hướng mạnh mẽ hơn sang 
nền kinh tế theo quy mô dựa vào mức độ 
chuyên môn hóa cao. Một sự thay đổi trọng 
tâm như vậy sẽ giúp Việt Nam khai thác hết 
lợi ích của quá trình hội nhập tăng cường 
trong khi vẫn phát huy hết tiềm năng của 
mình để thúc đẩy sự phát triển quốc gia 
một cách nhanh chóng. 

Tuy nhiên, quá trình này có thể có những tác 
động không thuận đến phân bổ thu nhập 
công bằng. Tiến bộ công nghệ thường tạo 
ra những thay đổi cơ cấu có lợi cho những 
người có học vấn, do đó sẽ nới rộng khoảng 
cách thu nhập giữa lao động có tay nghề 
và lao động chưa qua đào tạo. Khoảng cách 
nông thôn - thành thị có thể sẽ trầm trọng 
hơn khi các thành phố tận dụng tính kinh 
tế theo quy mô. Hơn nữa, tình trạng thiếu 
tiếp cận tài chính sẽ ngăn cản người nghèo 
có tài năng trong việc tranh thủ cơ hội do 
không có khả năng vay tiền và đầu tư (Gill 
và Kharas, 2007). Sự phân bổ nguồn vốn 
không bình đẳng ban đầu cũng có thể làm 
trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng, 
bởi lợi nhuận thu được từ nguồn vốn đầu 
tư có thể tăng nhanh hơn lợi nhuận thu 
được từ lao động với kỹ năng thấp. Những 
rủi ro này nêu bật vai trò cực kỳ quan trọng 
của việc xây dựng, thực hiện các chính sách 
và thể chế để hỗ trợ công bằng, nhất là 
trong lĩnh vực y tế và giáo dục, an sinh xã 
hội nhằm bảo đảm rằng tăng trưởng mang 
tính bao trùm và phát triển con người trên 
diện rộng. 

Kinh nghiệm của các nước Đông Á với 
việc duy trì tăng trưởng nhanh và công 
bằng trong một thời gian dài cho chúng 
ta những hiểu biết sâu sắc về thời kỳ quá 
độ của Việt Nam sang một giai đoạn phát 
triển cao hơn, như được trình bày tại Bảng 
2.3. Kinh nghiệm của các nước này cho thấy 
tầm quan trọng của tính kinh tế theo quy 
mô được thể hiện rõ ràng ở sự trỗi dậy của 
thương mại nội ngành, các nền kinh tế được 
thúc đẩy bằng ý tưởng mới và tăng trưởng 
dựa vào các thành phố. Những kinh nghiệm 
này cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải phân 
phối lại một cách hiệu quả những lợi ích 
kinh tế có liên quan, đặc biệt là thông qua 
việc tăng cường các mối liên kết nông thôn 
- thành thị và quan hệ thị trường sản phẩm, 
làm cho các thành phố trở nên dễ sống hơn, 
quyết liệt phấn đấu để bảo đảm tiếp cận 
phổ cập các dịch vụ xã hội, thực hiện chính 
sách thuế lũy tiến và chi tiêu nhằm phân bổ 
lại lợi ích và giải quyết tham nhũng (cùng 
nguồn như trên).   

Từ lâu Việt Nam đã nỗ lực noi gương các 
nền kinh tế tăng trưởng nhanh; và các nước 
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Đông Á là những tấm gương sáng nhất. Sự 
gần gũi về địa lý, mối tương đồng về văn 
hóa, kết nối kinh tế ngày càng tăng và sự hội 
nhập vào các mạng lưới sản xuất trong khu 
vực sẽ thúc đẩy việc chia sẻ và học hỏi kinh 
nghiệm. Nền kinh tế Việt Nam vừa thoát khỏi 

giai đoạn khó khăn tương tự như giai đoạn 
mà nhiều nước Đông Á từng trải qua cuối 
những năm 1990. Đà phục hồi ngoạn mục 
sau đó của họ phần lớn là nhờ khả năng tiếp 
thu tri thức và phổ biến các ý tưởng mới với 
tốc độ nhanh hơn.

Bảng 2.3: Mức độ phức tạp ngày càng tăng của phát triển đòi hỏi tính kinh tế theo quy mô 

Sự phức tạp ngày càng tăng  Những đòi hỏi về chiến lược

Các lực lượng
(1)

Từ: Khai thác lợi thế 
so sánh  

(2)

Sang: khai thác cả 
tính kinh tế theo quy 

mô (3)

Cơ hội mới 
(4)

Ưu tiên chính sách
(5)

Chuyên môn hóa Các mặt hàng xuất 
khẩu sử dụng nhiều 
lao động    

+ Kinh doanh các sản 
phẩm phụ trợ và linh 
kiện  

Mạng lưới sản xuất trong 
khu vực 

Logistics

Ý tưởng và vốn 
con người  

Giáo dục cơ sở và 
trung học 

+ Giáo dục sau trung 
học 

Mức độ lan tỏa kiến thức 
theo vùng

Nhà khoa học và 
kỹ sư 

Quản lý nền 
kinh tế

Tiết kiệm nhiều và 
thâm hụt ngân sách 
thấp 

+ Quản lý rủi ro  Ổn định tài chính trong 
khu vực chính thức    

Thị trường trái phiếu 
doanh nghiệp 

Nguồn: Gill và Kharas 2007
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Đối với những người trong độ tuổi lao động, 
việc làm là con đường chính để họ tham gia 
và hưởng lợi từ tăng trưởng kinh tế. Việc làm 
bền vững và có năng suất cao đóng góp vào 
tăng trưởng bao trùm giúp hỗ trợ cho phát 
triển con người.

Việc làm bền vững là quan trọng đối với cả 
cá nhân và hộ gia đình nhằm cải thiện cuộc 
sống, cũng như đối với cả nền kinh tế nói 
chung để phát triển và nâng cao năng lực 
cạnh tranh. Đối với Việt Nam, với một dân 
cư đang già hóa12, số người trong độ tuổi lao 
động giảm sút13, việc nâng cao năng suất 
lao động đang trở nên ngày càng quan 
trọng giúp có thể duy trì tăng trưởng nhanh 
và bao trùm.

Trong những năm gần đây, năng suất của 
Việt Nam đã tăng nhanh, song không đủ 
nhiều so với các nước khác. Tăng năng suất 
chủ yếu xuất phát từ sự chuyển dịch từ nông 
nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ. Tuy 
nhiên, trong những ngành này, Việt Nam 
không đạt nhiều thành tích. Các ngành cần 
trở nên hiệu quả hơn, thông qua chuyển 
dịch từ hoạt động năng suất thấp sang 
hoạt động năng suất cao hơn. Việc đầu tư 
vào năng suất cao và công nghệ phù hợp là 
ưu tiên cấp bách, bởi đây là cách giúp đẩy 
nhanh hơn tiến độ chính thức hóa doanh 
nghiệp, vì những doanh nghiệp được tổ 
chức chính thức thường có năng suất cao 
hơn. Khu vực FDI có thể đóng vai trò lớn 
hơn trong việc giúp nâng cao năng suất 
thông qua mối liên kết mạnh hơn với doanh 
nghiệp trong nước. Các yếu tố quan trọng 
khác là chuyên môn hóa để đảm bảo các vị 
trí trong chuỗi giá trị toàn cầu cũng như tính 
kinh tế theo quy mô.

Cải cách theo hướng thị trường đi đôi với 
đầu tư của nhà nước cho cơ sở hạ tầng đã 

và đang là động lực mạnh mẽ cho thành 
tựu đầy ấn tượng của Việt Nam trong 
những thập kỷ gần đây. Tuy nhiên, động lực 
này đang mất dần hiệu quả. Trong khi Việt 
Nam cần tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế 
cơ bản, Nhà nước nên chủ động hơn nữa 
trong việc giải quyết các thất bại thị trường, 
giúp vượt qua rào cản trong việc tiếp thu và 
áp dụng hiệu quả công nghệ và bí quyết. 
Điều này phụ thuộc vào việc tạo lập năng 
lực quản trị không chỉ đáp ứng yêu cầu của 
một Nhà nước hoạt động theo đúng chức 
năng, mà còn yêu cầu của một Nhà nước 
kiến tạo phát triển chủ động. Việt Nam 
cũng cần được trang bị tốt để nắm bắt các 
cơ hội của một nước thu nhập trung bình, 
trên chặng đường vượt qua giai đoạn này 
và tránh bẫy thu nhập trung bình.

2.3.1. Tăng trưởng năng suất lao động khá 
nhanh nhưng vẫn chưa đủ  

Từ năm 1994 đến 2012, năng suất lao động ở 
Việt Nam tăng bình quân 4,44%/năm, tốc độ 
cao nhất trong 9 nước ASEAN (Bảng 2.4).14 
Kết quả là, Việt Nam đã thu hẹp khoảng cách 
tương đối về năng suất lao động với các nước 
láng giềng tiên tiến hơn.15 Nhưng những 
khác biệt tuyệt đối với các nước, trừ Brunei 
và Philippines, đã và đang tăng lên. So với 
Trung Quốc và Ấn Độ, tăng trưởng năng suất 
của Việt Nam chậm hơn đáng kể (Nguyễn 
Thắng và nhóm tác giả, 2014). Nếu tốc độ 
tăng trưởng năng suất trung bình hàng năm 
trong giai đoạn 2007-2012 còn tiếp tục, Việt 
Nam sẽ chỉ có thể bắt kịp Philippines vào 
năm 2038, Indonesia vào năm 2039 và Thái 
Lan vào năm 2069, nhưng sẽ không bao giờ 
bắt kịp với Trung Quốc và Ấn Độ (Vũ Minh 
Khương, 2014).

Chương 2.3: Mở rộng cơ hội 
thông qua việc làm có năng suất
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Bảng 2.4: Việt Nam có tốc độ tăng năng suất lao động cao nhất trong 9 nước ASEAN 

Sản lượng trên một lao động làm việc, US$ 2005 PPP

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Tốc độ 
tăng 

trung 
bình/

năm (%)

Brunei 117.579 117.127 105.955 105.696 107.163 105.987 106.842 101.015 98.831 100.057 -0,87%

Singapore 64.256 70.181 73.271 79.135 79.048 83.939 88.084 90.087 97.151 96.573 2,35%

Malaysia 23.345 26.136 24.519 26.150 26.545 28.722 30.622 32.868 33.344 35.036 2,35%

Thái Lan 10.125 11.201 9.834 10.337 10.654 11.724 12.636 13.205 13.813 14.443 2,07%

Indonesia 6.307 6.818 6.179 6.101 6.628 7.090 7.686 8.253 8.763 9.536 2,42%

Philippines 6.834 7.000 7.057 7.541 7.500 8.054 8.452 8.920 9.152 9.571 1,93%

CHDCND Lào 2.390 2.599 2.771 3.019 3.247 3.530 3.855 4.216 4.636 5.114 4,32%

Việt Nam 2.203 2.513 2.757 2.948 23.225 3.582 4.057 4.516 4.896 5.250 4,95%

Campuchia 1.925 2.024 2.047 2.326 2.456 2.734 3.175 3.479 3.502 3.849 3,96%

Trung Quốc 2.974 3.644 4.267 4.811 5.565 6.610 8.146 10.119 12.092 14.003 9,01%

Ấn Độ 3.599 4.023 4.276 4.678 4.828 5.301 6.183 7.024 8.359 8.821 5,14%

Nguồn: Các chỉ số chủ yếu về thị trường lao động của ILO (KILM)

Có thể đạt được tăng trưởng năng suất 
lao động bằng những thành tựu thu được 
trong từng ngành và/hoặc bằng việc phân 
bổ lại việc làm từ các ngành có năng suất 
lao động thấp sang các ngành có năng suất 
lao động cao thông qua thay đổi cơ cấu. 
Một phân tích tách theo các thành tố16 cho 
thấy, trong 54% tăng trưởng về năng suất 
lao động từ năm 2000 đến năm 2010, 58% 
là do thay đổi cơ cấu và 42% là do cải thiện 
trong nội bộ các ngành.17

Trong giai đoạn 2000 - 2012, năng suất lao 
động tăng lên ở cả 3 ngành chính là  nông 
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ, mặc dù với 
tốc độ khác nhau. Bảng 2.5 cho thấy, giá 
trị gia tăng bình quân trên một lao động ở 
ngành nông nghiệp thấp hơn đáng kể so 

với trong ngành công nghiệp và dịch vụ, 
tuy nhiên, năng suất lao động nông nghiệp 
đã tăng lên nhanh chóng, với mức tăng hơn 
gấp đôi từ US$ 1.026 lên US$ 2.179 (tính 
theo PPP năm 2005). Năng suất lao động 
trong công nghiệp và dịch vụ tăng với tốc 
độ thấp hơn, tương ứng là 18% và 22%. 

Một nghiên cứu của OECD về giai đoạn 2002-
2012 cho thấy tăng năng suất lao động gắn 
liền với mức tăng lương ở tất cả các ngành. 
Cụ thể, mức tăng cao trong năng suất lao 
động ở ngành nông nghiệp diễn ra song 
song với sự tăng lên đáng kể trong thu nhập, 
thể hiện tầm quan trọng của tăng trưởng 
năng suất lao động đối với tăng trưởng 
nhanh và bao trùm.
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Bảng 2.5: Năng suất nông nghiệp tăng nhanh hơn các ngành khác, nhưng giá trị gia tăng 
lại thấp hơn 

Giai đoạn 2000-2012, US$ 2005 PPP

20002000 20022002 20042004 20062006 20082008 20102010 20122012

Nông nghiệp 1.026 1.107 1.240 1.469 1.762 1.869 2.179

Công nghiệp 8.129 7.832 7.710 7.749 8.658 8.933 9.611

Dịch vụ 5.693 5.954 6.140 6.141 6.771 7.105 6.951

Tất cả các ngành 2.948 3.225 3.582 4.057 4.516 4.896 5.250

Nguồn: Theo tính toán của Nguyễn Thắng và nhóm tác giả, 2014 dựa vào số liệu của ILO KILM và WDI.

Tuy nhiên, tăng trưởng năng suất lao động 
của Việt Nam trong cả ba ngành đã không 
theo kịp với các nước láng giềng trong giai 
đoạn 2000-2010 (Nguyễn Thắng và nhóm tác 
giả, 2014). Thời gian gần đây, hiệu quả phân 
bổ lại, bao gồm việc chuyển dịch lao động từ 
nông nghiệp sang việc làm phi nông nghiệp 
phi chính thức, và từ việc làm phi nông 
nghiệp phi chính thức sang việc làm chính 

thức, đã giúp năng suất lao động của Việt 
Nam tiến gần hơn với các nước. Tuy nhiên, 
trong các nước được lựa chọn so sánh, gồm 
có Campuchia, Việt Nam có tỷ trọng phân bổ 
lại cao nhất trong toàn bộ tăng trưởng năng 
suất (Hình 2.6). Điều này khẳng định rằng 
những cải thiện về năng suất lao động trong 
từng ngành ở Việt Nam không ấn tượng bằng 
các nước khác.

Hình 2.6: Phân bổ lại lao động giữa các ngành là động lực chính của tăng trưởng năng suất 
ở Việt Nam so với các nước láng giềng, 2000-2010 

Nguồn: Nguyễn Thắng và nhóm tác giả 2014.
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Cũng quan trọng không kém: Mức độ hài 
lòng và thù lao công việc 

Ngoài vấn đề năng suất, có vô số vấn đề 
lao động cơ bản liên quan đến chất lượng 
việc làm. Trong số đó có sự hài lòng với 
công việc, các chỉ báo then chốt trong 
đó có hiện trạng công việc, thời gian làm 
việc, tiền lương, thu nhập tương đối so với 
những người khác trong cùng ngành và 
chính sách tiền lương (Nguyễn Thị Phương 
Mai và nhóm tác giả, 2015). Các biện pháp 
chính sách cần cân nhắc xem xét các yếu tố 
này, theo hướng nâng cao mức độ hài lòng 
trong công việc và khuyến khích người lao 
động làm việc hiệu quả hơn.

Khi việc làm được phân tách trong các 
ngành có sự tham gia của nhiều doanh 
nghiệp trong nước hơn doanh nghiệp nước 
ngoài, nghiên cứu cho thấy giới tính và thời 
hạn làm việc ảnh hưởng đến sự hài lòng với 
công việc ở các doanh nghiệp trong nước 
nhưng không ảnh hưởng ở các công ty 
FDI. Thu nhập tương đối và chính sách tiền 
lương ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 
lao động chỉ trong trường hợp của doanh 
nghiệp FDI. Ngay cả với những yếu tố ảnh 
hưởng đến cả doanh nghiệp trong nước và 
FDI như là thành viên của công đoàn, thì 
cách thức những yếu tố này ảnh hưởng đến 
sự hài lòng với công việc cũng khác nhau 
giữa hai loại hình doanh nghiệp này (cùng 
nguồn như trên). 

Theo báo cáo mới nhất về tăng trưởng bao 
trùm của Diễn đàn Phát triển thế giới, nhìn 
chung, Việt Nam có vị thế thuận lợi khi so 
sánh với các nước có mức thu nhập trung 
bình thấp khác về lĩnh vực việc làm và thù 
lao công việc (Diễn đàn Kinh tế thế giới, 
2015). Báo cáo này xếp Việt Nam ở vị trí hàng 
đầu trong 36 nước được lựa chọn để so sánh 
về việc làm và tiền thù lao, trong khi xếp Việt 
Nam ở vị trí thứ tư về tiểu chỉ số tiền thù lao. 
Có một số quan ngại về khoảng cách tiền 
lương theo giới, với mức thu nhập trung 
bình của phụ nữ ước tính thấp hơn của nam 
giới 20-30% trong những năm 2000 (Nguyễn 
Bích Thủy và nhóm tác giả, 2014). Khoảng 
cách này được quy cho những khác biệt về 
đặc tính của người lao động (trình độ học 
vấn, kinh nghiệm, v.v) và định kiến xã hội, 
nhưng không có xu hướng rõ ràng nào xét 

từ góc độ khác biệt về tăng trưởng thu nhập. 
Tốc độ tăng thu nhập năm 2013 là cao hơn ở 
nhóm lao động nữ so với lao động nam, với 
tỷ lệ tăng tương ứng 14% và 12%, tuy nhiên 
xu hướng này đã thay đổi trong năm 2014, 
với tỷ lệ tăng tương ứng là 8,2% và 8,5%.18

2.3.2. Năng suất lao động tăng thông qua 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

Những cải cách kinh tế táo bạo của Việt Nam 
sau Đổi Mới đã thúc đẩy mạnh mẽ chuyển 
đổi cơ cấu trong nền kinh tế và thị trường lao 
động, đặc biệt là từ nông nghiệp sang công 
nghiệp và dịch vụ, và từ việc làm phi chính 
thức sang việc làm chính thức. Tăng năng 
suất là một trong những kết quả chính - ví dụ, 
khu vực chính thức đóng góp gần 70% trong 
tổng GDP của Việt Nam trong 10 năm qua, 
mặc dù chỉ tạo việc làm cho khoảng 1/3 lực 
lượng lao động.

Thay đổi đang diễn ra với nhiều lý do, từ việc 
duy trì tăng trưởng kinh tế đến luật doanh 
nghiệp mới cho tới chuyển đổi nhân khẩu 
học, tuy nhiên vẫn thấp hơn nhiều so với 
tiềm năng của Việt Nam. Ví dụ như có quá 
nhiều người vẫn đang phải làm công việc 
dễ tổn thương trong khu vực phi chính thức. 
Quá nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là doanh 
nghiệp nhỏ, vẫn chưa được hưởng thành quả 
của quá trình chính thức hóa, như tiếp cận 
dịch vụ tài chính để giúp họ phát triển và hoạt 
động hiệu quả hơn. Cần chú ý và đầu tư nhiều 
hơn vào các định chế hỗ trợ cho chuyển đổi 
cơ cấu; vào năng lực của con người, đặc biệt 
là giáo dục, giúp hỗ trợ tăng cường cho quá 
trình này; và vào hệ thống an sinh xã hội giúp 
duy trì tiến bộ đạt được theo thời gian. 

Dịch chuyển khỏi nông nghiệp  

Tỷ trọng của việc làm nông nghiệp, thường 
gắn liền với năng suất thấp và thu nhập thấp, 
đã giảm đi đáng kể, từ gần 80% trong những 
năm đầu của thời kỳ Đổi Mới xuống còn 47% 
năm 2012. Tỷ trọng của khu vực công nghiệp 
và dịch vụ tăng từ 9% lên 21%, và từ 19% lên 
32% tương ứng từ đầu những năm 1990 đến 
năm 2012 (Hình 2.7). 

Nghiên cứu định tính về tăng trưởng bao 
trùm được thực hiện để phục vụ báo cáo này 
đã ghi nhận nhiều trường hợp dịch chuyển 
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thành công ra khỏi ngành nông nghiệp. 
Các cuộc phỏng vấn cho thấy rằng, trong số 
những người trồng cà phê ở Tây Nguyên, chỉ 
những hộ gia đình thành công trong việc đa 
dạng hóa sản xuất để tham gia vào lĩnh vực 
chế biến và buôn bán mới có thể duy trì được 
mức thu nhập khi phải đối mặt với những 
biến động lớn về giá cả và rủi ro cao trên thị 
trường. Tại các địa điểm khảo sát khác ở nông 
thôn, có nhiều kênh dịch chuyển khỏi khu 
vực nông nghiệp, ví dụ tham gia vào các hoạt 
động phi nông nghiệp ở nông thôn hay di cư 
để tìm việc làm phi nông nghiệp phi chính 
thức ở nơi khác. 

Ở tỉnh thuần nông như An Giang, nếu làm 
việc xa nhà còn là hiện tượng hiếm hoi trong 
những người làm nông nghiệp có một số 
diện tích đất trồng lúa 10 năm trước, thì nay 
đã trở nên khá phổ biến bởi vì lợi nhuận từ 
nghề trồng lúa ngày càng thu hẹp. Phỏng 
vấn những người lao động di cư cho thấy 
rằng, mặc dù điều kiện làm việc khó khăn, 
nhưng họ vẫn có thể tiết kiệm và gửi tiền về 
cho gia đình đang sinh sống ở quê hương 
(CAF, 2014). 

Hình 2.7: Công việc ngày nay không còn nằm nhiều trong ngành nông nghiệp 

Nguồn: Tính toán của nhóm soạn thảo báo cáo PTCN dựa vào Các chỉ số Phát triển thế giới

Các yếu tố lý giải sự chuyển đổi của thị trường 
lao động bao gồm xuất phát điểm thấp và 
bản chất nông nghiệp cao của nền kinh tế; 
lợi thế nhân khẩu học với một tỷ trọng dân 
số cao hơn của nhóm lao động trẻ tham gia 
vào các ngành có năng suất lao động cao 
trong một nền kinh tế tăng trưởng nhanh; và 
những cải cách trong nông nghiệp và doanh 
nghiệp, cùng với quá trình hội nhập vào 
nền kinh tế toàn cầu. Ở cấp độ vùng, sự dịch 
chuyển nhanh chóng ra khỏi ngành nông 
nghiệp có mối liên quan với tăng trưởng kinh 
tế địa phương và khoảng  cách đến các cảng 
biển lớn.19 Đặc điểm địa lý thuận lợi của Việt 
Nam, trong đó có đường bờ biển dài, đã tạo 

thuận lợi để các thị trường hàng hóa và lao 
động trong nước hội nhập, đồng thời có vai 
trò quan trọng đối với tăng trưởng bao trùm.

Từ công việc tự làm đến công việc được 
trả lương

Tăng trưởng kinh tế tương đối nhanh cũng 
có mối liên quan với sự suy giảm trong công 
việc tự làm từ hơn 70% năm 2002 xuống còn 
hơn 60% năm 2012, và sự gia tăng tương ứng 
trong việc làm ăn lương từ 30% lên gần 40%.20 
Mặc dù nhóm lao động tự làm là không đồng 
nhất, kể cả những người làm chủ các hộ kinh 
doanh cũng thuộc nhóm này do cách phân 
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loại, người lao động ở nhóm này nhìn chung 
dễ bị tổn thương hơn những người làm công 
ăn lương. Tỷ trọng ngày càng tăng của việc 
làm được trả lương thường được coi là biểu 
hiện của việc làm có năng suất cao hơn. 

Trong hàng ngũ người lao động, những người 
có học vấn ít hơn thường có xu hướng tự tạo 
việc làm nhiều hơn những người có học vấn 
cao hơn, có thể phản ánh thực tế là đa phần 
những người tự tạo việc làm ở Việt Nam là 
những người lao động tự làm việc cho chính 
mình. Họ thường duy trì như vậy hoặc chuyển 
sang việc làm tự tạo, đặc biệt ở ngành thương 
mại và dịch vụ (Tô Trung Thành và nhóm tác 
giả, 2015).

Việc làm dễ bị tổn thương, bao gồm những 
người làm việc tại gia không được trả lương 

và lao động tự làm, ngày càng được sử dụng 
nhiều hơn để theo dõi mức độ việc làm năng 
suất thấp. Tỷ trọng việc làm dễ bị tổn thương 
giảm đáng kể từ 66% năm 2007 xuống còn 
61,7% năm 2009, nhưng lại tăng nhẹ lên 
62,8% năm 2010 và sau đó ổn định quanh 
con số này trong giai đoạn tăng trưởng suy 
giảm từ 2011 đến 2014 (Hình 2.8).21 Tỷ lệ việc 
làm phi nông nghiệp phi chính thức liên tục 
ở mức cao cho thấy rằng, mặc dù sự dịch 
chuyển ra khỏi ngành nông nghiệp có thể 
là con đường để thoát khỏi nghèo đói cho 
nhiều người như đã thấy trong những thập 
kỷ giảm nghèo nhanh chóng vừa qua, nhưng 
nhiều người lao động vẫn bị mắc kẹt trong 
khu vực phi chính thức (không bao gồm 
nông nghiệp) với mức thu nhập thấp, điều 
kiện làm việc tồi tàn và không có khả năng 
tiếp cận hệ thống an sinh xã hội chính thức. 

Hình 2.8: Quá nhiều người vẫn đang mắc kẹt trong công việc dễ bị tổn thương, ảnh 
hưởng đến năng suất 

Nguồn: Tính toán của nhóm soạn thảo báo cáo PTCN dựa vào số liệu điều tra lao động việc làm
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Khu vực phi chính thức của Việt Nam cũng 
tương tự như khu vực phi chính thức của các 
nước đang phát triển khác (Cling và nhóm 
tác giả, 2010), với những đặc điểm có liên 
quan trực tiếp đến tăng trưởng bao trùm. 

Khu vực phi chính thức (không bao gồm 
nông nghiệp) tồn tại bên rìa so với phần 
còn lại của nền kinh tế, rất ít được Nhà nước 
quan tâm. Giao dịch mua từ khu vực phi 
chính thức (không bao gồm nông nghiệp) 
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và bán cho khu vực chính thức chỉ ở mức 
độ khiêm tốn, và không có sự hỗ trợ của các 
định chế tài chính, dẫn tới tình trạng thiếu 
vốn và do đó tỷ lệ đầu tư thấp. Những rào 
cản này cản trở người lao động tham gia 
đầy đủ và hạn chế lợi ích từ quá trình tăng 
trưởng kinh tế rộng lớn hơn, ngay cả trong 
những thời điểm thuận lợi. 

Trong những thời điểm khó khăn, khu vực phi 
chính thức (không bao gồm nông nghiệp) có 
vai trò như một giá đỡ hấp thụ lao động từ 
khu vực chính thức đang thu hẹp, tạo thêm 
sức ép lên thu nhập và làm trầm trọng hơn 
điều kiện làm việc vốn đã bấp bênh (CAF 
2009 và 2011). Tăng trưởng bao trùm hơn sẽ 
tùy thuộc vào việc giảm thiểu những bất lợi 
của khu vực phi chính thức (không bao gồm 
nông nghiệp). 

Nghiên cứu định tính phục vụ cho báo cáo 
này đã ghi nhận những cản trở đối với việc 
cải thiện thu nhập cho người lao động phi 
chính thức. Người lao động di cư tìm được 
công việc phi chính thức ở thành phố không 
trông đợi sẽ ở lại đây lâu hơn 10 - 15 năm 
do công việc nặng nhọc và những khó 
khăn trong việc hội nhập với cộng đồng địa 
phương. Nhu cầu giảm sút đối với sản phẩm, 
chi phí đầu vào gia tăng và tỷ lệ lãi suất 

tiền vay cao được viện dẫn bởi chủ doanh 
nghiệp gia đình ở các làng nghề thủ công 
là những trở ngại lớn đối với việc mở rộng 
kinh doanh. Ở vùng cao, những người được 
phỏng vấn trả lời rằng, cơ hội việc làm phi 
nông nghiệp đã cạn kiệt trong vòng 5 đến 
7 năm qua. Ở khu vực thành thị và ven đô, 
thanh niên thường không hài lòng với việc 
làm trả lương thấp, không có tương lai để 
nâng cao tay nghề và phát triển sự nghiệp 
lâu dài. Nhiều người lựa chọn không đi làm, 
để sống dựa vào bố mẹ (CAF, 2014). 

Một nền kinh tế có tỷ trọng khu vực chính 
thức cao hơn  

Một chỉ báo quan trọng của việc làm có năng 
suất, được định nghĩa là bao gồm những 
người làm việc trong các đơn vị có đăng ký và 
được hỗ trợ bởi hệ thống an sinh xã hội chính 
thức  cùng với một số tiêu chí cơ bản khác.

Hình 2.9 cho thấy tỷ trọng của việc làm chính 
thức đã tăng từ 28,2% năm 2007 lên 33,7% 
năm 2014, với sự gia tăng ở cả nam và nữ. Sự 
thay đổi không hoàn toàn diễn ra một chiều, 
có giảm sút từ 2011 đến 2013 khi nền kinh tế 
phát triển chậm lại đáng kể. Chiều hướng này 
phản ánh thành tích tăng trưởng trong nền 
kinh tế Việt Nam.

Hình 2.9: Tỷ trọng việc làm chính thức tăng lên nhưng tiến độ chậm lại 

Nguồn: Tính toán của nhóm soạn thảo báo cáo PTCN dựa vào số liệu Điều tra lao động việc làm của Tổng cục thống kê.
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Sự chuyển hướng từ việc làm phi nông 
nghiệp phi chính thức sang việc làm chính 
thức có hai phần: lựa chọn của doanh nghiệp 
chuyển sang hoạt động có đăng ký để trở 
thành doanh nghiệp chính thức, và sự dịch 
chuyển của người lao động từ khu vực nông 
nghiệp và khu vực phi chính thức (không bao 
gồm nông nghiệp) sang doanh nghiệp chính 
thức. Chuyển dịch thứ nhất thường có liên 
quan đến việc phân tích chi phí - lợi ích đơn 
giản. Nếu lợi ích của việc chính thức hóa lớn 
hơn chi phí, doanh nghiệp sẽ có động lực để 
dịch chuyển theo hướng đó. 

Kinh nghiệm quốc tế chỉ ra nhiều yếu tố ảnh 
hưởng đến hành vi của doanh nghiệp đối 
với vấn đề chính thức hóa. Tính phi chính 
thức ảnh hưởng xấu đến quyền tài sản, các 
cơ chế hợp đồng chính thức, dịch vụ tài 
chính (Levenson và Maloney, 1998; Rand và 
Torm, 2012) và thương mại quốc tế (Tenev 
và nhóm tác giả, 2003). Nhưng duy trì tính 
phi chính thức có thể mang lại lợi ích tùy 
thuộc vào gánh nặng điều tiết và chất lượng 
luật pháp (Tenev và nhóm tác giả 2003 và 
Dabla-Norris, Gradstein, và Inchauste, 2005). 
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc mở rộng khu 
vực chính thức bao gồm gánh nặng thuế và/
hoặc chi phí để tuân thủ các yêu cầu điều 
tiết (Marcouiller và Young, 1995; Friedman 
và nhóm tác giả, 2000; Azuma và Grosman, 
2002; Giles và Tedds, 2002; Straub, 2005), 
chi phí lập nghiệp (Auriol và Warlters, 2005), 
chi phí lao động (Friedman và nhóm tác giả 
2000; Johnson, Kaufmann, và Shleifer, 1997; 
Botero và nhóm tác giả, 2004) và mức độ 
phát triển tài chính (Straub, 2005).

Tăng trưởng kinh tế và nguồn vốn con người 
kết hợp với những vấn đề này để quyết định 
tốc độ mở rộng khu vực chính thức. Tính 
phi chính thức sẽ giảm xuống, mặc dù với 
tốc độ chậm chạp, cùng với đà tăng trưởng 
và phát triển kinh tế. Vốn con người có vai 
trò quan trọng (La Porta và Shleifer, 2014) 
bởi các doanh nhân có học vấn cao hơn có 
thể điều hành các doanh nghiệp có hiệu 
quả cao để nắm bắt cơ hội có được từ tăng 
trưởng nhanh ma ng lại, trong khi những 
người có học vấn thấp không thể làm được. 
Tăng trưởng nhanh ở những doanh nghiệp 
chính thức thường gắn liền với sự phát triển 
của nhiều doanh nghiệp mới. Ngược lại, các 
doanh nghiệp phi chính thức hiện tại hiếm 

khi trở thành chính thức, dẫn đến một nền 
kinh tế “nhị nguyên” kéo dài.  

Ở Việt Nam, khu vực chính thức đóng góp 
gần 70% GDP cả nước trong 10 năm qua, 
mặc dù chỉ tạo việc làm cho khoảng 1/3 lực 
lượng lao động. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng 
đến việc mở rộng khu vực chính thức, trong 
đó có quy mô doanh nghiệp, thu nhập và 
các yếu tố liên quan đến công việc (McCaig 
và Pavcnik, 2013). Trình độ học vấn của chủ 
doanh nghiệp ảnh hưởng đến hành vi của 
họ khi làm việc trong các khuôn khổ quy 
định. Số năm hoạt động của doanh nghiệp 
dường như không ảnh hưởng đến việc 
đăng ký. 

Đối với các doanh nghiệp nhỏ và dễ bị tổn 
thương, vị thế phi chính thức có thể là do 
kết quả của tình trạng thiếu các lựa chọn 
thay thế. Doanh nghiệp thường được điều 
hành bởi các doanh nhân lớn tuổi hơn, cho 
thấy người lớn tuổi hơn có xu hướng thích 
công việc tự làm nhiều hơn (Marcouiller và 
các tác giả, 1997), nhưng cũng có thể cho 
thấy người lớn tuổi hơn và có học vấn ít 
hơn gặp khó khăn khi tìm công việc được 
trả lương (Cunningham và Maloney, 2001). 

Các doanh nghiệp dịch chuyển từ chính thức 
sang phi chính thức thường là các doanh 
nghiệp yếu kém không có tiềm năng mở 
rộng hoặc các doanh nghiệp đang tìm cách 
né tránh các quy định của chính phủ. 

Doanh nghiệp chính thức và doanh nghiệp 
dịch chuyển từ phi chính thức sang chính 
thức thường mạnh hơn, trẻ hơn và có hiệu 
quả cao nhất. Họ thường được điều hành 
bởi các doanh nhân trẻ tuổi có học vấn cao 
và kỹ năng chuyên môn tốt. Nhiều doanh 
nghiệp là các cơ sở hiện đại có khả năng tiếp 
cận công nghệ thông tin và có hiệu quả cao, 
do đó có cơ hội để phát triển hơn nữa. Khi 
các doanh nghiệp trong nhóm này viện dẫn 
những thiếu hụt về nguồn vốn, lao động và 
kỹ thuật là những bất cập lớn nhất của họ, 
thì chính những điều này có thể được coi là 
yếu tố của thành công. Tuy nhiên, bất cập về 
nguồn vốn cũng bắt nguồn từ sự thiếu quan 
tâm của chính phủ đối với nhóm doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (Nguyễn và Van den Berg, 
2014), và vấn đề này cần được giải quyết một 
cách hợp lý. Chính thức hóa cũng đi kèm với 
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các quy định: 52% các doanh nghiệp trong 
nhóm này nói rằng họ bị thanh tra trong năm 
2011. Nhưng bởi vì những doanh nghiệp này 
tự lựa chọn trở thành chính thức, nên lợi ích 
họ thu được chắc chắn phải nhiều hơn so với 
chi phí bỏ ra.

Về vấn đề chất lượng quản trị địa phương 
ảnh hưởng đến việc mở rộng khu vực chính 
thức như thế nào, những cải thiện về thể chế, 

đặc biệt là về quyền tài sản, làm cho doanh 
nghiệp có nhiều khả năng hơn trong việc 
lựa chọn khu vực chính thức ngay từ đầu 
(Malesky và Taussig, 2009). Các yếu tố ở tầm vĩ 
mô có ảnh hưởng đến việc mở rộng khu vực 
chính thức, vượt ra ngoài vấn đề tăng trưởng 
nhanh trong một thời gian dài, bao gồm mở 
rộng ngành chế tạo và dịch vụ, đô thị hóa và 
cấu trúc sở hữu (La Hải Anh và Nguyễn Kim 
Thái, 2015) (xem Hộp 2.2). 

Hộp 2.2. Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh hay không: Quy mô, ngành và địa 
điểm đều có vai trò quyết định

Doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh có sự khác biệt theo ngành. Ngành chế tạo và dịch vụ 
chiếm ưu thế, đóng góp gần 80% trong tổng việc làm chính thức, và với tỷ trọng tăng lên theo 
thời gian. Chế tạo là ngành có tỷ trọng đầu tư nước ngoài cao nhất, đặc biệt về công nghệ cao. 
Đối với các dịch vụ, đóng góp của khu vực FDI vào việc làm chính thức vẫn còn thấp, nhưng 
đang cải thiện từng bước. 

Có một mối quan hệ chặt chẽ giữa việc làm chính thức và mức độ quy tụ đô thị, được phản ánh ở 
quy mô dân số, mật độ phân phối doanh nghiệp và cường độ hoạt động kinh tế.

Tỷ lệ chính thức hóa thường cao hơn ở các tỉnh với tốc độ đô thị hóa nhanh hơn. Ở Việt Nam, phần 
lớn việc làm trong ngành chế tạo và dịch vụ tập trung xung quanh Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh nhưng có một mức độ khác biệt nhất định. Trong khi việc làm ở ngành chế tạo đang chuyển 
từ hai thành phố lớn này đến các vùng lân cận (như Bình Dương, Đồng Nai và Long An gần thành 
phố Hồ Chí Minh, và Bắc Ninh và Hải Dương gần Hà Nội), thì việc làm ở khu vực dịch vụ ngày càng 
tập trung nhiều hơn ở hai thành phố lớn nhất này. 

Ở cấp độ toàn quốc, chế tạo thường có mức độ tập trung về mặt không gian nhiều hơn so với dịch 
vụ. Ngược lại điều trông đợi, ở cả hai ngành, mức độ tập trung không gian đang giảm dần theo 
thời gian và với tốc độ nhanh hơn ở ngành dịch vụ. 

Trong ngành chế tạo, mức độ tập trung không gian là cao hơn đối với tất cả các phân ngành công 
nghệ cao và đặc biệt cao đối với ngành điện tử, máy tính và các sản phẩm quang học. Ngược lại, 
mặc dù đóng góp nhiều việc làm, các ngành dệt may và chế biến thực phẩm thể hiện mức độ tập 
trung không gian thấp hơn. 

Trong ngành dịch vụ, các hoạt động cần nhiều tri thức thường tập trung về không gian nhiều hơn 
các ngành cần ít tri thức hơn. 

Sở hữu và quy mô doanh nghiệp cũng có tác động.  

Trong ngành chế tạo, các phân ngành có tỷ trọng việc làm cao hơn gắn với đầu tư nước ngoài 
thường tập trung nhiều hơn về mặt không gian, ví dụ như các phân ngành trong ngành dịch vụ, 
với tỷ trọng việc làm cao hơn từ các doanh nghiệp nước ngoài hoặc các doanh nghiệp tư nhân có 
trên 50 lao động. Các phân ngành có độ phân tán hơn khi tỷ trọng việc làm của doanh nghiệp tư 
nhân có dưới 50 lao động là cao hơn. 

Nguồn: La Hải Anh và Nguyễn Kim Thái 2015, dựa trên số liệu của Tổng điều tra doanh nghiệp 2012.
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Một yếu tố kích thích khác là quá trình hội 
nhập toàn cầu thông qua gia tăng xuất 
khẩu và FDI. Chi phí xuất khẩu giảm xuống 
góp phần làm tăng thêm việc làm ở các 
doanh nghiệp, và việc làm trong doanh 
nghiệp gia đình giảm nhiều hơn ở các lĩnh 
vực có các ngành được bảo đảm mức độ cắt 
giảm thuế quan từ Hòa Kỳ nhiều hơn theo 
Hiệp định thương mại song phương Việt - 
Mỹ năm 2001 (McCaig and Pavcnik, 2013). 
Độ lớn của quá trình chính thức hóa là lớn 
hơn ở các tỉnh có mức độ hội nhập quốc 
tế nhiều hơn và trong nhóm lao động trẻ 
tuổi hơn. Nhìn về tương lai, với Hiệp định 
Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhiều 
ngành chế tạo sử dụng nhiều lao động và 
định hướng xuất khẩu, như dệt may và giầy 
dép, có thể tăng trưởng nhanh, do đó góp 
phần đẩy mạnh quá trình mở rộng khu vực 
chính thức. 

Mối liên kết của việc làm chính thức với quá 
trình đô thị hóa và thúc đẩy năng suất lao 
động nhờ tính kinh tế theo quy mô,22 đặt ra 
những vấn đề quan trọng liên quan đến sự 
tham gia của người lao động ngoại tỉnh. Tuy 
nhiên, có một yếu tố góp phần giữ cân bằng 
- đó là nhập cư, thường là một kênh lớn cho 
người lao động từ các tỉnh nghèo hơn tìm 
được việc làm chính thức ở các tỉnh có các 
hoạt động kinh doanh sôi động hơn. Có tỷ 
trọng lớn của người nhập cư làm việc trong 
bốn ngành chế tạo sử dụng nhiều lao động 
và định hướng xuất khẩu - đó là dệt may, 
giày dép, điện tử và chế biến đồ gỗ. Tỷ trọng 
người nhập cư vượt quá 40% ở ba ngành 
đầu tiên và gần 35% ở ngành chế biến đồ gỗ 
(Hình 2.10) (Phạm Minh Thái và Vũ Thị Vân 
Ngọc, 2015). Việc mở rộng thêm các ngành 
này có thể tạo thêm nhiều cơ hội về việc làm 
có hiệu suất cao, và góp phần vào quá trình 
tăng trưởng bao trùm.

Hình 2.10: Khi sản phẩm xuất khẩu có hàm lượng lao động cao, người nhập cư có được 
nhiều việc làm 

Nguồn: Phạm Minh Thái và Vũ Thị Vân Ngọc (2015) dựa vào số liệu từ Khảo sát điều tra lao động việc làm.

Suy giảm việc làm phi chính thức cũng bắt 
nguồn từ những thay đổi thế hệ. Người lao 
động trẻ hơn, có học vấn cao hơn, là nam 
giới và xuất thân từ thành thị thường có xu 
hướng tìm kiếm và làm việc ở khu vực chính 
thức, ngược lại với người có học vấn thấp 
hơn, lớn tuổi hơn, là nữ giới và xuất thân từ 

nông thôn. Vốn con người và độ tuổi của chủ 
doanh nghiệp là những yếu tố mang tính 
quyết định, hỗ trợ cho các yếu tố kích thích 
khác (McCaig và Pavnik, 2013).

Nghiên cứu định tính phục vụ cho báo cáo 
này cho thấy, mở rộng khu vực chính thức 
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mang lại những cải thiện dễ thấy về thu 
nhập, nhưng quá trình này diễn ra chậm 
chạp và trên quy mô nhỏ. Không có điểm 
khảo sát nào báo cáo có trên 10% việc 
làm chính thức trong nhóm lao động ở 
địa phương. Ở thành thị, những người tốt 
nghiệp đại học từng có việc làm thông qua 
quy trình tuyển dụng cạnh tranh đã nhanh 
chóng chuyển dịch lên các nấc thang thu 
nhập cao hơn sau 5 đến 10 năm. Ở miền 
núi, một số công nhân được xe buýt của 
công ty đưa đón hàng ng ày ở nhà máy cách 
nhà tới 30 cây số với mức lương cao hơn. 

Ở một vài xã, các hộ gia đình đăng ký kinh 
doanh và ký hợp đồng với khách hàng, do 
đó kết nối nền kinh tế địa phương và thị 
trường lớn hơn. Những hộ gia đình này 
thường có nguồn vốn,về tài chính, xã hội 
và tổ chức, và một số năng lực công nghệ 
nhất định, nhưng họ còn rất ít về số lượng, 
và chỉ một số ít người lao động của họ được 
đăng ký hệ thống an sinh xã hội.23 Ở miền 
núi, tìm việc làm trong khu vực công như 
viên chức, giáo viên hay bác sĩ, y tá vẫn là 
kênh chính để có được việc làm chính thức 
nhưng những cơ hội như vậy là rất hiếm hoi 
(CAF, 2014). 

Rất nhiều cải cách ưu tiên có thể tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc mở rộng khu vực 
chính thức. Cải cách cần hướng tới thúc 
đẩy tăng trưởng, khuyến khích xuất khẩu 
và FDI, và đẩy nhanh quá trình đô thị hóa. 
Cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn 
khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào 
khu vực chính thức, cũng giống như một 
khung điều tiết tốt  giúp cắt giảm chi phí 
bôi trơn và giao dịch. Luật Doanh nghiệp 
năm 2000 của Việt Nam đã có tác động cực 
kỳ mạnh mẽ; đến năm 2005, 158.153 doanh 
nghiệp mới đã được đăng ký, nâng tổng số 
các doanh nghiệp được đăng ký lên đến 
203.115 đơn vị, và quy mô trung bình của 
doanh nghiệp cũng đã tăng lên (Nguyễn 
Đình Tài, 2006). Ở cấp độ địa phương, tính 
minh bạch trong quản trị địa phương có 
thể khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp 
tư nhân chính thức (McCulloch và nhóm 
tác giả, 2013). 

Các chính sách và định chế hỗ trợ sự hình 
thành vốn con người và tăng cường chuyển 

dịch lao động cũng tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc mở rộng khu vực chính thức. Việt 
Nam có những đặc điểm địa lý thuận lợi. 
Sự liên kết đã được cải thiện đáng kể trong 
những thập kỷ gần đây nhờ việc đầu tư cho 
xây dựng đường xá và các loại hình hạ tầng 
cơ sở cứng khác. Việt Nam cũng đã được 
hưởng lợi từ sự phân phối nguồn vốn con 
người tương đối bình quân chủ nghĩa từ khi 
phát động Đổi Mới, phản ánh một cách rõ 
ràng qua tỷ lệ người biết chữ cao. Nhà nước 
và phụ huynh học sinh đã đầu tư đáng kể 
vào việc học hành của trẻ em, giúp cho các 
em có được vị thế vững chắc để tìm kiếm 
việc làm chính thức. 

Đối với những người lao động lớn tuổi hơn 
nhưng có học vấn ít hơn và ít có khả năng 
chuyển sang việc làm chính thức, điều quan 
trọng là phải thực hiện các biện pháp nhằm 
bảo đảm rằng họ không bị bỏ lại phía sau và 
con em họ không phải chịu thiệt thòi vì tình 
trạng bất bình đẳng cơ hội. Tạo điều kiện để 
họ tiếp cận dịch vụ xã hội chất lượng cao và 
được hỗ trợ an sinh xã hội là việc làm hết sức 
quan trọng. 

2.3.3. Năng suất nội ngành vẫn yếu kém 

Mặc dù Việt Nam đã thực hiện tương đối tốt 
việc cải thiện năng suất thông qua chuyển 
dịch giữa các ngành, tăng trưởng năng suất 
trong nội ngành bị tụt lại so với các nền 
kinh tế có mức độ phát triển tương đồng, 
kể cả các nước có mức thu nhập trung bình 
thấp. Tăng trưởng cao hơn sẽ phụ thuộc vào 
khả năng nâng cao năng suất ở cả khu vực 
việc làm chính thức và ở vùng nông thôn. 
Việt Nam cần xem xét chuyển dịch theo cả 
2 hướng này trong tương lai gần, bởi ảnh 
hưởng, cụ thể là của việc dịch chuyển lao 
động ra khỏi khu vực nông nghiệp năng 
suất thấp thường giảm dần khi tỷ trọng của 
việc làm nông nghiệp thu hẹp dần. 

Tận dụng tối đa quá trình mở rộng khu vực 
chính thức  

Thúc đẩy mở rộng khu vực chính thức của 
nền kinh tế nói chung và thị trường lao 
động nói riêng là một bước đi cần thiết, 
nhưng chưa đủ để nâng cao năng suất lao 
động một cách nhanh chóng. Trong nội bộ 
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khu vực chính thức, có một mức độ không 
đồng nhất rất lớn và sự khác nhau đáng kể 
về năng suất giữa và trong các phân ngành 
và giữa các doanh nghiệp khác nhau. Tăng 
trưởng năng suất trong khu vực chính thức 
thường xảy ra thông qua hai kênh: bằng 
cách phân bổ lại lao động giữa các phân 
ngành và/hoặc nâng cao năng suất trong 
các doanh nghiệp. 

Khuyến khích phát triển các phân ngành có 
năng suất cao 

OECD phân loại các doanh nghiệp chính 
thức thành 4 nhóm trong ngành chế tạo và 
5 nhóm trong ngành dịch vụ (Hình 2.11). Các 
nhóm này là tương đối đồng nhất về năng 
suất, phù hợp với các mức độ tương ứng về 
độ tinh vi công nghệ và/hoặc về cường độ sử 
dụng tri thức.

Hình 2.11: Năng suất lao động cao hơn tập trung ở các nhóm ngành chế tạo và dịch vụ 
công nghệ cao

Nguồn: Tính toán của nhóm soạn thảo báo cáo PTCN dựa vào số liệu của Tổng điều tra doanh nghiệp 2012.
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Sử dụng cách phân loại này, Hình 2.12 cho 
thấy một số chiều hướng tích cực về thay 
đổi cơ cấu ở Việt Nam, nhưng cũng chỉ ra 
rằng xu hướng đó đã chững lại trong những 
năm gần đây. Trong nhóm việc làm chính 
thức ở khu vực chế tạo công nghệ, nhìn 
chung đã có sự chuyển dịch theo hướng 
tăng năng suất. Ngành chế tạo công nghệ 
thấp thu hẹp phần nào trong khi chế tạo 
công nghệ cao được mở rộng, mặc dù tỷ 
trọng vẫn còn nhỏ. Việc làm trong khu vực 

chế tạo công nghệ trung bình - cao tăng 
trưởng đáng kể giữa những năm 2000 và 
sau đó đi vào ổn định. Việc làm trong khu 
vực chế tạo công nghệ trung bình - thấp 
giảm sút giữa những năm 2000 và cũng đi 
vào ổn định sau đó. 

Do chế tạo là ngành có độ mở lớn nhất với 
cạnh tranh quốc tế, những chiều hướng này 
được cho là gắn liền với nhiều thỏa thuận 
thương mại, nhất là Hiệp định thương mại 
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song phương Việt-Mỹ, do đó góp phần làm 
cho môi trường kinh doanh trở nên thuận lợi 
hơn cho đầu tư trong nước và nước ngoài, 
yếu tố then chốt để mở rộng ngành chế tạo 
công nghệ cao. Vào cuối những năm 2000, cải 
cách thể chế chậm chạp và sự mất ổn định 
kinh tế vĩ mô gia tăng dường như là nguyên 
nhân kìm hãm những thay đổi này. 

Trong nội bộ ngành dịch vụ, cũng có những 
hình thái tương tự. Tỷ trọng chung của ba 
phân ngành có năng suất cao hơn - đó là dịch 
vụ công nghệ cao sử dụng nhiều tri thức, dịch 
vụ tài chính sử dụng nhiều tri thức và các 
dịch vụ khác sử dụng nhiều tri thức - đã tăng 
trưởng đáng kể giữa những năm 2000 và sau 
đó đi vào ổn định.

Hình 2.12: Sau khi phát triển mạnh mẽ, các ngành có năng suất cao hơn đi vào ổn định 
từ giữa những năm 2000

Nguồn: Tính toán của nhóm soạn thảo báo cáo PTCN dựa vào số liệu của Tổng điều tra doanh nghiệp 2000-2012.

Thúc đẩy năng suất ở cấp độ doanh nghiệp 

Kênh thứ hai để tăng năng suất lao động 
trong phạm vi doanh nghiệp phụ thuộc vào 
hai yếu tố chính: cường độ sử dụng vốn, thể 

hiện mỗ i một lao động được trang bị như thế 
nào, và năng suất các nhân tố tổng hợp, đo 
lường các yếu tố sản xuất được sử dụng hiệu 
quả ra sao (Hộp 2.3).

Hộp 2.3: Yếu tố nào quyết định năng suất lao động trong doanh nghiệp?

Do năng suất lao động trong doanh nghiệp được đo bằng tỷ suất giá trị gia tăng trên số lượng 
người lao động, cho nên mọi yếu tố ảnh hưởng đến giá trị gia tăng đều ảnh hưởng đến năng suất 
lao động. Có ba nhóm yếu tố bao gồm người lao động, bản thân doanh nghiệp và môi trường 
mà doanh nghiệp đang hoạt động. Phân tích kinh tế lượng24 sử dụng số liệu Tổng điều tra doanh 
nghiệp năm 2012, thực hiện ở gần 280.000 doanh nghiệp, đã làm sáng tỏ tình hình  ở Việt Nam. 

Các yếu tố liên quan đến người lao động 

Năng suất tăng cùng với trình độ kỹ năng: Khoảng 22% người lao động trong cuộc Tổng điều tra 
nói trên chưa được đào tạo dưới bất kỳ hình thức nào và do đó có thể bị phân loại là chưa qua đào 
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tạo. Những người còn lại đã được đào tạo dưới một hình thức nào đó và hầu hết đều có chứng chỉ. 
Lợi nhuận thu được từ kỹ năng là rõ ràng, được đo bằng những thay đổi năng suất lao động bắt 
nguồn từ tỷ trọng giảm dần của người lao động chưa qua đào tạo, được sử dụng làm nhóm tham 
chiếu. Nếu tỷ trọng người lao động có bằng cử nhân hay cao hơn tăng 1% thì năng suất lao động 
tăng 0,22%. Kết quả tương tự thu được với các loại chứng chỉ khác, như đào tạo nghề. 

Sự hiện diện của người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến 
năng suất lao động. Nâng tỷ trọng người lao động nước ngoài lên 1% làm năng suất lao động 
tăng thêm 0,91%, cho thấy sự hiện diện của tác động lan tỏa từ người lao động nước ngoài sang 
người lao động Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ khoảng 0,4% người lao động trong các doanh nghiệp 
là người nước ngoài.   

Các yếu tố liên quan đến doanh nghiệp 

Tăng cường vốn là quan trọng: Tỷ suất vốn trên lao động, nghĩa là người lao động được trang bị 
như thế nào, tăng thêm 1% sẽ giúp tăng năng suất lao động thêm 0,2%.

Quy mô doanh nghiệp chỉ quan trọng đến một mức nhất định: Chênh lệch năng suất theo quy 
mô, được đo bằng khoảng cách năng suất giữa các nhóm doanh nghiệp có quy mô khác nhau so 
với nhóm tham chiếu là các doanh nghiệp siêu nhỏ có dưới 5 lao động cho thấy hình chữ U ngược. 
Các doanh nghiệp có từ 100 đến 300 lao động có năng suất cao nhất, 50% cao hơn nhóm tham 
chiếu, làm cho quy mô doanh nghiệp trở thành một yếu tố quan trọng tạo nên năng suất. Điều dễ 
hiểu là, quy mô này tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học hỏi giữa người lao động cũng như 
tạo ra các lợi thế khác gắn liền với quy mô. Tuy nhiên, hình chữ U ngược cũng cho thấy một điểm 
ngoặt trong mức tăng theo quy mô khi chi phí - thường gắn liền với giới hạn về năng lực quản 
lý - nhiều hơn lợi ích của một quy mô lớn hơn. 

Năng lực quản lý của doanh nghiệp là quan trọng: Khi xem xét trình độ học vấn của người quản 
lý cao nhất của doanh nghiệp, nếu người quản lý có bằng thạc sĩ hoặc cao hơn, năng suất lao động 
tăng thêm 0,17% so với trường hợp cơ sở, nơi người quản lý chỉ có bằng cao đẳng hoặc thấp hơn. 
Con số này là khá nhỏ, chỉ 0,03%, đối với những người quản lý có bằng đại học. 

Tham gia vào thị trường toàn cầu là hữu ích: Các doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất khẩu và/
(hoặc nhập khẩu có năng suất  cao hơn 35% so với các doanh nghiệp còn lại. 

Tham gia vào các hoạt động đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao năng suất: Nếu đo bằng việc 
có năng lực nghiên cứu và phát triển trong nội bộ doanh nghiệp, tác động sẽ khá lớn, với năng 
suất tăng thêm ước tính là 19,3% so với các doanh nghiệp không có năng lực này. Mặc dù vậy, chỉ 
có một tỷ lệ vô cùng nhỏ số doanh nghiệp (0,2% tổng số) tham gia vào hoạt động nghiên cứu và 
phát triển.  

Vượt ra ngoài phạm vi người lao động và doanh nghiệp 

Chênh lệch hiệu suất ngành: Theo phân loại của OECD, các doanh nghiệp chế tạo công nghệ 
trung bình và công nghệ cao có hiệu suất cao hơn tương ứng 0,11% và 0,09% so với các doanh 
nghiệp công nghệ thấp.

Lợi thế về địa điểm: Có cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh làm tăng năng suất thêm 14,7% so với Hà 
Nội, 16% so với Đông Nam bộ (không bao gồm thành phố Hồ Chí Minh) và 34,6% so với đồng bằng 
sông Hồng (không bao gồm Hà Nội). Tăng tỷ trọng dân số thành thị ở khu vực mà doanh nghiệp 
đặt cơ sở sẽ góp phần tăng năng suất thêm 0,14%. 

Yếu tố cụm doanh nghiệp: Tăng độ tập trung không gian của doanh nghiệp từ cùng một ngành 
sẽ góp phần tăng năng suất của doanh nghiệp thêm 0,11%. 

Nguồn: Nguyễn Thắng và nhóm tác giả, 2014.
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Nghiên cứu định tính phục vụ cho Báo cáo 
này đã ghi nhận các trường hợp ở đó người 
lao động trong các doanh nghiệp chính thức 
dịch chuyển lên các nấc thang thu nhập cao 
hơn nhờ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao kỹ 
năng và nỗ lực làm việc. Một số bắt đầu xây 
dựng các doanh nghiệp mới đăng ký, phát 
huy những kiến thức và kinh nghiệm thu 
được trong những năm làm công ăn lương 
chính thức. Tuy nhiên, những người này có 
số lượng không nhiều. Hầu hết người lao 
động trong các khu công nghiệp dường như 
không dễ dàng thoát khỏi công việc trong 
dây chuyền lắp ráp với mức thu nhập còm cõi 
và ít có cơ hội nâng cao kỹ năng. Nhiều công 
nhân làm việc trong các doanh nghiệp chính 
thức cho biết, sau khi điều chỉnh chi phí sinh 
hoạt đắt đỏ ở các khu vực đô thị và ngoại vi, 
thu nhập của họ là không bằng thu nhập của 
lao động có mức thu nhập trung bình ở nông 
thôn (CAF, 2014).

Đối với quy mô của doanh nghiệp, một yếu 
tố có thể quyết định năng suất lao động, các 
doanh nghiệp có quy mô nhỏ chiếm đa phần ở 
tất cả các ngành theo phân loại của OECD (Trần 
Thị Bích và La Hải Anh). Một trở ngại thường 
xuyên cản trở việc mở rộng quy mô là sự thiếu 
vắng hệ thống đấu thầu hợp đồng phụ, do đó 
ngăn cản sự tham gia của các doanh nghiệp 
Việt Nam vào các chuỗi giá trị toàn cầu và đạt 
được tính kinh tế theo quy mô.

Mặc dù đã có nhiều chính sách để hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tương tự như Hàn 
Quốc, việc thực hiện chính sách ở Việt Nam 
kém xa về tính hiệu quả và độ nhạy bén với 
nhu cầu của doanh nghiệp. Việc điều phối 

chính sách giữa các cơ quan phụ trách các 
ngành công nghiệp, lao động và giáo dục 
đào tạo nhìn chung là yếu kém, do đó cản 
trở đáng kể sự tăng trưởng của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ. 

Xuất khẩu cũng có thể quyết định đến năng 
suất lao động ở cấp độ doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp có năng suất lao động tương 
đối cao có xu hướng “tự lựa chọn” tham gia 
xuất khẩu, đặc biệt là những doanh nghiệp 
sản xuất phù hợp với lợi thế so sánh của Việt 
Nam ở các sản phẩm sử dụng nhiều lao động 
(Phạm Thu Trà và các tác giả). Các doanh 
nghiệp từng có mức tăng trưởng tương đối 
lớn trong cường độ xuất khẩu đã đạt được 
năng suất các yếu tố tổng hợp cao hơn, kể cả 
bằng cách học hỏi kinh nghiệm gắn liền với 
quá trình xuất khẩu, và có mức tăng tương 
đối lớn về cường độ lao động, lý giải vì sao 
việc tham gia vào thị trường thế giới có thể 
thúc đẩy tăng trưởng bao trùm. 

Các yếu tố quan trọng khác góp phần tăng 
năng suất lao động bao gồm FDI, một bộ 
phận của hội nhập quốc tế. Đối với một nước 
đang phát triển ở trình độ phát triển thấp như 
Việt Nam, FDI có thể đóng vai trò quan trọng 
trong việc tăng cường năng lực công nghệ và 
kỹ năng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để 
thực hiện thay đổi cơ cấu nói chung và chuyển 
dịch trong việc làm chính thức nói riêng. Phân 
tích tác động và vai trò của FDI từ góc độ tăng 
trưởng bao trùm cho chúng ta những hiểu biết 
hữu ích, cho thấy rằng FDI hỗ trợ đạt được bao 
trùm thông qua đóng góp vào GDP, tạo thêm 
nhiều việc làm và khuyến khích môi trường lao 
động bền vững (Bảng 2.4).

Hộp 2.4: Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Kết quả và tác động

Kết quả

Việt Nam đã thành công ở mức độ vừa phải trong việc thu hút FDI từ khi thực hiện Luật Đầu tư 
nước ngoài năm 1987. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 1987 đến tháng 4/2014, tổng giá trị 
vốn FDI cam kết cho Việt Nam lên đến gần US$ 237 tỷ. FDI có vai trò ngày càng quan trọng trong 
nền kinh tế quốc dân. Năm 2012, các doanh nghiệp FDI đóng góp khoảng 63% tổng kim ngạch 
xuất khẩu, 23,3% cơ cấu đầu tư, 18,1% GDP, 43,3% sản lượng công nghiệp và 29,6% tổng thu ngân 
sách (không kể dầu khí). 

Về việc làm  và tiền lương, đến năm 2012, các dự án FDI ở Việt Nam đã tạo việc làm cho 2,6 triệu 
người lao động, chiếm 24% tổng lực lượng lao động. Các doanh nghiệp này chủ yếu đầu tư vào các 
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ngành công nghiệp thâm dụng vốn, sử dụng nhiều lao động có kỹ năng, qua đó có thể lý giải mức 
lương cao hơn cho các chức danh kỹ thuật và quản lý. Người lao động có khả năng tiếp cận công 
nghệ tiên tiến, gắn liền với kỷ luật lao động tốt và phương pháp làm việc hiện đại. FDI cũng gián 
tiếp tạo ra nhiều việc làm trong ngành dịch vụ, chủ yếu ở các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu 
thô và các sản phẩm trung gian cho các doanh nghiệp FDI. 

Tác động

FDI, chuyển giao công nghệ và kỹ năng: FDI góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất ở các doanh 
nghiệp chế tạo trong nước thông qua cạnh tranh tích cực và tác động trình diễn (Nguyễn Đình 
Chúc và nhóm tác giả, 2008), tuy nhiên cần thiết phải giảm thiểu khoảng cách công nghệ và 
nâng cao chất lượng lao động ở các doanh nghiệp trong nước để tối đa hóa lợi ích của liên kết 
tăng cường với doanh nghiệp FDI (Hoàng Văn Thanh và Phạm Thiên Hoàng, 2010, Nguyễn Thị 
Tuệ Anh, 2009). Thêm vào đó, tác động năng suất và độ lan tỏa của FDI có sự khác biệt đáng kể 
giữa 8 vùng của Việt Nam, với tác động tích cực mạnh mẽ ở đồng bằng sông Hồng, duyên hải 
Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Những yếu tố này gần như không 
có ảnh hưởng ở các vùng khác, có thể do mối liên kết ngược yếu với doanh nghiệp trong nước 
(Anwar và Nguyễn, 2013).  

Những thay đổi trong việc làm và năng suất của lao động địa phương: mức độ tạo thêm việc 
làm ở các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài phần nào phụ thuộc vào cách thức khởi nghiệp 
của các doanh nghiệp đó. FDI triển khai mới thường có mức độ tạo việc làm lớn hơn so với 
mua bán và sát nhập. Hầu hết việc làm là ở các công ty có 100% vốn nước ngoài, trong khi 
việc làm ở các liên doanh chỉ ở mức tối thiểu (Nguyễn và nhóm tác giả, 2003 và Jenkins, 2006).  
Việc làm trực tiếp tạo ra từ FDI là không đáng kể, bởi vì hầu hết lực lượng lao động vẫn làm 
việc trong ngành nông nghiệp và dịch vụ, nơi có FDI chỉ ở mức tối thiểu. FDI có thể làm tăng 
năng suất, từ đó có thể tạo ra việc làm có năng suất cao hơn hay tăng mức lương (Meyer và 
Nguyễn, 2005, Jenkins, 2006). 

Tác động lan tỏa về tiền lương: Mức tiền lương ở các doanh nghiệp trong nước cao hơn trong 
những ngành có nhiều doanh nghiệp nước ngoài hơn, mặc dù điều kiện thị trường lao động và 
đặc điểm doanh nghiệp là khác nhau. Các doanh nghiệp trong nước với các mối liên kết ngược với 
các doanh nghiệp nước ngoài được hưởng lợi từ tác động lan tỏa lên năng suất và do đó có thể trả 
lương cao hơn, nhưng độ lớn của tác động này phụ thuộc vào  đặc điểm riêng của doanh nghiệp 
và ngành công nghiệp. Đào tạo sẽ tạo thuận lợi cho tác động lan tỏa lên mức lương (Lê Quốc Hội 
và Pomfret, 2010). 

Hội nhập vào mạng lưới sản xuất toàn cầu: Lợi ích của FDI lớn hơn ở những doanh nghiệp đầu tư 
nước ngoài có mối liên kết mạnh với nền kinh tế địa phương, thông qua chuyển giao công nghệ và 
kỹ năng quản lý, từ đó tạo thuận lợi cho sự tham gia của các doanh nghiệp địa phương vào chuỗi 
giá trị của họ và  giúp doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung cấp. Tuy nhiên, một nghiên 
cứu thực hiện cho báo cáo này cho thấy, rất ít doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia vào mạng 
lưới sản xuất toàn cầu. Tính chất bao trùm của FDI cũng không rõ ràng. Một đặc điểm chung của 
các doanh nghiệp thành công là người sáng lập đã từng là nhân viên hoặc quản lý của một doanh 
nghiệp nước ngoài. Sau khi học hỏi được một số kiến thức về công nghệ và kỹ năng cũng như 
kinh nghiệm quản lý, người đó xin rút lui để mở doanh nghiệp của riêng mình ở cùng lĩnh vực với 
doanh nghiệp FDI. Sau đó, thông qua mạng lưới của mình, doanh nghiệp đó trở thành một nhà 
cung ứng hay nhà thầu phụ cho các doanh nghiệp FDI. 

Số lượng những doanh nghiệp này ở Việt Nam dự đoán sẽ tăng lên, đặc biệt khi các công ty như 
Samsung hay Nokia mở rộng quy mô sản xuất. Tranh thủ hết tiềm năng của họ đòi hỏi Chính phủ 
phải nỗ lực thuyết phục các doanh nghiệp đa quốc gia này tìm kiếm thêm các đối tác cung ứng 
địa phương.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Anh và nhóm tác giả, 2015.
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Thiết lập nền tảng để tăng năng suất

Với việc mở rộng khu vực chính thức, có nhiều 
yếu tố thuận lợi cho việc nâng cao năng suất 
trong ngành và trong doanh nghiệp, với sự hội 
nhập quốc tế lớn hơn. Mặc dù vấp phải những 
chỉ trích gần đây liên quan đến hành vi trốn 
thuế, chuyển giá, ô nhiễm môi trường..., những 
lời chỉ trích có phần đúng đắn, FDI đã mở ra 
những cơ hội mới. Với sự xuất hiện gần đây của 
một số tập đoàn đa quốc gia với vai trò dẫn dắt 
chuỗi giá trị toàn cầu trong chế tạo công nghệ 
cao, với vị trí thuận lợi và nỗ lực không ngừng 
của Chính phủ để thúc đẩy hội nhập, Việt Nam 
có tiềm năng lớn để trở thành một công xưởng 
chế tạo mới.

Nhưng nếu các cơ hội hiện tại không được sử 
dụng hiệu quả, Việt Nam sẽ không thể tiến xa 
như mong muốn, đặc biệt là khi lương tăng 
đến một mức độ khiến cho các tập đoàn đa 
quốc gia phải chuyển dịch sang các địa điểm 
khác trên thế giới (và thậm chí trở lại các nước 
phát triển). Trong số những ưu tiên khác, như 
một phần của tăng năng suất, Việt Nam cần 
tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI 
và doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Nhìn chung, Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn 
là việc chỉ đơn thuần dựa vào thị trường nếu 
muốn tránh “bẫy lắp ráp”, một mức độ thấp 
của bẫy thu nhập trung bình. Nhà nước có 
vai trò rất quan trọng trong việc giải quyết 
cả các thất bại thị trường và cả các mối quan 
ngại về tính công bằng là những điều có thể 
làm giảm đà phát triển, như các nước Đông 
Á đã từng chỉ ra (Gill và Kharas, 2007). Vượt 
qua rào cản, thường rất lớn, trong việc thích 
nghi công nghệ mới và hấp thụ những mối 
rủi ro cao liên quan đến đổi mới sáng tạo có 
thể đòi hỏi sự tham gia của nhà nước.

Một chính sách công nghiệp phù hợp cần 
phải gắn kết Chính phủ và khu vực tư nhân 
với nhau để cùng xác định vấn đề, cơ hội và 
các giải pháp phù hợp nhằm khuyến khích 
tăng năng suất ở các phân ngành và doanh 
nghiệp có nhiều hứa hẹn. Chính sách này cần 
gắn với bối cảnh quốc gia và những vấn đề 
quan trọng về năng lực quản trị, và cũng cần 
có khả năng tiến triển theo thời gian. 

Chính sách công nghiệp cần tuân thủ ba 
nguyên tắc chính: Thứ nhất, quan trọng là tạo 

ra một bầu không khí hợp tác giữa Chính phủ 
và khu vực tư nhân hơn là chỉ đơn thuần cung 
cấp các ưu đãi tài chính. Thứ hai, chính sách 
công nghiệp cần phải dựa vào cả “cà rốt” và 
“cây gậy”. Thứ ba, nó cần được thực hiện một 
cách minh bạch và có trách nhiệm giải trình, và 
được mở rộng cho các bên mới tham gia cũng 
như các bên đương nhiệm. Mặc dù sai lầm có 
thể xảy ra, như nhà kinh tế Dani Rodrik quan 
sát “cây gậy là để chính phủ nhận ra sai lầm và 
rút hỗ trợ trước khi trở nên quá tốn kém... Một 
chính phủ mà không mắc sai lầm khi thúc đẩy 
ngành công nghiệp là chính phủ sẽ mắc phải 
sai lầm lớn hơn vì đã không cố gắng đủ nhiều.” 
(Rodrik, 2010)

Các chính sách theo chiều ngang, tạo thành 
một phiên bản mềm hơn của chính sách 
công nghiệp, đặt mục tiêu giảm thiểu thất bại 
của thị trường cho tất cả các khu vực doanh 
nghiệp, nhưng có thể vẫn là chưa đủ. Các 
nước thành công thường có các chính sách 
“theo chiều dọc” hay có trọng điểm để xử lý 
thất bại ảnh hưởng đến các ngành và công 
nghệ cụ thể (Khan, 2015).

Đối với Việt Nam, một chính sách công nghiệp 
chủ động cần bao gồm một số thành tố chính: 
phát triển theo định hướng thị trường trong 
bối cảnh toàn cầu hóa; một nhà nước vững 
mạnh có vai trò dẫn dắt và hỗ trợ phát triển 
ngay cả khi tất cả các hoạt động sản xuất do 
khu vực tư nhân thực hiện; các công cụ chính 
sách đầy đủ cho việc thực hiện công nghiệp 
hóa của các nước đi sau; xây dựng năng lực 
năng động; nội địa hóa kỹ năng và công 
nghệ; tạo lập quan hệ đối tác công-tư có hiệu 
quả; và có hiểu biết sâu sắc về ngành công 
nghiệp nhằm nâng cao chất lượng của chính 
sách công nghiệp (Ohno, 2010).

Trong bối cảnh hiện tại của phân cấp quản lý 
hành chính, quản trị địa phương tốt hơn có 
quan hệ chặt chẽ với FDI (Malesky, 2007), cũng 
như với cải cách hệ thống pháp lý, lãnh đạo địa 
phương chủ động và đào tạo lao động. Ngược 
lại, FDI có thể ảnh hưởng đến chất lượng quản 
trị địa phương, thông qua trao quyền cho lãnh 
đạo địa phương để thúc đẩy cải cách đi lên 
(Malesky, 2008). Mặc dù luồng vốn FDI có thể 
giúp gia tăng hiệu quả và thúc đẩy tăng trưởng 
ở một số vùng, song cũng có thể dẫn tới tình 
trạng một đất nước “hai tốc độ”, với sự chênh 
lệch ngày càng tăng giữa các tỉnh có mức độ 
hội nhập toàn cầu cao hơn, có năng lực quản trị 
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địa phương chủ động hơn với những tỉnh còn 
lại. Từ góc nhìn của chính quyền trung ương, 
nhà nước có thể thúc đẩy một sự cân bằng tốt 
hơn, chẳng hạn như thông qua phổ biến các 
cách làm tốt nhất của các tỉnh được điều hành 
tốt cho tất cả các chính quyền địa phương để 
truyền cảm hứng tạo ra sự phấn đấu lành mạnh 
vươn lên tốp đầu và tạo điều kiện cho việc 
chuyển dịch lao động nhằm có tiếp cận bình 
đẳng hơn với việc làm có chất lượng.
 
Làm cho nông nghiệp hiệu quả hơn  

Mặc dù tỷ trọng của nông nghiệp trong GDP 
và việc làm đã thu hẹp nhưng ngành này vẫn 
có vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt 
Nam, tạo việc làm, bảo đảm an ninh lương 
thực và  tạo nguồn thu ngoại tệ. GDP nông 
nghiệp đã tăng với tốc độ đều đặn, với tỷ lệ 
bình quân 3% mỗi năm từ năm 1996. Đóng 
góp của nông nghiệp vào thương mại còn 
cao hơn, cả xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng 
đáng kể, làm cho ngành này hội nhập ở mức 
độ cao vào nền kinh tế toàn cầu. Giá trị xuất 
khẩu liên tục vượt quá giá trị nhập khẩu với 
mức chênh lệch lớn, dẫn đến cán cân thương 
mại nông sản tăng đều đặn trong hai thập kỷ 
qua (Cervantes-Godoy, 2010). 

Nông nghiệp sẽ tiếp tục ở vị trí trung tâm 
của tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam trong 

nhiều năm tới đây, bởi nó cung cấp sinh kế 
cho hàng triệu hộ nghèo và hộ nông thôn 
thu nhập thấp. Do đó, nâng cao năng suất lao 
động có vai trò then chốt để tăng thu nhập 
nông thôn nói chung và thu nhập của người 
nghèo nông thôn nói riêng. 

Trong ba thập kỷ qua, Việt Nam có thành tích 
tương đối tốt về tăng trưởng năng suất lao động 
trong nông nghiệp so với các nước châu Á khác 
(xem Hình 2.13). Chỉ có các nước châu Á tiên 
tiến hơn, như Trung Quốc, Nhật Bản, Malaysia 
và Hàn Quốc đạt được tốc độ tăng năng suất 
cao hơn. Tăng trưởng năng suất các nhân tố 
tổng hợp, hợp phần quan trong của năng suất 
lao động,25 cũng cho thấy chiều hướng tích cực, 
trung bình đạt khoảng 3% mỗi năm trong giai 
đoạn 1981-2006, một tốc độ ngang bằng các 
nền kinh tế nông nghiệp có hiệu quả cao nhất 
trên thế giới (Cervantes-Godoy, 2010).

Tăng trưởng năng suất trong nông nghiệp bắt 
nguồn từ sự phân bổ lại lao động, đất đai và 
các nguồn lực khác giữa các phân ngành nông 
nghiệp, và tăng năng suất trong các phân 
ngành. Do nông nghiệp có mức độ biến động 
cao về năng suất - cả về mức độ và tốc độ tăng 
trưởng - yếu tố thứ nhất làm tăng năng suất 
tổng hợp thông qua dịch chuyển nguồn lực từ 
các phân ngành có năng suất thấp hơn sang 
các phân ngành có năng suất cao hơn. 

Hình 2.13: Tăng trưởng năng suất nông nghiệp ở Việt Nam đã vượt qua tốc độ của hầu hết 
các nước châu Á trừ các nước có trình độ tiên tiến hơn nhiều 
Tốc độ tăng giá trị gia tăng bình quân một lao động nông nghiệp, theo giá cố định năm 2000, USD, 
1980- 2010

Nguồn: Số liệu lấy từ Bảng 2, Briones và Felipe  (2013).
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Tự do hóa mang lại giá trị gia tăng cao hơn 
trong nông nghiệp  

Có sự thay đổi cơ cấu trong nông nghiệp rất 
rõ ràng, từ các sản phẩm truyền thống sang 
các sản phẩm có giá trị cao. Hình 2.14 cho 
thấy tỷ trọng của ngũ cốc giảm xuống đáng 

kể, từ 61,5% năm 1970 xuống còn 43,1% năm 
2010, trong khi tỷ trọng của rau, quả và gia 
cầm tăng lên. Chiều hướng giảm tỷ trọng ngũ 
cốc cũng đã xảy ra ở 16 nước châu Á (Briones 
và Felipe  2013),26 nhưng chỉ hai nước có mức 
giảm nhanh hơn Việt Nam trong cùng thời kỳ, 
là Trung Quốc và Hàn Quốc. 

Hình 2.14: Sản lượng ngũ cốc giảm sút phản ánh sự chuyển hướng ra khỏi các sản phẩm 
giá trị thấp

Nguồn: Số liệu lấy từ Bảng 5, Briones và Felipe (2013).
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Thay   đổi cơ cấu trong nông nghiệp đã được 
ghi nhận đầy đủ trong nghiên cứu định tính 
phục vụ cho Báo cáo này. Những người được 
phỏng vấn đã chia sẻ kinh nghiệm của mình 
về việc tăng tỷ trọng sản xuất thịt lợn trong 
khi giảm tỷ trọng trồng ngô có giá trị thấp. 
Một số đã áp dụng mô hình kết hợp trồng 
ngô và nuôi lợn, với thu nhập từ trồng ngô 
được sử dụng cho các khoản chi tiêu hàng 
ngày trong khi thu nhập từ nuôi lợn được 
sử dụng cho những khoản chi tiêu lớn hơn. 
Trồng rau hay nấm thương phẩm được nhiều 
người trả lời phỏng vấn đề cập tới như là 
một phần của mục tiêu đa dạng hóa nguồn 
thu nhập; một số thậm chí còn cung cấp trực 
tiếp cho các siêu thị trong khi một số khác 

đã thiết lập mối liên kết với các mạng lưới 
cung ứng. 

Tuy nhiên, nhiều người được phỏng vấn cũng 
nói rằng họ không thể mở rộng sản xuất và 
tăng thu nhập, vì những hạn chế về đất đai 
hay nguồn lực tài chính. Giá cả thị trường của 
các sản phẩm đầu ra và đầu vào đã biến động 
nhiều, làm giảm sút lợi nhuận. Rủi ro sản xuất 
như lụt lội và hạn hán, cũng như vật nuôi chết 
dịch càng làm tăng thêm khó khăn. Một số 
người thậm chí còn cho biết tình trạng sản 
xuất bị thu hẹp (CAF, 2014).

Đằng sau những thay đổi đáng kể về cơ cấu 
nông nghiệp là một số quá trình tự do hóa 
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kinh tế. Tự do hóa giá cả trong những năm 
đầu của chủ trương Đổi Mới và tự do hóa 
bên ngoài sau đó đã dẫn tới việc phân bổ lại 
nguồn lực trong nông nghiệp để phù hợp 
hơn với những lợi thế so sánh ở nhiều sản 
phẩm nông nghiệp. Tự do hóa bên trong đã 
tạo ra những kích thích bổ sung cho nông 
dân để họ phấn đấu hết tiềm năng của 
mình. Hạ tầng cơ sở đượ c cải thiện cũng 
giúp nông dân kết nối tốt hơn với người 
tiêu dùng, thúc đẩy thị trường trong nước 
hội nhập sâu hơn và cải thiện mối liên kết 
với thị trường toàn cầu. Mặc dù còn lâu mới 
được coi là hoàn chỉnh, nhưng những bước 
chuyển hướng này đã hỗ trợ tạo việc làm có 
năng suất, đặc biệt là các sản phẩm nông 
nghiệp truyền thống. 

Tuy nhiên, đối với các sản phẩm mới, cơ chế 
thị trường và các yếu tố kinh tế cơ bản được 
củng cố mặc dù hết sức cần thiết nhưng 
vẫn là chưa đủ, trong hoàn cảnh có nhiều 
rào cản lớn về mặt công nghệ, vốn, kỹ năng, 
rủi ro... Trong nhiều trường hợp, nông dân 
không thể tự mình vượt qua những rào cản 
này, do đó đòi hỏi Nhà nước phải can thiệp 
dưới một hình thức nào đó. Trường hợp 
trồng hoa ở Đà Lạt vừa qua cho thấy một 
số lợi ích tiềm tàng khi Nhà nước hợp tác 
với các nhà tài trợ và nhà đầu tư nước ngoài 
để kết nối người trồng hoa địa phương với 
thị trường toàn cầu, kể cả thông qua quy 
hoạch hạ tầng cơ sở và quy hoạch chiến 
lược cần thiết (Hộp 2.5). Các mối quan hệ 
đối tác công-tư có hiệu quả có thể đóng 
góp vai trò đặc biệt quan trọng. 

Ở huyện Lục Ngạn của tỉnh Bắc Giang, chính 
quyền địa phương đã chủ động hỗ trợ nông 
dân trồng vải để họ đáp ứng tiêu chuẩn 
chất lượng cao cần thiết để xuất khẩu sang 
các thị trường mới ở Úc và Hoa Kỳ, ngoài thị 
trường nội địa truyền thống và thị trường 

Trung Quốc. Gần đây, Trung tâm Chiếu xạ 
Hà Nội đã bắt đầu nâng cấp các phương 
tiện kỹ thuật của mình trong nỗ lực nhằm 
cải thiện khả năng bảo quản quả vải xuất 
khẩu, đặc biệt sang thị trường Hoa Kỳ. Một 
khi quy trình nâng cấp được hoàn tất vào 
năm 2016, những người trồng vải ở huyện 
Lục Ngạn sẽ chuyển sản phẩm của mình 
sang Hoa Kỳ qua Hà Nội thay vì thành phố 
Hồ Chí Minh, và do đó có thể cắt giảm đáng 
kể chi phí thương mại. 

Còn một số ví dụ khác như việc gần đây 
phát động một dự án để phát triển ngành 
sữa, đồng thực hiện bởi chính quyền tỉnh Hà 
Nam và Chính phủ Hà Lan. Mục tiêu của dự 
án là phát triển chăn nuôi bò sữa dựa vào 
hộ gia đình một cách chuyên nghiệp và bền 
vững, được kỳ vọng sẽ góp phần bảo đảm 
an ninh lương thực, tạo việc làm và tăng thu 
nhập cho nông dân, đồng thời giảm sự phụ 
thuộc vào việc nhập khẩu sữa.

Cần thiết tham khảo kinh nghiệm ở một 
số nơi khác trên thế giới, chính sách công 
nghiệp kết hợp với một số biện pháp can 
thiệp có trọng điểm đã phát huy hiệu quả 
trong ngành nông nghiệp. Trường hợp của 
Chi-lê là đáng chú ý, bởi nó thường được mô 
tả là thiên đường của thị trường tự do. Nhưng 
nho Chi-lê thâm nhập vào thị trường thế giới 
là nhờ khả năng nghiên cứu và phát triển khi 
được nhà nước tài trợ, trong khi ngành công 
nghiệp cá hồi hết sức thành công là nỗ lực 
của Fundacion Chile - một quỹ mạo hiểm 
bán công (Deaton, 2013). Kinh nghiệm này 
khẳng định rằng những thử nghiệm của một 
số chính quyền địa phương ở Việt Nam nhằm 
thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp thông qua 
công nghệ và đổi mới là hướng hành động 
đúng đắn, và cần được mở rộng quy mô lên 
phạm vi cả nước nhằm đẩy mạnh tốc độ thay 
đổi cơ cấu. 
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Hộp 2.5: Ngành trồng hoa ở Đà Lạt - Nhà nông và Nhà nước

Ở Lâm Đồng, diện tích trồng hoa đã tăng gấp hai lần từ 1.731ha năm 2003 lên gần 4.000ha năm 
2014, khi sản lượng đạt tới 14 tỷ khóm hoa. Khoảng 60 triệu khóm đượ c xuất khẩu ra nước ngoài 
để thu về US$ 25 triệu. Nhật Bản, thị trường hoa lớn thứ ba trên thế giới, đã trở thành điểm đến 
chủ yếu của các loài hoa Đà Lạt. Năm 2014, kim ngạch xuất khẩu hoa và cây giống hoa sang Nhật 
Bản đạt gần US$ 22,4 triệu. Con số này đã tăng gấp hai lần trong vòng 5 năm qua, vượt qua hai 
nước xuất khẩu lớn khác là Malaysia tới 43% và Trung Quốc tới 12%. Các loài hoa nổi tiếng của 
Đà Lạt, trong đo có hoa hồng, hoa ly, phong lan và hoa cúc, cũng được xuất khẩu sang châu Âu 
và Bắc Mỹ. 

Nút thắt đối với tăng trưởng  

Mặc dù công nghiệp hoa tăng trưởng nhưng vẫn có những mối quan ngại. Hầu hết sản phẩm hoa 
tiếp tục được bán ở thị trường trong nước và chỉ có 5% được xuất khẩu ra nước ngoài, hầu hết bởi 
các công ty nước ngoài hoặc các công ty liên doanh. 

Một trong những thách thức lớn nhất là sự thiếu hụt kỹ năng, từ kỹ thuật chăm sóc cây giống và 
canh tác đến kỹ thuật bảo quản và phân phối. Tình trạng thiếu hạ tầng cơ sở phù hợp, như lưu kho 
và vận chuyển, làm tăng thêm khó khăn. Chi phí sản xuất cao của một số loài hoa mới trồng ở Đà 
Lạt làm giảm sức cạnh tranh ở thị trường thế giới. 

Sản xuất quy mô nhỏ, chủ yếu ở các hộ gia đình, gây khó khăn cho việc đáp ứng tiêu chuẩn cao 
của các công ty quốc tế lớn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc nặng nề vào thị trường trong nước có nghĩa 
là khi được mùa hoa thì mất giá, khi được giá thì mất mùa hoa. 

Vai trò của Nhà nước, nhà tài trợ và FDI

Để khắc phục một số trong những vấn đề trên đây, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và 
chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã công bố kế hoạch xây dựng chợ hoa Đà Lạt và trung tâm thu mua. 
Sự hỗ trợ kỹ thuật đến từ chợ hoa Ota ở Tokyo, nơi giao dịch tới 2.451 triệu cành hoa mỗi ngày và là 
nơi tổ chức phiên đấu giá hoa lớn nhất ở Tokyo. Dự án hoa Đà Lạt dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 
2017, với công suất ước tính 200 triệu cành hoa mỗi năm.

Khoảng 70% hoa Đà Lạt được vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để phân phối. Trung tâm 
thu mua hoa dự kiến sẽ được kết nối với chợ Bình Điền, một trong những chợ bán sỉ lớn nhất ở 
thành phố Hồ Chí Minh. Hoa sẽ được xử lý sau thu hoạch và được bảo quản lạnh trước và trong quá 
trình vận chuyển. Chợ Bình Điền sẽ hoạt động như một trung tâm phân phối, tiếp nhận đơn đặt 
hàng hoa Đà Lạt từ các chợ nhỏ hơn và cá nhân người mua, và chuyên chở hoa được đặt hàng đến 
khu vực dành riêng cho hoa Đà Lạt. Một đặc điểm hết sức quan trọng của chợ là tất cả các khoản 
tiền trả sẽ được công khai và minh bạch hóa với người trồng hoa, do đó giúp họ đặt giá cho các 
sản phẩm của mình. Hiện nay hầu hết những người trồng hoa phải bán sản phẩm của mình cho 
thương lái, thường với giá rất rẻ.

JICA khuyến nghị rằng Lâm Đồng nên thực hiện dự án bằng đầu tư công thay vì kêu gọi sự tham 
gia của các nhà đầu tư tư nhân, bởi vì các nhà đầu tư tư nhân có thể thao túng hoạt động của chợ 
vì lợi ích của riêng mình, thường có hại cho người trồng hoa. 

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng cũng đang hợp tác với các chuyên gia hoa Hà Lan để cung cấp trợ 
giúp kỹ thuật cho người làm vườn và để trồng hoa xuất khẩu. Dalat Hasfarm là trường hợp về một 
công ty Hà Lan làm ăn thành công ở Việt Nam. Hasfarm là công ty hoa đầu tiên ở Đà Lạt nhập khẩu 
các loại giống hoa mới từ Hà Lan và các nước châu Âu khác, xây dựng một cơ sở gen phong phú 
và giới thiệu các loài hoa mới chất lượng cao mỗi năm. Hasfarm cũng là một trong số ít các công 
ty trong nước có khả năng xuất khẩu hoa và giống hoa chất lượng cao có nguồn gốc nước ngoài 
với chứng chỉ xuất xứ hợp pháp. 
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”Xuất khẩu hay là chết” 

“Xuất khẩu hay là chết” là khẩu hiệu của chính quyền địa phương. Người làm vườn Đà Lạt hiểu rằng 
họ cần phải nỗ lực xuất khẩu hoa thay vì phụ thuộc chủ yếu vào thị trường nội địa. Điều đó sẽ phụ 
thuộc vào việc giới thiệu các công nghệ mới về trồng hoa và phát triển hạ tầng hỗ trợ, trong khi 
cung cấp chỉ đạo kỹ thuật về mô hình sản xuất có thể đáp ứng đòi hỏi ngày càng tinh tế hơn của 
thị trường. Lâm Đồng phải nâng cao chất lượng và sự đa dạng của các loài hoa nếu họ muốn tham 
gia vào chuỗi cung ứng hoa toàn cầu.

Nhà nước có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng và huy động nguồn lực để phát 
triển hạ tầng cơ sở cần thiết và đưa ra các biện pháp khuyến khích để một số doanh nghiệp lớn có 
chọn lọc phát triển thương hiệu ”hoa Lâm Đồng” để bước đầu giúp hoa Lâm Đồng thâm nhập các 
thị trường quốc tế. Việc mở văn phòng đại diện ở các thị trường then chốt có thể hỗ trợ xuất khẩu.

Nếu nỗ lực của nhà nông, Nhà nước, nhà tài trợ và nhà đầu tư nước ngoài thành công, thì tác động 
của tăng trưởng có thể là rất lớn. Nhà nông tham gia có thể dịch chuyển cao hơn trên chuỗi giá trị 
và gia nhập nhóm trung lưu lớp trên, Chính phủ có thể nhận được nguồn thu ngân sách bổ sung 
và đất nước có thể tăng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn có những câu hỏi mở về sự tham gia 
của nông dân nói chung, đặc biệt những người nghèo về nguồn lực; những đòi hỏi gắt gao về đất, 
nước, khí hậu và kỹ năng; và các mối liên kết ngược hạn chế của các hoạt động này với những bộ 
phận khác của nền kinh tế. 

Nguồn: Nhóm biên soạn báo cáo PTCN tập hợp từ các nguồn khác nhau.

Giải phóng để tạo đà hơn nữa

Cũng như ở các ngành phi nông nghiệp và 
toàn bộ nền kinh tế, việc phân bổ lại nguồn 
lực là cần thiết nhưng chưa đủ để nâng cao 
năng suất. Tầm quan trọng của việc phân 
bổ lại trên thực tế giảm dần khi nền kinh tể 
phát triển hoàn thiện hơn và cơ cấu ngành 
nông nghiệp trở nên ổn định hơn. Khi đó, 
tăng năng suất trong các phân ngành và ở 
các nông trại sẽ thúc đẩy nâng cao năng suất 
nói chung. 

Một số yếu tố đã phát huy tác dụng với nền 
nông nghiệp hiệu quả cao hơn ở Việt Nam.27 
Hội nhập toàn cầu, mặc dù đi kèm với những 
rủi ro, nhìn chung đã mang lại lợi ích lớn cho 
một số phân ngành sản xuất hàng sơ cấp có 
lợi thế so sánh nhờ nguồn tài nguyên thiên 
nhiên ưu đãi và chi phí lao động nông nghiệp 
thấp. Tình trạng già hóa dân số có xu hướng 
làm tăng diện tích đất bình quân trên một lao 
động nông nghiệp, nhân rộng ảnh hưởng của 
thay đổi cơ cấu.

Tăng trưởng năng suất do công nghệ thúc 
đẩy có thể là yếu tố quan trọng nhất đối với 
năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp 
Việt Nam về lâu dài, nhưng, đồng thời cũng là 

thách thức lớn nhất. Đối với cây trồng, tăng 
trưởng năng suất phần lớn là do công nghệ 
và năng lực sáng tạo. Những bằng chứng 
hiện có cho thấy Việt Nam đã có thành tích 
tương đối tốt từ góc độ tăng trưởng năng 
suất các cây trồng truyền thống. Hình 2.15 
cho thấy rằng, từ một nước ở mức trung bình, 
Việt Nam đã vượt lên vị trí thứ ba về năng suất 
ngũ cốc năm 2010, chỉ dưới Trung Quốc và 
Hàn Quốc. Thành tựu này là do các biện pháp 
cải cách, chính sách, định chế then chốt theo 
định hướng thị trường, hỗ trợ hội nhập toàn 
cầu, phát triển hạ tầng cơ sở và tăng cường 
nguồn vốn con người. 

Nghiên cứu và phát triển trong nông 
nghiệp cũng đã có vai trò then chốt trong 
tăng năng suất. Năm 1991, tổng chi tiêu 
cho hoạt động nghiên cứu và phát triển lên 
đến US$ 8,1 tỷ (tính theo PPP năm 2005), 
tương đương với gần 1/3 của 1% GDP 
nông nghiệp (Cervantes-Godoy và Dewbre, 
2010). Với con số này, Việt Nam được xếp 
rất xa phía sau các nước láng giềng Trung 
Quốc và Malaysia. Tuy nhiên, đến năm 2002, 
nhờ mức chi tiêu tăng gần gấp 7 lần, Việt 
Nam đã bắt đầu thu hẹp khoảng cách. Cũng 
trong giai đoạn này, GDP nông nghiệp đã 
tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, Việt Nam 
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vẫn xếp rất xa sau nhiều nước về tỷ trọng 
GDP nông nghệp dành cho nghiên cứu và 

phát triển, cho thấy còn rất nhiều dư địa để 
cải thiện. 

Hình 2.15: Công nghệ đã thúc đẩy tăng trưởng đáng kể trong năng suất ngũ cốc
Tấn/ha28

Nguồn: Briones và Felipe 2013.

Các doanh nghiệp lớn đóng vai trò ngày 
càng quan trọng trong việc tăng năng suất 
nông nghiệp, và áp dụng tính kinh tế theo 
quy mô và công nghệ là rất cần thiết cho 
việc nâng cao khả năng cạnh tranh - tất 
cả những điều này v ẫn còn thiếu vắng ở 
các nông trại quy mô nhỏ trên khắp Việt 
Nam. Trường hợp điển hình là Vinamilk, 
một doanh nghiệp lớn trong ngành từ lâu 
nay. Tập đoàn này mới đây đã bắt đầu xuất 
khẩu, đặt chân vào thị trường toàn cầu đầy 
thách thức nhưng cũng hứa hẹn nhiều lợi 
ích. Vinamilk có hệ thống rộng khắp và vận 
hành thông suốt phương thức chăn nuôi 
theo hợp đồng thông qua đó nhiều nông 
dân có thể tham gia. TH True Milk đã tăng 
cường sự hiện diện của mình bằng các 
công nghệ được nhập khẩu từ Israel, nhưng 
lại đi theo một mô hình khác, với phần lớn 
hoạt động sản xuất diễn ra trong nội bộ 
doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp lớn khác như Hoàng Anh 
Gia Lai, VinGroup hay Hòa Phát, trước kia đã 
thu lợi nhuận khổng lồ từ kinh doanh bất 
động sản, đã và đang đổ những khoản đầu 
tư khá lớn vào các sản phẩm nông nghiệp 
hướng đến tầng lớp trung lưu đang gia tăng 
nhanh chóng với nhu cầu lớn đối với các sản 
phẩm nông nghiệp có giá trị gia tăng cao 
và chất lượng cao. Mặc dù việc tham gia thị 
trường của những tập đoàn nội địa lớn này 
là đáng hoan nghênh, đặc biệt vì lý do về 
tính hiệu quả, nhưng chưa mấy ai hiểu rõ tác 
động về mặt phân phối từ sự tham gia của 
họ trong nông nghiệp và có thể phụ thuộc 
phần lớn vào năng lực phân phối lại của một 
nhà nước hoạt động thông suốt. 

Mặc dù còn hạn chế, khu vực FDI đã tham 
gia phần nào vào ngành nông nghiệp, kể 
cả thông qua các công ty đa quốc gia như 
Charoen Pokphand Group (CP Group) của 
Thái Lan (Hộp 2.6).
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Hộp 2.6: Một mô hình canh tác theo hợp đồng

Sự phát triển mới đây của công nghiệp thịt lợn đã đưa đến nhiều thay đổi có ý nghĩa trong mô hình 
sản xuất. Những thay đổi này bao gồm sự xuất hiện của mô hình canh tác theo hợp đồng được vận  
hành bởi các công ty nước ngoài, trong đó Tập đoàn CP (Charoen Pokphand), công ty tư nhân lớn 
nhất của Thái Lan và là một trong những tập đoàn lớn nhất châu Á, là đáng chú ý nhất. Mô hình CP 
bây giờ chiếm 70% tổng canh tác theo hợp đồng về sản xuất thịt lợn. 30% thịt lợn được sản xuất 
bằng mô hình canh tác theo hợp đồng, đã phát triển từ 10 năm trở lại đây. 

Mô hình sản xuất mới đã giúp gia tăng lợi nhuận cho những người chăn nuôi lợn. Trong dự án CP, 
nông dân đóng góp lao động và đất, còn CP cung cấp tất cả các đ ầu vào khác cần có trong chuỗi 
giá trị. Nông dân nhận một phần rủi ro của quá trình sản xuất và CP nhận phần rủi ro còn lại cũng 
như những rủi ro về tài chính và thị trường, để công ty này có các biện pháp khuyến khích đào tạo 
nông dân. Mô hình này giúp cho sản xuất có hiệu quả cao và do đó tăng thu nhập cho nông dân. 
Như một biện pháp bảo đảm hiệu quả sản xuất thịt lợn, mô hình CP được xếp hạng cao hơn các 
mô hình truyền thống và cao hơn cả các mô hình sản xuất ở Hoa Kỳ và một số nước châu Âu. Tương 
tự như các cụm công nghiệp, toàn bộ chuỗi giá trị đều có được tính kinh tế theo quy mô ngay cả 
khi những người nông dân tham gia không nhất thiết có quy mô lớn. Các nông trại có thể học hỏi 
lẫn nhau bởi vì họ ở gần nhau và thực hiện những nhiệm vụ sản xuất như nhau.  

Với bảo lãnh của CP, các nông trại có khả năng tốt hơn trong việc tiếp cận tín dụng, giúp họ nhanh 
chóng mở rộng quy mô sản xuất lợn trong mấy năm qua. Các nông trại lớn (với 50 con lợn trở lên) 
và các nông trại quy mô vừa (với 10 đến 49 con lợn) bây giờ chiếm 14% của tất cả các nông trại lợn. 
Năm 2006, hầu như không có nông trại nào nuôi nhiều hơn 50 con lợn, và có 32.000 nông trại như 
vậy năm 2012 (Tổng cục Thống kê, 2013).  

Những lợi ích mà CP có được cũng rất rõ ràng. Là công ty đi đầu trong chuỗi giá trị này, CP có thể 
bù đắp tất cả các chi phí cố định gắn liền với công nghệ và sáng tạo, và thu lời bằng cách tập hợp 
nhiều nông trại lại với nhau để vận hành trên cùng một sàn công nghệ. 

Tuy nhiên, cũng có một số quan ngại về một mô hình như vậy từ góc độ tăng trưởng bao trùm. 
Nông dân được chia sẻ chỉ 2% tổng lợi nhuận nhưng đến 11% tổng chi phí sản xuất. Hơn nữa, từ 
trung hạn đến dài hạn, nông dân cũng phải gánh chịu những rủi ro về môi trường có thể làm cho 
đất đai của họ không sử dụng được trong vài năm. Công ty không có lợi ích xem xét các vấn đề về 
tính bền vững bởi vì các hợp đồng với nông dân đều có thời hạn nhất định, nhưng Nhà nước có 
thể nhìn thấy những chi phí cao tiềm ẩn từ những thiệt hại gây ra cho môi trường, như là một vấn 
đề cần phải quan tâm. 

Nguồn: Tóm lược từ ISPARD 2015
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Giáo dục và y tế là cốt lõi của phát triển con 
người, cốt lõi của việc mở rộng những năng 
lực chủ yếu, và đã góp phần bảo đảm tăng 
trưởng nhanh hơn, bao trùm hơn ở Việt Nam. 
Hai lĩnh vực này có vai trò quan trọng trong 
việc nâng cao năng suất, thúc đẩy cơ hội và 
dịch chuyển xã hội, tạo điều kiện để công dân 
tham gia vào nền kinh tế và chia sẻ lợi ích của 
tăng trưởng. 

Việt Nam đã chứng kiến việc mở rộng nhanh 
chóng khả năng tiếp cận y tế và giáo dục cơ 
bản. Nguồn lực (nhà nước và tư nhân) đầu 
tư cho hai lĩnh vực này đã tăng lên đáng kể, 
tuy nhiên các kết quả phát triển không có 
gì là ấn tượng. Sự chuyển hướng từ dịch vụ 
do nhà nước tài trợ và cung cấp sang sự kết 
hợp nguồn lực công và tư đã tiềm tàng sự 
thiếu hiệu quả và bất công bằng. Cả y tế và 
giáo dục đều có đặc tính “hàng hóa công” 
mạnh mẽ và rất dễ bị ảnh hưởng bởi các 
thất bại thị trường lớn. Đảm bảo hiệu quả 
có nghĩa là nhà nước cần có sự điều hành 
mạnh nếu không phải là trực tiếp cung cấp 
dịch vụ. Điều quan trọng không kém là khả 
năng tiếp cận các dịch vụ có chất lượng 
ngày càng tùy thuộc vào năng lực chi trả 
của hộ gia đình. 

Trong bối cảnh Việt Nam đang tìm kiếm 
một mô hình tăng trưởng mới, việc đảm 
bảo có  nền giáo dục và y tế tốt hơn có vai 
trò chủ chốt để tăng năng suất lao động và 
phân phối lợi ích của tăng trưởng. Kể từ đầu 
những năm Đổi Mới, việc cung ứng dịch vụ 
tương đối tốt, đặc biệt trong giáo dục cơ 
bản, đã tạo thuận lợi cho sự dịch chuyển 
nhanh người lao động ra khỏi khu vực nông 
nghiệp tự cung tự cấp năng suất thấp sang 
lĩnh vực việc làm có năng suất suất cao hơn. 
Như chương trước nhấn mạnh, việc thực 
hiện các bước tiếp theo để nâng cao năng 
suất sẽ phụ thuộc chủ yếu vào việc xây 
dựng một lực lượng lao động có tay nghề 

cao và có sức khỏe tốt. Đối với giáo dục, 
cần phát huy thế mạnh hiện có của giáo 
dục tiểu học và trung học, mở rộng đào tạo 
nghề và giáo dục đại học, trong khi cũng cần 
cải thiện chất lượng ở tất cả các cấp. Đối với 
ngành y tế, nhiệm vụ chính là phải giải quyết 
những bất bình đẳng về địa lý và giữa các 
nhóm dân cư, cũng như khắc phục những 
thiên vị trong khám chữa bệnh tại bệnh viện 
với chi phí tốn kém và chỉ dành cho một số ít 
người. Việc đảm bảo khả năng có thể chi trả 
và khả năng tiếp cận của người dân là điều 
rất quan trọng trong cả hai ngành này, và để 
thực hiện được điều này cần có sự tái điều 
chỉnh và tái cân bằng nhất định trong chủ 
trương xã hội hóa của Chính phủ.

2.4.1. Thành tích ấn tượng trong quá khứ 
đã bắt đầu chậm lại

Hai thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những 
thành tựu đầy ấn tượng về việc mở rộng khả 
năng tiếp cận các dịch vụ giáo dục và y tế. 
Thành tựu về y tế nhìn chung là tốt hơn hầu 
hết các nước có mức độ GDP trên đầu người 
tương tự như Việt Nam.29 Tuổi thọ kỳ vọng, 
một hợp phần then chốt của HDI, đã tăng từ 
67,6 tuổi lên 75,8 tuổi từ năm 1980 đến 2014. 
Thành tích của Việt Nam ở chỉ số thành phần 
y tế của HDI xếp Việt Nam thứ hai trong nhóm 
các nước được lựa chọn để so sánh, trong đó 
Hàn Quốc là nước duy nhất có thành tích tốt 
hơn. Các kết quả MDG liên quan đến y tế nhìn 
chung là tích cực, đặc biệt là tử vong ở bà mẹ, 
ho lao và sốt rét, và tử vong ở trẻ em (xem 
Bảng 2.6).

Mặc dù Việt Nam đã thu được những thành 
tựu đầy ấn tượng này nhưng tốc độ cải thiện 
về y tế đã chậm lại trong mấy năm vừa qua. 
Tồn tại những mức chênh lệch rõ ràng giữa 
các nhóm xã hội. Ví dụ, tuổi thọ kỳ vọng ở 
Tây Nguyên thấp hơn 5 tuổi so với tuổi thọ kỳ 
vọng ở miền Đông Nam bộ.

Chương 2.4: Nâng cao năng lực 
thông qua cải thiện y tế và giáo dục
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Bảng 2.6: Việt Nam đã thực hiện tốt các mục tiêu MDGs

Chỉ báo
Trước năm 

2000
2005 2010 2014 Kết quả

MDG 2: Thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học  Hoàn thành

- Tỷ lệ nhập học ròng ở bậc tiểu học  
87%

(1990)
95%

97%
(2008-2009)

98,96%

- Tỷ lệ hoàn thành bậc tiểu học 85,6%
88,5%

(2008-2009)
92,2%

(2012-2013)

- Tỷ lệ nhập học ròng ở bậc trung học 
cơ sở 

81%
83,1%

(2008-2009)
87,24%

(2011-2012)

MDG 3: Thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ  Hoàn thành

- Tỷ số nữ giới nhập học bậc tiểu học so 
với nam giới  

91,2%
(1999-2000)

91,9%
92,1%

(2008-2009)
91,3%
(2013)

- Tỷ số nữ giới nhập học bậc trung học cơ 
sở so với nam giới  

88,5%
(1999-2000)

92,3%
91,6%

(2008-2009)
94,3%
(2013)

MDG 4: Giảm tử vong ở trẻ em 
Hoàn thành 
một phần

- Tỷ lệ tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi 
58‰
(1999)

27,3‰
25‰
(2009)

22,4‰

Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh dưới 1 tuổi 
44,4‰
(1999)

26‰
16‰
(2009)

14,9‰

MDG 5: Cải thiện sức khỏe bà mẹ Hoàn thành

- Tỷ suất tử vong ở bà mẹ trên 100.000 ca 
sinh sống 

233
(1999)

80
69

(2009)
60

- Tỷ lệ ca sinh được nhân viên y tế chăm 
sóc 

92,71%
(2006)

94,48%
(2009)

97,5%
(2009)

- Tỷ lệ phụ nữ có thai được khám thai 3 
lần trong thai kỳ 

84,3%
86,4%
(2008)

89,6%

MDG 6: Phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và các bệnh khác  
Hoàn thành 
một phần

- Tỷ lệ nhiễm HIV 
0,28%
(2011)

0,26%
(2014)

- Tỷ lệ nhiễm HIV trên 100.000 người dân 
187

(2009)
248

- Số người lớn bị nhiễm HIV có thuốc 
ARV

7.182
(2006)

36.008
(2009)

78.438
(2013)

- Số trẻ em nhiễm HIV có thuốc ARV  
428

(2006)
1.987
(2009)

4.204
(2013)

- Số ca bị nhiễm sốt rét 
293.000

(2000)
60.867
(2009)

27.868

- Số ca chết do nhiễm sốt rét 
71

(2000)
27

(2009)
6

Nguồn: Chính phủ Việt Nam 2015.
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Thành tích về giáo dục cũng khá ấn tượng, 
kể cả các chỉ tiêu MDG. Những thành tựu này 
bao gồm tỷ lệ nhập học bậc tiểu học 100% và 
tỷ lệ hoàn thành bậc tiểu học cao, cũng như 
cân bằng giới giữa trẻ em gái và trẻ em trai ở 
các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông.

Mặc dù Việt Nam đạt được tiến bộ vững chắc 
trong chỉ số giáo dục thành phần của HDI từ 
năm 1980, song đến những năm đầu của thời 
kỳ Đổi Mới, đã có một khoảng cách giữa Việt 
Nam và các nước được lựa chọn để so sánh và 
khoảng cách này đến nay chưa được lấp đầy. 
Khác với các mục tiêu MDG, vốn tập trung vào 
bậc giáo dục cơ sở, hợp phần giáo dục của 
chỉ số HDI dựa vào tổng số năm đi học (cả số 
năm trung bình và số năm kỳ vọng). Thước đo 
cao hơn này là một chỉ báo rõ ràng của tăng 
trưởng bao trùm.

Hình 2.16 cho thấy số năm đi học trung bình 
cho những người từ 15 tuổi trở lên30 năm 
1960, 1980 và 2010 của một số nước ASEAN, 
cộng với Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. 
Trong vòng 30 năm, từ 1980 đến 2010, số năm 
đi học trung bình của Việt Nam chỉ tăng 1,8 
năm, mức tăng thấp nhất trong những nước 
này, trừ Campuchia. Điều này cho thấy Việt 
Nam đã cần nhiều thời gian hơn, mặc dù với 
trình độ giáo dục tương đối cao trong những 
năm 1960 và 1980, để có thể đạt được tỷ lệ 
hoàn thành cao hơn ở các bậc trung học phổ 
thông và các cấp cao hơn. Dường như Việt 
Nam đã tập trung nhiều hơn vào việc hoàn 
thành phổ cập tiểu học và trung học cơ sở và 
ít quan tâm tới các bậc học cao hơn, trong đó 
có đào tạo nghề. Sự mất cân đối này cần được 
giải quyết nếu muốn đáp ứng những yêu cầu 
mới của quá trình công nghiệp hóa và hiện 
đại hóa.

Hình 2.16: Việt Nam phải mất nhiều thời gian hơn để tăng số năm đi học trung bình

Chú thích: Số năm đi học trung bình của Hoa Kỳ là 8,4 (năm 1950) và 13,1 (năm 2010).
Nguồn: Số liệu lấy từ bộ số liệu về thành tích giáo dục của Barro-Lee (Phan và Coxhead 2013).
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Đáp ứng những kỳ vọng cao hơn  

Trên chặng đường tiến lên phía trước, một 
nước Việt Nam có mức thu nhập trung bình 
sẽ phải đối mặt với những thách thức mới, 
trong bối cảnh đất nước ngày càng hội nhập 
sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và toàn 
cầu, thay đổi cơ cấu kinh tế đang diễn ra và 
xã hội ngày càng hiện đại hóa. Cũng như đã 
từng xảy ra ở các nước có thu nhập trung 
bình khác, tăng trưởng thu nhập của người 
dân đi song hành với kỳ vọng lớn hơn đối với 
các dịch vụ xã hội và việc làm có chất lượng 
cao hơn. Hiện nay, để tiếp tục duy trì khả 
năng cạnh tranh quốc tế, Việt Nam cần phải 
tăng hiệu quả, năng suất lao động và giá trị 
gia tăng của sản xuất. Giáo dục và y tế sẽ phải 
đáp ứng những yêu cầu ngày càng tăng trong 
việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi lên mức năng 
suất cao hơn. 

Những vấn đề then chốt bao gồm chất lượng 
giáo dục và mức hỗ trợ của giáo dục cho việc 
tiếp thu kỹ năng mới, đáp ứng điều kiện của 
thị trường và chuyển trọng tâm từ giáo dục cơ 
sở sang giáo dục trung học và cao hơn. Một 
yếu tố nữa cũng có vai trò quan trọng không 
kém là mức độ hỗ trợ của dịch vụ y tế cho 
lực lượng lao động khỏe mạnh, giảm thiểu 
các rủi ro về sức khỏe và cải thiện sự thay đổi 
nhân khẩu học, đặc biệt là ở một xã hội đang 
trong quá trình già hóa dân số. 

Mặc dù Việt Nam đã thu được những thành 
tích to lớn trong quá khứ, nhưng đã sớm xuất 
hiện những dấu hiệu không được tích cực 
như vậy. Số liệu gần đây cho thấy quá trình 
thay đổi cơ cấu đang diễn ra chậm dần, đặc 
biệt trong việc chính quy hóa nền kinh tế và 
chuyển dần từ công nghệ thấp lên công nghệ 
tầm trung và cao hơn. Trong Báo cáo về Năng 
lực cạnh tranh 2014-2015 của Diễn đàn Kinh tế 
thế giới, một lực lượng lao động không được 
học hành tử tế được xếp là yếu tố gây khó 
khăn nhiều thứ ba cho công việc kinh doanh 
ở Việt Nam.31 

Trong khi nhu cầu về chất lượng giáo dục và 
y tế ngày càng tăng thì năng lực của Chính 
phủ về tăng nguồn thu và cung cấp những 
dịch vụ này dường như không theo kịp nhu 
cầu, mặc dù đã thực hiện những cải cách 
đáng kể trong giáo dục và y tế trong hai thập 

kỷ qua. Đó là những thay đổi về mức độ và 
mô hình huy động nguồn lực, cùng với các 
phương thức quản lý và quản trị mới. Tuy 
nhiên, những thành công trước đây không đủ 
đảm bảo cho tương lai. Bất kỳ một mô hình 
mới nào để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bao 
trùm và phát triển con người cần xem xét tới 
những thách thức và cơ hội mới ở hai lĩnh vực 
lớn này.

2.4.2. Giáo dục và y tế có tính bao trùm đến 
mức nào?

“Sự thiếu vắng năng lực của Nhà nước – trong 
cung cấp dịch vụ xã hội và an sinh xã hội mà 
người dân ở các nước giàu thường coi là mặc 
nhiên phải có – là một trong những nguyên 
nhân chính của nghèo đói và sự tước đoạt trên 
khắp thế giới.” Angus Deaton, tác giả Nobel 
kinh tế năm 2015. 

Nhìn chung đã có sự tăng lên nhanh chóng 
trong cung ứng dịch vụ giáo dục và y tế. Chất 
lượng của dịch vụ đã được cải thiện đáng kể 
ở tất cả các cấp nhưng không đồng đều. Cải 
thiện trong giáo dục có xu hướng tập trung 
vào đảm bảo cung cấp dịch vụ giáo dục phổ 
cập ở cấp cơ sở trong khi bỏ quên các cấp 
mầm non và sau trung học, còn trong y tế, có 
sự thiên lệch có hệ thống theo hướng cung 
ứng dịch vụ chữa trị cao cấp tại bệnh viện ở 
các thành phố.

Mặc dù khoảng cách trong giáo dục giảm 
xuống, các nhóm nghèo hơn và nhóm trung 
lưu vẫn bị bỏ lại 

Mặc dù những bất bình đẳng lớn trong giáo 
dục nói chung vẫn tồn tại, mức độ chênh 
lệch về độ bao phủ và sử dụng dịch vụ giữa 
các vùng, và giữa nhóm giàu và nghèo đã 
thu hẹp.  

Sau khi hoàn thành các chỉ tiêu MDG về giáo 
dục tiểu học, trọng tâm chính sách của Việt 
Nam hiện nay đã chuyển sang việc đạt được 
thành tích tương tự cho bậc giáo dục trung 
học cơ sở. Hình 2.17 cho thấy rằng tỷ lệ nhập 
học bậc tiểu học trong các nhóm thu nhập 
khác nhau đã đạt hoặc gần đạt 100% kể từ 
năm 2008, điều cho thấy một mức độ bao 
trùm rất cao.
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Tuy nhiên, Hình 2.18 cho thấy rằng để đạt 
được thành tích 100% học sinh bậc trung học 
cơ sở vẫn còn là một thách thức. Năm 2012, tỷ 
lệ học sinh nhập học bình quân là 90%, nhưng 
trong khi hai nhóm thu nhập cao nhất đạt tỷ lệ 
gần 100% thì tỷ lệ ở nhóm thu nhập thấp nhất 
chỉ đạt 60%. Có vài dấu hiệu cho thấy khoảng 

cách này đang được thu hẹp. Tỷ lệ ở các 
nhóm có mức thu nhập trung bình, trước kia 
là rất cao, đã giảm xuống từ năm 2008. Chiều 
hướng tương tự cũng xảy ra ở bậc trung học 
phổ thông. Tuy nhiên, ở cấp này, nhóm nghèo 
và nhóm cận nghèo có tỷ lệ nhập học chỉ đạt 
tương ứng khoảng 50% và 40%.

Hình 2.17: Hầu hết mọi trẻ em đều được đi học tiểu học, bất kỳ thuộc nhóm thu nhập nào
Tỷ lệ nhập học tiểu học, 2004-2012

Nguồn: Tổng cục Thống kê, VHLSS.
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Hình 2.18: Trẻ em trong nhóm nghèo và thu nhập trung bình ít có cơ hội học trung học 

Tỷ lệ nhập học bậc trung học cơ sở (bên trái) và trung học phổ thông (bên phải), 2004-2012

Nguồn: Tổng cục Thống kê, VHLSS (các năm liên tục).
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Mức độ bao trùm hạn chế của các nhóm thu 
nhập thấp hơn ở bậc giáo dục phổ thông là 
tương tự với mức chênh lệch khác, như giữa 
các nhóm dân tộc, đặc biệt ở bậc trung học 
phổ thông. Tỷ lệ nhập học là trên 65% trong 

người Kinh và người Hoa, nhưng giảm xuống 
chỉ còn 13,7% trong các dân tộc thiểu số.

Trong thập kỷ qua, Việt Nam đã hết sức nỗ 
lực để mở rộng diện phổ cập giáo dục ở vùng 
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sâu, vùng xa và/hoặc vùng các dân tộc thiểu 
số sinh sống. Trong tất cả các trường học mới 
được thành lập từ 2002 đến 2012, một nửa 
là ở vùng miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, 
hai vùng nghèo nhất và là nơi sinh sống của 
các nhóm dân tộc thiểu số đông nhất của Việt 
Nam. Đáng chú ý là, hai vùng này kết hợp lại 
chỉ chiếm chừng 23% trẻ em trong độ tuổi 
đi học. Việc thành lập các trường học mới và 
tuyển dụng thêm giáo viên đã làm giảm tỷ số 
học sinh trên một giáo viên (OECD 2014a 30-
31). Đến năm 2012, khoảng 98% các xã đã có 
trường tiểu học và hơn 91% có trường trung 
học cơ sở (Bộ GD & ĐT, 2013). Các biện pháp 
khác bao gồm việc giảng dạy song ngữ.

Kết quả của những nỗ lực này là không rõ 
ràng (Nguyễn TC, 2011). Thực tế cho thấy 
rằng, thường rất khó giữ các thầy, cô giáo ở 
vùng sâu, vùng xa và xây dựng một giáo trình 
có thể đáp ứng được chuẩn quốc gia. Trong 
số trẻ em 11-14 tuổi, các em thuộc các hộ 
dân tộc thiểu số vẫn có khả năng không đến 
trường nhiều gấp hai lần những trẻ em khác 
(UNICEF, 2013). Lý do thường được viện dẫn 
nhiều nhất để lý giải mức chênh lệch này là 
khác biệt về văn hóa, chi phí và các tổn thất 

về thu nhập, rào cản ngôn ngữ và khoảng 
cách đến trường. Đáng chú ý là, những khác 
biệt về điểm kiểm tra môn toán ở bậc trung 
học phản ánh mức chênh lệch khoảng 3 năm 
học giữa nhóm thu nhập theo ngũ vị phân 
thứ nhất và nhóm thu nhập thứ ba, và giữa 
các dân tộc thiểu số và người Kinh/người Hoa 
đa số (IRC, CAF, IPPM và CDES (chưa xuất bản), 
Nghiên cứu “Đóng góp của gia đình cho giáo 
dục ở Việt Nam”). 

Việc cung cấp dịch vụ giáo dục cho trẻ em di 
cư ở khu vực thành thị cũng trở thành một 
vấn đề (xem Hộp 2.7). Hệ thống đăng ký hộ 
khẩu của Việt Nam thường là trở ngại ngăn 
cản việc đến trường của trẻ em của các gia 
đình di cư đến các thành phố để tìm việc 
làm, do đó giảm thiểu lợi ích của việc di cư 
với vai trò là quá trình kinh tế cốt lõi hỗ trợ 
nâng cao năng suất lao động. Tuy nhiên, 
chính quyền của các thành phố lớn, nhất là 
Thành phố Hồ Chí Minh, đã hết sức cố gắng 
thu xếp trường học cho trẻ em di cư, theo 
hướng bảo đảm phát triển con người tốt 
hơn, công bằng và tăng trưởng năng suất 
(UNDP, Báo cáo đánh giá nghèo đô thị ở TP. 
Hồ Chí Minh, sắp xuất bản).

Hộp 2.7: Trẻ em ở các gia đình nhập cư ít có cơ hội đến trường

Khó khăn của người di cư trong việc tiếp cận hệ thống giáo dục là do vấn đề đăng ký hộ khẩu của 
Việt Nam. Vấn đề này được thực hiện một cách lỏng lẻo ở khía cạnh việc làm nhưng nó lại thường 
hạn chế việc sử dụng các dịch vụ xã hội cơ bản. Mặc dù người ta vẫn có thể tiếp cận dịch vụ nhưng 
thường phải trả những khoản chi ngoài lề không chính quy, trong khi hầu hết các gia đình di cư 
đều thuộc diện nghèo, đặc biệt là những hộ mới di cư, và thiếu nguồn lực xã hội hay nguồn lực tài 
chính để trang trải kiểu chi phí giao dịch này. 

Khảo sát về tình trạng nghèo thành thị năm 2009 phát hiện rằng, trong khi 88% trẻ em thuộc các 
gia đình nghèo có hộ khẩu thường trú ở thành thị được đi học thì tỷ lệ này chỉ là 35% đối với các 
hộ di cư nghèo (Cameron, 2012, trang 30). Các hộ gia đình di cư có mức chi tiêu cho giáo dục thấp 
hơn. Nhìn chung, chỉ 64,6% học sinh di cư đến các trường công, so với 82,1% trong số các em 
thường trú (UPS, 2010), điều cho thấy những khó khăn chung trong việc tiếp cận hệ thống trường 
công do vấn đề đăng ký hộ khẩu. Điều này được khẳng định năm 2012, với chỉ 82,7% trẻ em di cư 
được đến trường công so với 95,7% các em thường trú (VHLSS, 2012). Hệ quả của vấn đề này và 
những vấn đề khác là trẻ em các hộ di cư thường có trình độ học vấn thấp hơn. 

Không có khả năng trang trải học phí dường như là một lý do vì sao trẻ em di cư thường không 
được đi học. 7% các hộ di cư cho biết “không có khả năng trả học phí” là lý do giải thích vì sao con 
em họ không đến trường, so với 2,1% các hộ thường trú. Hệ thống đăng ký hộ khẩu chi phối khả 
năng nhận được sự hỗ trợ chính thức. Trẻ em của các hộ thường trú có nhiều khả năng hơn để 
được giảm hoặc miễn học phí so với trẻ em di cư, với tỷ lệ tương ứng là 27,4% và 21,4%.

Nguồn: UNDP, Báo cáo đánh giá nghèo đô thị ở TP. Hồ Chí Minh, sắp xuất bản.
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Về vấn đề hoàn thành các bậc học, có khoảng 
cách khác nhau đáng kể giữa các nhóm thu 
nhập ở cả bậc tiểu học và trung học. Năm 
2014, 73% trẻ em thuộc nhóm nghèo nhất 
hoàn thành bậc tiểu học, so với 95% trẻ em 
thuộc nhóm có mức thu nhập cao nhất. Chỉ 
46% trẻ em nhóm nghèo nhất hoàn thành 
bậc trung học cơ sở ở lứa tuổi tương ứng, 
trong khi tỷ lệ này tăng lên 77% ở nhóm có 
mức thu nhập trung bình và 89% ở nhóm có 
mức thu nhập cao nhất.

Mặc dù Việt Nam đã đúng khi nỗ lực thực 
hiện phổ cập bậc trung học cơ sở, nhưng 
số liệu cho thấy vẫn còn khá xa mới thực 
hiện được tham vọng này. Mức chênh lệch 
thu nhập lớn cho thấy rằng mục tiêu này sẽ 
chưa thực hiện được nếu không phấn đấu 
để mở rộng khả năng tiếp cận giáo dục 
có chất lượng cho người nghèo và, cũng 
hết sức quan trọng, cho nhóm trung lưu 
lớp dưới. Đến năm 2020, sẽ có gần 1 triệu 
thanh niên tham gia thị trường lao động 
nhưng họ chưa học xong bậc trung học 
cơ sở, và khoảng 1,3 triệu thanh niên chưa 
học xong bậc trung học phổ thông (Baulch, 
Vu, và Nguyễn, 2012). Thêm vào đó, ước 
tính 1 triệu trẻ em từ 5-14 tuổi chưa bao 
giờ đến trường hoặc bỏ học dở dang. Hơn 
1/10 trẻ em từ 11-14 tuổi không đến trường 
(UNICEF, 2014).

Bằng chứng từ cuộc khảo sát “Những cuộc 
đời trẻ thơ” cho thấy bỏ học sớm là hiện 
tượng tương đối phổ biến trước khi trẻ 
hoàn thành cấp trung học cơ sở. Phân tích 
các nguyên nhân của bỏ học cho thấy khả 
năng của trẻ là yếu tố quan trọng, bên cạnh 
các yếu tố khác bao gồm điều kiện kinh tế 
thấp của hộ, trình độ giáo dục của cha mẹ 
và nhóm dân tộc. Theo các phụ huynh, lý 
do chính đó là trẻ không còn mong muốn 
đi học, và phản ứng này là khá nhất quán ở 
các nhóm thu nhập khác nhau. Ngoài ra, chỉ 
có 1/5 số trẻ bỏ học đang phải làm các công 
việc được trả lương và không được trả lương. 
Đa phần số trẻ này dành rất nhiều thời gian 
để ngủ và chơi bời do có rất ít cơ hội kinh 
tế hoặc nếu có, không dễ để họ có thể nắm 
bắt được. Yếu tố hỗ trợ của gia đình, bên 
cạnh môi trường trường lớp và cộng đồng 
là những yếu tố quan trọng giúp trẻ không 
phải nghỉ học (Khảo sát Những cuộc đời trẻ 
thơ  2012a).

Mặc dù theo quy định của Điều 16 của Hiến 
pháp năm 2013 và nhấn mạnh của Chính 
phủ, việc phổ cập giáo dục mầm non vẫn 
tiến triển hết sức chậm chạp. Tỷ lệ nhập học 
chỉ đạt 34,6% vào năm 2012, đồng nghĩa 
với việc có hơn 65% trẻ em không có cơ hội 
quan trọng để phát triển năng lực. Bất bình 
đẳng cũng tồn tại, ở nhóm có mức thu nhập 
cao nhất và cao thứ hai, tỷ lệ nhập học từ 43-
45%, trong khi nhóm có mức thu nhập thấp 
nhất chỉ có 28% năm 2012. Tỷ lệ nhập học ở 
các nhóm có mức thu nhập trung bình, với 
30% và 36%, là rất gần với tỷ lệ ở nhóm có 
mức thu nhập thấp nhất. Cũng tồn tại mức 
chênh lệch rõ ràng giữa nông thôn và thành 
thị và giữa các vùng địa lý, với tỷ lệ đến 
trường ở đồng bằng sông Hồng cao gấp hai 
lần ở đồng bằng sông Cửu Long (UNICEF, 
2014). Khuôn mẫu cung cấp dịch vụ giáo 
dục hết sức lệch lạc này và tình trạng thiếu 
cách tiếp cận lồng ghép đối với phát triển 
tuổi thơ, là hai trong những nguyên nhân 
tạo nên mức độ nghèo liên thế hệ cao.

Sự chênh lệch xã hội rõ ràng nhất xảy ra ở 
bậc sau trung học. Như Hình 2.19 cho thấy, 
tỷ lệ nhập học cấp đại học ở nhóm có mức 
thu nhập cao nhất là gần 75% năm 2012, 
cao gấp gần 15 lần so với nhóm có mức thu 
nhập thấp nhất với chỉ hơn 5%. Trong đào 
tạo nghề, mặc dù sự tham gia chung là rất 
thấp - tự nó đã là một vấn đề - các nhóm có 
mức thu nhập cao hơn chiếm tỷ lệ áp đảo với 
10-15%, trong khi nhóm có mức thu nhập 
thấp nhất chỉ có 3%. 

Từ quan điểm của tăng trưởng bao trùm, 
khuôn mẫu này rất đáng lo ngại, cả về việc 
mất tiềm năng về phương diện nguồn vốn 
con người cũng như tình trạng bất bình 
đẳng ăn sâu bám rễ vào xã hội. Tầm quan 
trọng của các cấp học cao hơn trong việc 
tạo ra các cơ hội kinh tế và thăng tiến xã hội, 
thực chất của tăng trưởng bao trùm, đã được 
khẳng định nhiều lần. Người lao động được 
qua đào tạo nghề có khả năng nhiều hơn 
để tìm kiếm việc làm và thu nhập 32% cao 
hơn người có mức thu nhập trung bình. Mức 
lương cho những người đỗ đại học trở lên là 
173% cao hơn những người có bằng đào tạo 
nghề bậc cao đẳng (ADB 2014). 
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Chất lượng giáo dục ở dưới mức yêu cầu của 
nhà tuyển dụng lao động và mong đợi của 
cha mẹ học sinh

Chất lượng giáo dục nói chung là vấn đề 
then chốt. Việc cải thiện không ngừng chất 
lượng giáo dục có ý nghĩa trung tâm đối 
với sự phát triển năng lực sản xuất, nhưng 
điều này đã bị cản trở bởi những thách thức 
mang tính hệ thống, như giáo trình lạc hậu 
và thiếu gắn kết với nhu cầu của thị trường 
lao động. Ở nhiều khía cạnh, hệ thống giáo 
dục của Việt Nam đang thất bại trong việc 
đáp ứng nhu cầu của xã hội và nền kinh tế 
đang chuyển đổi. 

Ở khía cạnh tích cực, Việt Nam đã có thành 
tích tốt về các hợp phần toán học, đọc và 
khoa học của Chương trình Đánh giá học 
sinh quốc tế (PISA). Việt Nam được xếp thứ 
12 trong bài thi toán học và khoa học cho 
các em học sinh 15 tuổi, cao hơn cả Đức, 
Pháp và Anh (Coughlan 2015). Tuy vậy, các 
cuộc khảo sát người sử dụng lao động và 
các bậc cha mẹ đều nêu lên quan ngại về 
chất lượng và tính phù hợp của giáo dục, 
đặc biệt là ở cấp sau trung học. Phân tầng 
xã hội gắn liền với chất lượng giáo dục là 
rõ ràng, với sự xuất hiện của một hệ thống 
giáo dục “hai tầng”. Cụ thể, học sinh ở 
thành thị được tiếp cận dễ dàng hơn với 
các trường công và tư có chất lượng tốt, 

thường có khả năng tốt hơn trong việc 
thanh toán các khoản chi phí để được vào 
các trường này. 

Những thay đổi nhân khẩu học - theo đó lực 
lượng lao động vẫn đang mở rộng nhưng với 
tốc độ chậm hơn, trong khi tỷ trọng người 
cao tuổi tiếp tục tăng - cung cấp thêm những 
lý lẽ quan trọng khác để nâng cao năng suất 
của người lao động. Đến một lúc nào đó, sẽ 
có một số lượng ít hơn người lao động để hỗ 
trợ ngày càng nhiều hơn những người phụ 
thuộc lớn tuổi. Ngay lúc này người sử dụng 
lao động đã phải vật lộn với việc tìm kiếm 
lao động có tay nghề cao, với thực tế là một 
số ngành đang đối mặt với tình trạng thiếu 
cả kỹ năng lẫn người có kỹ năng. Người lao 
động thường có kỹ năng đọc hiểu và tính 
toán tốt32, nhưng thường thiếu kỹ năng về 
chuyên môn, nhận thức và hành vi (Bodewig 
và các tác giả). Nghiên cứu định tính làm đầu 
vào cho báo cáo này đã ghi lại các trường 
hợp trong đó người lao động đã tiếp thu 
được các kỹ năng chuyên môn khi làm việc 
ở các doanh nghiệp FDI, tạo điều kiện để họ 
chuyển dịch sang nhóm thu nhập cao hơn.

Việc phát triển đào tạo nghề và kỹ năng 
chuyên môn có vai trò đặc biệt quan trọng 
để khắc phục những vấn đề này. Trong khi 
số lượng các trung tâm đào tạo và số lượng 
học sinh đã tăng lên đáng kể, mức độ phù 

Hình 2.19: Nhóm thu nhập cao hơn chiếm ưu thế trong tiếp cận giáo dục đại học và dạy 
nghề, cho thấy sự mất mát đáng lo ngại về vốn con người 
Tỷ lệ học đại học (bên trái) và học nghề (bên phải) theo nhóm thu nhập

Nguồn: Tổng cục Thống kê, VHLSS (cho các năm liên tục).
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hợp của nội dung đào tạo nghề so với nhu 
cầu thị trường vẫn là điều đáng quan ngại. 
Mối liên kết giữa các trường đại học và các 
trường đào tạo nghề, doanh nghiệp, người 
lao động và sinh viên thường rất yếu. Bất 
cập vẫn tồn tại dai dẳng ở khía cạnh thông 
tin, năng lực thấp và động lực khuyến khích 
không đầy đủ (cùng nguồn ở trên). Chỉ một 
tỷ lệ rất nhỏ lực lượng lao động được tuyển 
dụng có trình độ nghề. Học sinh từ các gia 
đình có mức thu nhập thấp thường ít có khả 
năng đạt được trình độ trung học, một điều 
kiện tiên quyết để được đào tạo nghề, điều 
này hàm chứa một khía cạnh quan trọng về 
tính công bằng. Phụ nữ ít có cơ hội được 
đào tạo nghề, đặc biệt là ở nông thôn. 

Chất lượng giáo dục đại học cũng thu hút 
sự chú ý đặc biệt, bởi tri thức và nguồn vốn 
con người là những yếu tố chủ yếu thúc 
đẩy phát triển kinh tế và khả năng cạnh 
tranh quốc gia. Hàm ý là rõ ràng: “Phát triển 
kinh tế bền vững ở các thị trường mang 
tính cạnh tranh cao trên thế giới đòi hỏi sự 
tham gia trực tiếp trong việc tạo ra tri thức.” 
(David A.King, 2004). 

Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP của Chính 
phủ nhìn nhận rằng giáo dục đại học của 
Việt Nam không đáp ứng được “những đòi 
hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại 
hoá đất nước, nhu cầu học tập của nhân dân 
và yêu cầu hội nhập quốc tế.” (Chính phủ Việt 
Nam, 2005). Thêm vào đó, chương trình 
cải cách giáo dục đại học của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, giai đoạn 2006-2020 nhận ra: 
“Điểm yếu lớn nhất [trong giáo dục đại học 
ở Việt Nam], gây ra nhiều quan ngại cho xã 
hội và cản trở quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, là việc hệ 
thống giáo dục đại học không có khả năng 
đáp ứng đòi hỏi về phát triển nguồn nhân 
lực cho công nghiệp hóa và hiện đại hóa 
cũng như nhu cầu học tập của người dân.” 
(MOET, 2005).

Các cuộc khảo sát phát hiện rằng có đến 
50% những người tốt nghiệp đại học ở Việt 
Nam không có khả năng tìm việc làm trong 
lĩnh vực chuyên môn của mình, một bằng 
chứng cho thấy tình trạng thiếu gắn kết giữa 

học trên lớp và nhu cầu thị trường (Chirot và 
Wilkinson 2010). Việc giảng dạy khoa học và 
công nghệ trong trường đại học yếu kém cả 
về phương pháp sư phạm và nội dung. Theo 
một nghiên cứu năm 2006 về giáo dục đại 
học ở môn vật lý và kỹ nghệ, do các học viện 
quốc gia thực hiện cho Quỹ giáo dục Việt 
Nam, phương pháp giảng dạy phụ thuộc 
quá nhiều vào cách học thuộc lòng và thi 
cử mà coi nhẹ những hiểu biết sâu sắc theo 
phương pháp tư duy sâu và việc vận dụng 
kiến thức vào các vấn đề phức tạp, thực tế 
trong cuộc sống.33 

Tương tự, giáo trình kỹ thuật của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, là nội dung chính của sinh viên 
trong hai năm đầu, đòi hỏi quá nhiều môn 
học chủ chốt, sử dụng nội dung lỗi thời và 
ít có mối liên hệ giữa các bộ môn liên quan, 
đi ngược lại tiêu chuẩn của các khóa học kỹ 
thuật hiện đại. Giảng dạy khoa học và công 
nghệ trên thế giới ngày càng dựa nhiều vào 
kinh nghiệm thực tế, nhấn mạnh vào các 
hội thảo hợp tác, học hỏi trực tiếp từ thực 
tế, các hoạt động thực tập và sự tương tác 
giữa giáo viên - học sinh. Điều này khiến cho 
sinh viên Việt Nam ở thế bất lợi so với sinh 
viên đến từ các trường đại học ở các nước 
phát triển cũng như đang phát triển (Chirot 
và Wilkinson 2010).

Được tiếp cận dịch vụ y tế, nhưng nhóm trung 
lưu bị bỏ sót trong tiếp cận bảo hiểm y tế

Khoảng 80% người dân Việt Nam sử dụng 
dịch vụ y tế, con số này khá ổn định ở tất 
cả các nhóm thu nhập (xem Hình 2.20). Đến 
năm 2010, gần như toàn bộ hơn 10.000 xã ở 
Việt Nam đều có một trạm y tế, trong khi tất 
cả các huyện đều có ít nhất một bệnh viện 
công. Tỷ lệ các trạm y tế xã có bác sĩ tăng từ 
67,7% năm 2009 lên 78% năm 2014. Năm 
2013, 91,4% trẻ em dưới 1 tuổi đã được tiêm 
phòng, mặc dù có sự chênh lệch giữa các 
nhóm nhóm đa số và thiểu số. Mặc dù 82% 
trẻ em trong độ tuổi 12-23 tháng tuổi được 
tiêm chủng đầy đủ, nhưng tỷ lệ trẻ em dân 
tộc Kinh là 84,6%, trong khi tỷ lệ này ở trẻ em 
dân tộc thiểu số thấp hơn đáng kể với 69,4% 
(UNICEF).
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Tuy nhiên, cũng giống như giáo dục, những 
yêu cầu về đăng ký hộ khẩu hiện hành hạn 
chế khả năng của người nhập cư trong việc 
tiếp cận các dịch vụ y tế (Hộp 2.8). Do nhiều 

người làm việc ở khu vực phi chính thức, họ 
không được hưởng an sinh xã hội của Nhà 
nước thông qua quy trình lập danh sách hộ 
nghèo có quy chế thường trú. 

Hình 2.20: Hầu hết mọi người, dù giàu hay nghèo đều được tiếp cận y tế 

Nguồn: VHLSS (cho các năm liên tục).
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Hộp 2.8: Người nhập cư ít đi khám sức khỏe tại các cơ sở y tế

Người dân có hộ khẩu thường trú có khả năng gấp hai lần người di cư trong việc thăm khám bác sĩ 
(23,4% so với 11,4%). Người di cư thiên về việc chỉ mua thuốc hoặc không làm gì cả khi bị ốm đau 
nhiều hơn người không di cư. Hơn nữa, người di cư ít có khả năng hơn so với người có hộ khẩu 
thường trú trong việc sử dụng bệnh viện trong thành phố (38% so với 45%), bệnh viện huyện (29% 
so với 34%) và bệnh viện trung ương (10% so với 17%), nhưng có khả năng nhiều hơn đôi chút 
trong việc sử dụng bệnh viện tư (12% so với 11%) và phòng khám tư (32% so với 31%).

Tỷ lệ người dân đi khám/ điều trị ở các cơ sở y tế chuyên nghiệp khi bị ốm/đau

Tổng Người thường trú Người di cư

Tần suất thăm khám nhân viên y tế chuyên nghiệp, 
trong đó:

62,7 64,6 53,4

- Luôn luôn 21,3 23,4 11,4

- Thỉnh thoảng 41,4 41,2 42,0

Chỉ mua thuốc 36,5 34,7 45,4

Không làm gì 0,8 0,7 1,3

Trong số những người không sử dụng các dịch vụ y tế khi ốm đau, 15% người di cư nói họ thiếu 
tiền để thăm khám bác sĩ so với chỉ 2% người có hộ khẩu thường trú. Các lý do khác bao gồm: 
không được đăng ký (1,54% so với 0,09%), chất lượng dịch vụ kém (1,4% so với 0,66%) và không 
có bảo hiểm y tế (2,71% so với 1,49%).

Nguồn: UNDP 2010a.
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Ước tính của Chính phủ về diện bao phủ của 
bảo hiểm y tế là 75% năm 2015, cho thấy một 
mức độ bao trùm cao (Chính phủ Việt Nam, 
2015). Nhưng phân tích sâu hơn theo thu 
nhập cho thấy có “sự bỏ sót tầng lớp trung 
lưu” đáng chú ý. Diện bao phủ trong các 
nhóm có mức thu nhập trung bình, nhất là 
những người lao động phi chính thức, dường 
như thấp hơn so với các nhóm thu nhập khác. 
Ở Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, mặc dù 
diện bao phủ năm 2012 là 68% trong những 
người có hộ khẩu thường trú, nhưng chỉ là 
48% trong những người di cư không có đăng 
ký hộ khẩu thường trú (UNDP, 2012).

Quyết định của Chính phủ trong việc mở 
rộng trợ cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo, 
người cận nghèo và các nhóm lớn khác, đồng 
thời thiết lập Quỹ bảo hiểm y tế thống nhất 
(HI) là một bước tiến lớn, đưa ra cơ chế để xử 

lý các vấn đề bất công bằng. Nhưng cách thức 
đồng chi trả,34 một loạt những khoản chi trả 
từ tiền túi bệnh nhân và vấn đề chất lượng 
các dịch vụ y tế công có nghĩa là khả năng 
tiếp cận dịch vụ có chất lượng vẫn phụ thuộc 
rất nhiều vào khả năng chi trả. Nhìn nhận vấn 
đề này, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, có hiệu lực 
từ 1/1/2015 không đòi hỏi đồng chi trả đối với 
nhóm người nghèo và người dân tộc thiểu số, 
và giảm tỷ lệ đồng chi trả từ 20% xuống còn 
5% đối với nhóm cận nghèo. Một lý do khác 
đó là “Những người tham gia BHYT tự nguyện 
và BHYT hộ nghèo ít sử dụng thẻ BHYT khi 
điều trị nội trú hơn so với những người BHYT 
bắt buộc... nguyên nhân liên quan mức đóng 
BHYT của các đối tượng này thấp hơn, có thể 
dẫn đến cơ sở y tế ít quan tâm đối tượng này 
nên cung cấp dịch vụ chất lượng kém hơn 
hoặc thời gian đợi lâu hơn” (MOH, 2013) (xem 
Hộp 2.9).

Hộp 2.9: Bảo hiểm y tế miễn phí giúp các nhóm dễ tổn thương được đảm bảo chăm sóc 
sức khỏe

Người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các dân tộc thiểu số sinh sống ở những vùng khó khăn và đặc 
biệt khó khăn được hưởng bảo hiểm y tế miễn phí theo Luật Bảo hiểm y tế hiện hành. 

Theo người đứng đầu một trạm y tế ở một xã vùng xa của tỉnh Phú Yên, bây giờ do người dân được 
sự hỗ trợ bảo hiểm, nên số lượng bệnh nhân tăng lên gấp hai lần từ 20 lên đến 40 người mỗi ngày. 
Các gia đình có trẻ em cũng thấy dễ dàng hơn bởi họ không cần vay mượn tiền từ họ hàng khi con 
em họ bị ốm đau. 

Tương tự, ở Đà Nẵng, người nghèo được hưởng lợi từ chế độ bảo hiểm y tế không mất tiền, thể 
hiện ở khả năng tiếp cận gia tăng đối với các dịch vụ y tế, đặc biệt ở các trạm y tế địa phương. 
Nhưng một số gia đình sử dụng các trạm y tế công chủ yếu cho tiêm chủng mở rộng nhưng lại 
thích sử dụng các phòng khám tư cho các dịch vụ ngoại trú khác. Một đứa trẻ bị gãy tay nhưng 
người mẹ đưa em đến phòng khám tư. Theo người mẹ của em bé, “đưa bé dùng bảo hiểm y tế mất 
nhiều thời gian hơn trong khi đứa bé cần phải đi học.” Đối với các bệnh phổ biến khác, người mẹ 
thường đến cửa hàng dược phẩm và mua thuốc, thay vì đến trạm y tế. 

Mặc dù chăm sóc sức khỏe không mất tiền chứng tỏ rất hữu ích cho người nghèo và người dân 
tộc thiểu số, nhưng vẫn tồn tại sự chênh lệch về chất lượng trong việc cung cấp dịch vụ y tế cho 
những người có bảo hiểm thuộc loại này ở những vùng khó khăn. Sự khác biệt nằm ở trình độ của 
nhân viên y tế và sự sẵn có thiết bị, thuốc men. Một người được phỏng vấn cho biết: “Người dân 
không tin tưởng vào kiến thức chuyên môn của các y tá ở trạm y tế.” Trạm y tế ở Phú Yên chỉ có y 
tá mà không có bác sĩ và chỉ có một bộ thiết bị để thực hiện các bước kiểm tra sức khỏe căn bản. 
Ngược lại, một trạm y tế ở Đà Nẵng được trang bị tương đối tốt với một máy chụp X quang, một 
máy soi cắt lớp và 7 cán bộ y tế. 

Tình trạng thiếu bác sĩ ở các trạm y tế dẫn đến hệ quả là có rất ít thuốc men. Theo người đứng đầu 
trạm y tế ở Phú Yên, “không phải tất cả các trạm y tế đều có bác sĩ và trạm của tôi chỉ có các y tá, 
do đó chúng tôi chỉ nhận được rất ít thuốc men. Đôi khi chúng tôi cũng chẳng có thuốc men nữa.” 
Tình trạng này phần nào lý giải chất lượng thuốc khác nhau cung cấp không mất tiền cho các trạm 



l  BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM 201598      

Chất lượng y tế có sự không đồng đều ở các khu 
vực và có sự thiên lệch cho các thành phố lớn

Thành tựu lớn của Việt Nam trong các mục 
tiêu MDG liên quan tới y tế (Bảng 2.6) có phần 
tương ứng với những tiến bộ tương đối trong 
thành tố về y tế của chỉ số HDI dựa trên số 
liệu tuổi thọ kỳ vọng. Tuy nhiên vẫn còn tồn 
tại sự khác biệt lớn theo vùng địa lý, theo đó 
tuổi thọ kỳ vọng dao động từ 75,7 tuổi ở vùng 
Đông Nam bộ đến 69,4 tuổi ở Tây Nguyên 
năm 2012. Những khác biệt cấp tỉnh còn lớn 
hơn. Theo Bộ Y tế, có “những khác biệt lớn 
trong thực trạng y tế giữa các vùng, giữa các 
nhóm thu nhập như được phản ánh ở các chỉ 
báo như tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh, tỷ lệ suy 
dinh dưỡng ở trẻ em...” (MOH 2010).

Mặc dù tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh đã giảm 
xuống ở hầu hết các vùng khó khăn trong 
đó có Tây Bắc và Tây Nguyên, song vẫn còn 
khoảng cách khá xa với các vùng có điều 
kiện kinh tế - xã hội tốt hơn như Đông Nam 
bộ và đồng bằng sông Hồng. Ví dụ, mặc 
dù mức khác biệt giữa Tây Bắc và Đông 
Nam bộ đã giảm từ mức ba lần năm 2005 
(33,9% và 10,6% tương ứng) xuống còn 
khoảng 2,5 lần vào năm 2008 (21% và 8% 
tương ứng), nhưng vẫn còn lớn. Mức chênh 
lệch về tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em 
cũng rõ ràng giữa các vùng. Mặc dù đã có 
nhiều tiến bộ trong giai đoạn 2005-2008, 
vùng Tây Nguyên và Tây Bắc vẫn có tỷ lệ 
suy dinh dưỡng ở trẻ em cao nhất cả nước 
(Bảng 2.7).

y tế sơ cứu giữa nông thôn và thành thị. Tại trạm y tế có dự án Young Lives (“Những cuộc đời trẻ 
thơ”) ở Phú Yên, các loại thuốc cung cấp cho bệnh nhân có giá bình quân 8.000 VND, trong khi ở 
Đà Nẵng cùng loại thuốc đó có giá 30.000 VND.

Nếu người dân quyết định đến bệnh viện công thay cho trạm y tế xã, họ phải chịu những khoản 
phụ thu cao hơn nhưng các gia đình khá giả sẵn sàng đến bệnh viện bởi họ cho như vậy là an toàn 
hơn. “Bệnh viện có các dịch vụ tốt hơn và an toàn hơn; bác sĩ có trình độ cao hơn; y tá tại trạm y tế xã 
không tốt bằng các nhân viên bệnh viện,” một nhân viên y tế người Kinh ở Phú Yên nói. Nhưng một 
y tá giải thích rằng sự khác biệt nằm chủ yếu ở thiết bị: “Tôi nghĩ các dịch vụ ở bệnh viện và trạm y 
tế là như nhau; nhưng ở các trạm y tế cấp xã không có đủ thiết bị y tế. Bệnh nhân tin rằng đến bệnh 
viện sẽ tốt hơn, làm cho họ cảm thấy yên tâm hơn. Theo tôi thì họ chỉ nên đến bệnh viện nếu cần 
các ca đại phẫu thuật chứ không phải vì các tình huống thông thường, các dịch vụ đều như nhau cả.”

Nguồn: Báo cáo Những cuộc đời trẻ thơ (sắp phát hành); Vòng khảo sát định tính lần 3 trong khuôn khổ dự án Những 
cuộc đời trẻ thơ, 2011.

Bảng 2.7: Sự sống còn và chất lượng sống của trẻ em phụ thuộc vào nơi trẻ sinh sống

Vùng Tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh (số tử vong trên 
1000 ca sinh sống) (%)

Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em (%)

2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008

Đồng bằng sông Hồng 11,5 11 10 11 21,3 20,1 19,4 18,1

Đông Bắc 23,0 24 22 21 28,4 26,2 25,4 24,1

Tây Bắc 33,9 30 29 21 30,4 28,4 27,1 25,9

Duyên hải Bắc Trung bộ 24,9 22 20 16 30,0 24,8 25,0 23,7

Duyên hải Nam Trung bộ 18,2 18 17 16 25,9 23,8 20,5 19,2

Tây Nguyên 28,8 28 27 23 34,5 30,6 28,7 27,4

Đông Nam bộ 10,6 8 10 8 18,9 19,8 18,4 17,3

Đồng bằng sông Cửu Long 14,7 11 11 11 23,6 22,9 20,7 19,3

Cả nước 16,0 16,0 16,0 15 25,2 23,4 21,2 19,9

Nguồn: Bộ Y tế, 2010.
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Tình trạng mất cân đối rất lớn vẫn tồn tại 
trong việc cung cấp các dịch vụ y tế. Mặc dù 
76% các xã trong toàn quốc đã có một bác 
sĩ phục vụ năm 2012, nhưng ở đồng bằng 
sông Cửu Long 87,2% các trạm y tế xã có 
1 bác sĩ so với chỉ 66,4% ở vùng Trung du 
và miền núi phía Bắc (Báo cáo chung tổng 
quan ngành y tế năm 2013, trang 185). Cũng 
có những mất cân đối đáng kể về phân bố 
các dịch vụ và nhân viên y tế; có tới 59% 
trong tổng số bác sĩ phục vụ ở thành thị, 
trong khi có tới hơn 70% dân cư sinh sống ở 
vùng nông thôn. Số lượng bác sĩ ở khu vực 
Đông Nam bộ là 4,7 bác sĩ trên 10.000 dân, 
so với mức bình quân cả nước là 6,59 (cùng 
nguồn ở trên).

Báo cáo chung tổng quan ngành y tế năm 
2013 cho thấy, “Mặc dù đã có những thay 
đổi tích cực trong việc tăng số lượng nguồn 
nhân lực y tế nói chung và nguồn nhân lực 
cho y tế cơ sở nói riêng, nhưng trên thực 
tế ngành y tế vẫn còn gặp nhiều khó khăn 
trong phát triển nguồn nhân lực. Tình trạng 
thiếu nhân lực y tế nói chung và nhân lực 
có trình độ là bác sĩ ở tuyến y tế cơ sở, cũng 
như nhân lực YTDP vẫn còn là vấn đề đáng 
lo ngại. Theo kết quả nghiên cứu của Viện 
Chiến lược và chính sách y tế tiến hành tại 

4 tỉnh, tình trạng biến động cán bộ tại tuyến 
huyện, xã là một vấn đề cần phải quan tâm. 
Số cán bộ nghỉ việc, chuyển đi ở các cơ sở y 
tế tuyến huyện (bệnh viện huyện, trung tâm 
y tế huyện) bằng 50% tổng số cán bộ mới 
tuyển dụng, ở tuyến xã số đối tượng nghỉ 
việc, chuyển đi bằng 30% số đối tượng mới 
tuyển. Nhiều bệnh viện huyện, trung tâm y 
tế huyện nhiều năm không tuyển được bác 
sĩ nào trong khi số lượng cán bộ dịch chuyển 
tới nơi khác vẫn tiếp diễn.”

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để tăng số giường 
bệnh, nhưng tình trạng quá tải ở các bệnh 
viện vẫn chưa thuyên giảm một cách rõ ràng. 
Tỷ lệ sử dụng giường bệnh ở tất cả các cấp đã 
giảm từ 100,5% năm 2011 xuống còn 99,4% 
năm 2012, trong khi ở cấp trung ương tỷ lệ 
này đã giảm từ 113,2% xuống còn 112,5% 
(JAHR, 2013). Tình trạng quá tải ở các bệnh 
viện tuyến ba, nhất là các chuyên khoa như 
ung thư, nhi khoa, tim mạch, phụ khoa, chỉnh 
hình và nội tiết, vẫn xảy ra phổ biến (cùng 
nguồn ở trên) (Hộp 2.10). Tình trạng này, 
cùng với các thiết bị y tế đã sử dụng từ 15-
20 năm và hệ thống kiểm tra và quản lý chất 
lượng yếu kém đã có nhiều ảnh hưởng đến 
khả năng cải thiện hơn nữa chất lượng chăm 
sóc sức khỏe. 

Hộp 2.10: Sự quá tải của các bệnh viện trung ương

Nhiều bệnh viện công ở Việt Nam thường xuyên phải hoạt động hết công suất, với 4-5 bệnh nhân 
nằm chung một giường, nhưng đôi khi với số lượng bệnh nhân thực tế phân cho mỗi giường bệnh 
lên đến hơn 10 người. Thông thường giường bệnh chỉ để dành cho những ca nghiêm trọng nhất 
trong khi những người có điều kiện sức khỏe khá hơn phải tìm một nơi nào khác để nằm, thường 
là trên sàn ở ngoài hành lang. 

Rõ ràng là có hiện tượng chuyển bệnh nhân vượt tuyến. Người ta đến khám chữa bệnh ở các bệnh 
viện trung ương vốn đã quá tải bởi vì chất lượng và danh tiếng của những bệnh viện này, mặc cho 
tất cả những khó khăn gặp phải. Điều đó cho thấy sự đóng góp thiếu hiệu quả của toàn bộ hệ 
thống nhân viên y tế, nguồn lực và công nghệ. Một nghiên cứu năm 2008 (HSPI 2008) cho thấy tỷ 
lệ sử dụng giường bệnh là từ 132% đến 200% ở các bệnh viện trung ương năm 2007. Nghiên cứu 
cũng ghi nhận chỉ có 18% bệnh nhân được điều trị đúng tuyến. Hơn 50% lẽ ra nên được điều trị ở 
các tuyến thấp hơn. Nghiên cứu này cũng chỉ ra năng lực yếu kém của các bệnh viện tuyến dưới 
(đặc biệt là các bệnh viện cấp huyện) trong việc cung cấp các dịch vụ và không có khả năng thu 
hút bệnh nhân. Các bệnh viện huyện hiện cung cấp chỉ khoảng 70% tổng các dịch vụ lẽ ra họ phải 
cung cấp. 

Nguồn: Viện Chiến lược và chính sách y tế (HSPI, 2008).
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2.4.3. Các mô hình dịch vụ mới có thể không 
đem lại kết quả tốt nhất

Những thay đổi trong việc huy động nguồn 
lực và mô hình cung cấp dịch vụ, đặc biệt 
là việc áp dụng mô hình xã hội hóa của Việt 
Nam (Hộp 2.11), có một số tác động đến vai 
trò điều tiết và quản lý của Nhà nước trong 
ngành giáo dục và y tế. Trong nhiều giải pháp, 
cải cách chính sách đã thúc đẩy phạm vi và 
mức độ của phí dịch vụ đối với người sử dụng, 
khiến cho việc tiếp cận dịch vụ có chất lượng 
phụ thuộc vào khả năng chi trả. Mặc dù với 
mong muốn thúc đẩy hiệu quả, song điều 
này lại có tác động ngược, khuyến khích cung 
ứng dịch vụ không cần thiết và dẫn tới lạm 
phát chi phí. Cuối cùng đã tạo cơ hội để các 
nhà cung ứng dịch vụ đa phần là độc quyền 
có thể trục lợi từ người sử dụng dịch vụ và 
quỹ bảo hiểm y tế.

Song song với đó, hệ thống an sinh xã hội rời 
rạc, vốn chỉ dành hỗ trợ an sinh cho nhóm 
nghèo nhất và thiên lệch cho nhóm lao động 
ở khu vực chính thức, đã làm gia tăng gánh 
nặng lên các nhóm thu nhập trung bình. 
Câu hỏi chính bây giờ tập trung vào việc 
liệu Nhà nước có thể quản lý việc cải cách cơ 
chế tài chính và cung ứng, cũng như có thể 
điều hành hiệu quả để tối đa hóa những ảnh 
hưởng tích cực và tối thiểu hóa ảnh hưởng 
tiêu cực, hướng tới đảm bảo các kết quả hiệu 
quả và công bằng nhất (Hộp 2.15). 

Cả giáo dục và y tế đều có nhiều đặc điểm 
của “hàng hóa công” tạo ra những lợi ích kinh 

tế xã hội lớn hơn và cao hơn những lợi ích tư 
nhân. Giáo dục thúc đẩy kỹ năng và vốn con 
người. Chăm sóc y tế tốt tạo ra một lực lượng 
lao động khỏe mạnh về thể chất và có năng 
lực, và tạo điều kiện để các cá nhân hoàn 
thành vai trò xã hội của mình một cách hiệu 
quả hơn. Chăm sóc y tế giúp hạn chế sự lan 
truyền của dịch bệnh, tiết kiệm một lượng chi 
phí lớn cho gia đình và xã hội nói chung. 

Những thất bại về thị trường lớn cũng ảnh 
hưởng tới việc cung ứng dịch vụ giáo dục và 
y tế, như khoảng cách về khả năng tiếp cận và 
tính hiệu quả. Hơn nữa, các chi phí và lợi ích 
cá nhân khác đáng kể so với các chi phí và lợi 
ích xã hội. Trong giáo dục, thời gian hoàn vốn 
kéo dài và năng lực hạn chế của sinh viên và 
các bậc cha mẹ trong việc đánh giá đúng lợi 
ích có nghĩa là các dịch vụ giáo dục thường 
bị đánh giá thấp hơn thực tế. Trong một thị 
trường hoàn toàn tự do, những dịch vụ này có 
thể được sử dụng ít hơn, đặc biệt bởi các nhóm 
có mức thu nhập thấp hơn. Tương tự, trong 
chăm sóc sức khỏe, có một sự khác biệt vốn có 
giữa khả năng của bệnh nhân và người cung 
cấp dịch vụ trong việc đánh giá giá trị của các 
phương án điều trị khác nhau, một sự bất cân 
xứng về thông tin sẽ trở nên tồi tệ hơn bởi mô 
hình chi trả dựa vào bảo hiểm y tế”.

Tất cả những lý lẽ này giải thích cho vai trò 
tích cực của Nhà nước trong việc chi trả và 
cung ứng dịch vụ giáo dục và y tế. Khi Nhà 
nước không trực tiếp cung cấp những dịch 
vụ này, họ phải có vai trò điều tiết một cách 
chặt chẽ. 
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Hộp 2.11: Thành tựu không đồng nhất của xã hội hóa

Những bất cập nghiêm trọng về tài khóa vào cuối những năm 1980 đã khiến các cơ sở cung cấp 
dịch vụ công và nhân viên của họ phải huy động nguồn lực từ các khoản phí của khách hàng và 
đóng góp của doanh nghiệp. Quá trình này được chính thức hóa vào đầu những năm 1990 khi 
Chính phủ bắt đầu thực hiện chủ trương “xã hội hóa” nhằm khuyến khích các cơ quan công quyền, 
hộ gia đình, tổ chức xã hội và hiệp hội cùng nhau huy động nguồn lực cho các dịch vụ. Mặc dù đà 
tăng trưởng liên tục từ đó đã hỗ trợ sự gia tăng chi tiêu công ở những lĩnh vực này, nhưng thực 
tiễn xã hội hóa đã ăn sâu bám rễ và đang mở rộng ở một số lĩnh vực nhất định, mặc dù ngân sách 
nhà nước đang được thắt chặt trong thời gian gần đây. 

Ở hầu hết các nước, “xã hội hóa” nói về quá trình ở đó các cá nhân tương tác và được định hình 
bởi các ý tưởng, giá trị và chuẩn tắc hành vi chiếm ưu thế, hoặc nói về quá trình ở đó Nhà nước 
và/ hoặc khu vực công gánh vác trách nhiệm chủ yếu và ngày càng tăng về các hoạt động sản 
suất hay dịch vụ. Ở Việt Nam, “xã hội hóa” là nói về quá trình ở đó trách nhiệm thể chế được 
chuyển từ Nhà nước sang các hộ gia đình và cộng đồng. Trong các phát biểu chính thức, “xã hội 
hóa” được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, gợi nhớ lý tưởng đoàn kết xã hội, hỗ trợ lẫn nhau 
và tinh thần tập thể. Đối với các nhà làm chính sách và lãnh đạo các cấp, “xã hội hóa” cung cấp 
một khuôn khổ để hiểu vai trò và trách nhiệm được lý tưởng hóa của Nhà nước và “xã hội” trong 
việc cung cấp và chi trả cho các dịch vụ. Nhưng thuật ngữ này gây nhiều tranh cãi và tác động 
của “xã hội hóa” về phương diện bình đẳng, hiệu quả và hiệu lực của việc cung cấp các dịch vụ 
xã hội đến nay là không đồng nhất. 

Trong khi tăng chi tiêu cho y tế và giáo dục, Việt Nam đã thay đổi cách huy động nguồn lực, 
chuyển từ các dịch vụ không mất tiền, phổ cập và hoàn toàn do Nhà nước tài trợ sang một hệ 
thống kết hợp tài trợ của Nhà nước, tư nhân và khách hàng. Trợ giúp của Nhà nước hướng vào 
nhóm người nghèo và các nhóm khác có nhu cầu đặc biệt. Các nghị quyết, chính sách và quy 
trình của Đảng, Chính phủ và Quốc hội thống nhất nhấn mạnh khả năng tiếp cận các dịch vụ ở 
cấp độ cơ bản dựa vào phương pháp tiếp cận này (xem Nghị quyết số 27/2014, Luật Giáo dục 
2013, Nghị quyết số 6 của Trung ương Đảng, Nghị quyết số 46/2005 của Đảng; Nghị quyết 05 
tháng 1/2014 của Chính phủ...). 

Một khía cạnh khác của “xã hội hóa” là trao quyền vận hành tự chủ sang cho một hệ thống kết 
hợp các nhà cung cấp dịch vụ công và tư - các trường học và bệnh viện. Họ có quyền tự chủ 
nhiều hơn, đặc biệt trong việc thu và sử dụng phí và khả năng cải thiện tính hiệu quả và nhạy 
bén với nhu cầu ở cấp địa phương. 

Xã hội hóa đã gây nên nhiều cuộc tranh luận. Về mặt tích cực, Chính phủ đã và tiếp tục duy trì các 
cam kết chính sách cung cấp phổ cập các dịch vụ giáo dục và y tế, theo các quyền đã được ghi 
nhận tại Hiến pháp 2013. Những cam kết này được hỗ trợ bằng việc phân bổ các khoản ngân sách 
công to lớn. Việt Nam đã bảo đảm phổ cập giáo dục tiểu học và ngày càng mở rộng sự hỗ trợ của 
Nhà nước cho Quỹ Bảo hiểm y tế xã hội để bao gồm nhiều nhóm đối tượng mà không phải chịu chi 
phí hoặc phải chịu chi phí nhưng được trợ giá rất nhiều. Xã hội hóa đã giúp huy động thêm nguồn 
lực và góp phần tăng chi trả cho cán bộ, nhân viên và tăng đầu tư vào việc nâng cao chất lượng. 
Người dân nay đã có sự lựa chọn lớn hơn, đặc biệt ở thành phố, và về nguyên tắc điều này cũng tạo 
ra một thị trường ở cấp địa phương với nhiều nhà cung ứng khác nhau, do đó thúc đẩy tính cạnh 
tranh và kích thích tính hiệu quả cũng như cải thiện chất lượng dịch vụ. 
 
Mặt khác, xã hội hóa - bao gồm cả tài trợ công và chi trả từ túi người sử dụng dịch vụ, có tác động 
đến sự bình đẳng và tính hiệu quả. Phí sử dụng chính thức và không chính thức ngày càng tăng, 
có tiềm năng tạo ra gánh nặng lớn hơn cho các hộ gia đình có mức thu nhập thấp. Thương mại 
hóa và tư nhân hóa, như một số người gọi xã hội hóa, có tiềm năng dẫn đến những trục trặc thị 
trường, do đó đòi hỏi sự giám sát, điều tiết và quản lý chặt chẽ hơn của Nhà nước. 

Nguồn: Nhóm soạn thảo báo cáo PTCN tổng hợp từ nhiều nguồn
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Hộp 2.12: Khả năng điều tiết yếu không giúp ích nhiều cho việc cân đối khoảng cách nguồn 
lực lớn ở các địa phương

Chính quyền địa phương có vai trò đáng kể và chịu trách nhiệm về khoảng 1/2 toàn bộ chi tiêu 
công cũng như khoảng 80% chi tiêu công cho giáo dục và y tế (Ngân hàng Thế giới 2014c). Tuy 
nhiên, hệ thống phân cấp quản lý tài khóa phức tạp và không rõ ràng đã dẫn đến tình trạng 
không ăn  khớp trong phân công nhiệm vụ, huy động và chia sẻ các nguồn thu, làm ảnh hưởng 
đến sự bình đẳng và tính hiệu quả. 16 tỉnh, thành phố “bội thu” ngân sách của Việt Nam  có 
nguồn thu lớn và, mặc dù họ đã chuyển phần lớn nguồn thu này cho Chính phủ trung ương, họ 
vẫn được giữ lại một phần đáng kể để tự sử dụng và nhìn chung có khả năng cung cấp các dịch 
vụ ở mức độ tốt hơn. 

Phần còn lại của các tỉnh, thành phố Việt Nam phụ thuộc vào các khoản tiền chuyển từ trung ương 
(Nguyễn và Shroeder 2010). Trừ các khu vực với các điều khoản đặc biệt, các tỉnh nghèo chịu áp 
lực nghiêm trọng hơn nhiều trong việc cung cấp dịch vụ và nguồn lực hạn hẹp. Mặc dù khó phân 
tích một cách sâu sắc do số liệu hạn chế, nhưng dựa vào số liệu năm 2005, các tỉnh giàu hơn đã chi 
tiêu cho giáo dục nhiều gấp bốn lần các tỉnh nghèo hơn (Nguyễn HP 2012). 

Mặc dù trung ương đã chuyển những khoản tiền lớn cho giáo dục xuống các tỉnh thiếu hụt nguồn 
lực  nhưng những khoản phân bổ này không dựa trên tiêu chí hiệu quả. Các tiêu chí chi tiêu được 
Bộ Giáo dục và đào tạo đặt ra và các cuộc thương thảo giữa các tỉnh và Bộ Tài chính hầu như không 
có mối liên hệ nào (Clarke 2007). Trong khi các chủ trương hiện hành phân bổ nguồn lực để tăng 
tỷ lệ nhập học, thì không có biện pháp nào để khuyến khích việc tiếp nhận thêm trẻ em vào các 
trường (Nguyễn Phương 2014).

Các chủ trương về chia sẻ nguồn thu giữa các tỉnh cũng khác nhau đáng kể. Mặc dù Luật ngân sách 
Nhà nước quy định trách nhiệm cụ thể cho các loại nguồn thu khác nhau, nhưng trên thực tế việc 
chia sẻ nguồn thu lại rất khác nhau ở cấp tỉnh, huyện và xã. Những khác biệt này cùng với những 
khác biệt về quy mô và cầu trúc các nền kinh tế địa phương tạo ra những khác biệt lớn về nguồn 
lực. Đối với các tỉnh, huyện giàu hơn với diện thu thuế rộng hơn, họ thường có năng lực tài chính 
mạnh hơn và, do đó, có mức độ linh hoạt về dịch vụ.

Rõ ràng, phân cấp quản lý trong một môi trường điều tiết yếu kém đang tồn tại bên cạnh các 
hình thức độc quyền về phân phối và sự cân bằng bấp bênh về kinh phí giữa các đơn vị ở cấp địa 
phương và các loại dịch vụ. 

Một động lực lớn thúc đẩy việc tăng quyền tự chủ của các nhà cung ứng dịch vụ là nguyện vọng 
khắc phục tình trạng kém hiệu quả của cách thức cung cấp dịch vụ được tài trợ từ ngân sách, do 
trung ương quản lý theo một cách thức có thể coi là gần như tư nhân hóa hoàn toàn (Preker và 
Harding 2003). Nhưng, các quyền tự do quản lý được cho phép chính thức cũng thường mã hóa 
một cách đơn giản các tập quán thu tiền không chính thức. Quyền sở hữu được Nhà nước nắm giữ 
và việc cung ứng các dịch vụ thường mang tính độc quyền, không có mức tăng tương ứng với sự 
lựa chọn của người tiêu dùng. Mặc dù người ta đã giám sát chặt chẽ hơn các tập quán thu tiền và 
quản lý, nhưng tính hiệu quả luôn thay đổi. Tuy nhiên, điều này cho thấy tiềm năng tái điều tiết ở 
những nơi có ý chí chính trị và quyết tâm hành chính. 

Mặc dù đã có thêm các biện pháp điều tiết chính quy như Nghị định 85 về tài trợ y tế, nhưng tính 
minh bạch và trách nhiệm giải trình vẫn mang tính hời hợt. Vai trò điều tiết của Nhà nước và cơ 
quan bảo hiểm y tế vẫn yếu kém và chưa được phát triển một cách hoàn thiện. Dù có một số diễn 
biến tích cực, nhưng hầu hết nỗ lực đến nay vẫn chưa giải quyết được những nguyên nhân gốc rễ 
như các biện pháp khuyến khích quá đà, những yếu kém về mặt thể chế và thiếu sự điều tiết có 
hiệu quả. 

Nguồn: Nhóm soạn thảo báo cáo PTCN, tổng hợp từ nhiều nguồn.
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Chi tiêu cho giáo dục cao, nhưng có hiệu quả 
và công bằng hay không?

Từ khi phát động chủ trương Đổi Mới, Nhà 
nước đã dành nhiều nguồn lực cho giáo 
dục ở Việt Nam. Năm 2004, Quốc hội đặt ra 
chỉ tiêu dành 20% ngân sách nhà nước cho 
giáo dục hàng năm và đã được thực hiện vào 
năm 2008. Tỷ lệ này là tương đương với các 
nước láng giềng có mức thu nhập trung bình 
và cao hơn nhiều so với mức bình quân 16% 

của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương. Như 
trình bày tại Bảng 2.8, đến năm 2010 chi tiêu 
công cho giáo dục của Việt Nam là 5,5% GDP, 
khá cao so với các nước giàu có nhất của khu 
vực Đông Á, như Hàn Quốc (OECD, 2014a: 
trang 29). Ngay cả với tỷ lệ 3,5% GDP năm 
1999, chi tiêu công của Việt Nam cho giáo 
dục chỉ thấp hơn Malaysia và Thái Lan. Phần 
lớn tăng trưởng chi tiêu xảy ra sau năm 1990, 
trùng hợp với thời điểm có sự gia tăng số năm 
đi học trung bình. 

Bảng 2.8: Việt Nam chi tiêu rất nhiều cho giáo dục

% GDP Chi tiêu bình quân đầu người  
(US$ hiện hành)

Nước
Nhóm thu nhập 
(đến năm 2010) 1999 2010 1999 2010

Campuchia Thu nhập thấp 1 2,7 3 20

Indonesia Thu nhập trung bình thấp 2,8 3,1 16 78

CHDCND Lào Thu nhập thấp 1 3,3 3 33

Malaysia Thu nhập trung bình cao 6,1 5,9 204 477

Philippines Thu nhập trung bình thấp 3,3 2,7 34 56

Thái Lan Thu nhập trung bình cao 5,1 3,9 99 162

Singapore Thu nhập cao 3 3,3 738 1301

Việt Nam Thu nhập trung bình thấp 3,5 5,5 n/a 64

Các nước thu nhập thấp 3,1 4,6 15 22

Các nước thu nhập trung bình thấp 4,3 4,8 83 105

Các nước thu nhập trung bình cao 4,6 4,7 250 332

Các nước thu nhập cao 5 5,4 1.489 1.792

Thế giới 4,5 4,9 528 644

Nguồn: Số liệu chi tiêu từ UNESCO (2012); chỉ số giảm phát GDP của Ngân hàng Thế giới (Diep Phan và Coxhead, 2013) 

Tuy nhiên, cơ cấu chi tiêu công cho giáo 
dục cho thấy mức chi tiêu thấp cho giáo 
dục tuổi mầm non và giáo dục cao học. 
Nguồn lực của Nhà nước ngày càng dành 
nhiều hơn cho việc tăng tỷ lệ nhập học ở 
bậc tiểu học và sau đó cho bậc trung học 

cơ sở. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa vào 
kế hoạch khoảng 29% tổng ngân sách giáo 
dục quốc gia cho bậc tiểu học và 22% cho 
bậc trung học cơ sở hàng năm và cho cả 
giai đoạn 1999-201435 (xem Bảng 2.9).
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Mức độ chi tiêu tương đối cao cho bậc tiểu 
học và trung học cơ sở bên cạnh những kết 
quả phát triển tương đối khiêm tốn đặt ra 
những quan ngại nghiêm túc về tính hiệu 
quả. Mặc dù mức chi tiêu như vậy, những 
thay đổi về nhân khẩu học cho thấy mức 
giảm sút về tỷ lệ nhập học và việc hoàn 
thành bậc trung học sơ sở thấp. Mức độ chi 
tiêu tương đối thấp cho bậc giáo dục mầm 
non (xem Hộp 2.12), trung học phổ thông, 
đào tạo nghề và giáo dục cao đẳng/đại học36 
dẫn đến tỷ lệ nhập học hạn chế ở những cấp 

học này. Việc tập trung vào phổ cập giáo dục 
tiểu học và trung học cơ sở có thể lý giải cho 
sự tăng chậm chạp về số năm đi học trung 
bình của Việt Nam trong số các nước được 
đưa ra so sánh, mặc dù một lực lượng lao 
động có trình độ học vấn cao hơn có vai trò 
rất quan trọng để đáp ứng đòi hỏi của quá 
trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Phổ 
cập giáo dục cơ bản là cực kỳ quan trọng, 
nhưng Việt Nam cần có tham vọng lớn hơn 
nữa thông qua việc phát triển giáo dục mầm 
non và sau phổ thông.

Bảng 2.9: Chi tiêu chủ yếu cho cấp tiểu học và trung học cơ sở

 Bậc học 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Mầm non 7,5 7,5 7,9 7,9 8,2 8,2 8,2 8,2

Tiểu học 31,2 29,9 29,1 28,5 28,2 28,3 28,3 28,3

Trung học cơ sở 21,6 22,0 22,6 21,5 21,4 21,6 21,6 21,6

Trung học phổ thông 10,3 11,0 11,3 11,8 11,2 11,1 10,9 11,1

Cộng 70,6 70,5 70,9 69,7 69,0 69,2 69,0 69,2

Đào tạo nghề 6,7 10,0 9,8 9,7 9,9 9,7 9,7 9,7

Trung học chuyên nghiệp 2,6 3,3 3,2 3,4 3,6 3,5 3,5 3,5

Cao đẳng, đại học 8,9 12,0 11,7 11,7 12,0 12,4 12,4 12,4

Giáo dục thường xuyên 1,2 1,2 1,5 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6

Các hình thức giáo dục khác 10,0 3,0 2,9 3,7 3,8 3,6 3,6 3,6

Cộng 29,4 29,5 29,1 30,3 31,0 30,8 31,0 30,8

Nguồn: Đề án cải cách cơ chế tài chính giáo dục, 2009-2014.

Hộp 2.13: Chi tiêu không hỗ trợ đầy đủ cho việc phát triển năng lực trong những năm then 
chốt đầu đời

Một điều thường xảy ra là có ít nguồn lực cho sự 
phát triển tuổi mầm non và cho chi tiêu xã hội 
trên đầu người tăng dần theo tuổi. Chi tiêu cho 
y tế, giáo dục và phúc lợi tăng dần theo vòng 
đời nhưng không nuôi dưỡng và hỗ trợ đầy đủ 
cho việc phát triển năng lực trong những năm 
then chốt đầu đời. 

Nguồn: UNDP, 2014a.
Nguồn: Karoly và nhóm tác giả khác, 1997.
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Sự xuất hiện của mô hình kết hợp chi tiêu 
giáo dục dựa vào ngân sách của Nhà nước 
và đóng góp của các hộ gia đình lúc đầu là 
để đối phó với tình trạng thiếu hụt ngân 
sách công. Điều đó đã dẫn đến sự tăng 

trưởng nhanh chóng các khoản đóng góp 
tư nhân mà hiện nay chiếm đến gần 30% 
tổng chi tiêu cho giáo dục (xem Hình 2.21) 
và tăng từ gần 2% GDP năm 2004 lên đến 
2,3% năm 2014.

Hình 2.21: Chi tiêu tư nhân cho giáo dục đóng vai trò đáng kể
(tỷ trọng trên GDP)

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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Tổng chi tiêu công và tư gần 8% GDP năm 
2012 cho thấy rằng Việt Nam đang chi rất 
nhiều cho giáo dục và tình trạng thiếu nguồn 
lực không phải là rào cản chính cho việc phát 
triển của hệ thống giáo dục nói chung. Điều 
đó cũng cho thấy những quan ngại liên quan 
đến tính hiệu quả và sự bình đẳng. Ở những 
nơi việc cung cấp dịch vụ giáo dục phụ thuộc 
nhiều vào phí do người dùng trả như một mô 
hình tài trợ và lấy thị trường làm cơ chế vận 
hành, nếu không có sự điều tiết và quản lý 
mạnh mẽ của Nhà nước, thì tình trạng kém 
hiệu quả có thể sinh ra những dịch vụ không 
cần thiết và (hoặc) chi phí cao, và kết cục là 
loại bỏ những người sử dụng có mức thu 
nhập thấp. 

Tỷ trọng chi tiêu công và tư cho giáo dục có sự 
khác biệt đáng kể giữa các bậc học. Hình 2.22 
trình bày ước tính chi tiêu công và tư bình 
quân cho mỗi học sinh ở tất cả các bậc học, 
với tỷ trọng của hộ gia đình tăng lên theo bậc 
học: 22,3% cho bậc tiểu học, 28,9% cho bậc 
trung học cơ sở, 41,5% cho bậc trung học phổ 
thông và 64,1% cho bậc cao học năm 2012. 
Tổng tỷ trọng của hộ gia đình đã tăng nhẹ 
theo thời gian sau khi giảm xuống vào năm 
2008. Xu hướng đó tương ứng với xu hướng 
chênh lệch tỷ lệ nhập học trong các nhóm thu 
nhập tăng dần từ bậc tiểu học để đạt điểm cao 
nhất ở bậc cao học. Rõ ràng, tỷ trọng chi tiêu 
cao hơn của chính phủ sẽ làm giảm bớt chi 
tiêu của hộ gia đình và cải thiện khả năng chi 
trả cho các nhóm có mức thu nhập thấp hơn. 
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Theo thời gian, đóng góp của hộ gia đình đã 
được thể chế hóa, ngay cả khi lý lẽ ban đầu 
cho việc đóng góp này không còn giá trị nữa 
do ngân sách nhà nước đã bớt khó khăn. Cơ 
cấu phí giáo dục ngày càng trở nên phức tạp 
và các bậc cha mẹ đứng trước vô vàn loại phí 
chính thức và không chính thức, từ đó trẻ em 
của các nhóm có mức thu nhập thấp bị đặt 
vào thế bất lợi rõ ràng. Tình trạng các loại phí 
không chính thức tràn lan, sức ép phải học 
thêm và quá tải chương trình ở các trường 
tiểu học và trung học được đưa tin và bàn 
tán rộng rãi ở Việt Nam là những ví dụ cho 
thấy các loại dịch vụ không cần thiết và chi 
phí cao. 

Các loại phụ phí có thể tạo ra nhiều căng 
thẳng cho tất cả các hộ gia đình. Bố mẹ phải 
đóng góp nhiều khoản, từ nước uống hàng 
ngày đến điều hòa nhiệt độ ở các trường 
học trong thành phố. Các hộ gia đình có trẻ 
em ở bậc trung học cơ sở và bậc phổ thông 
thường buộc phải đóng những khoản tiền 
lớn vào đầu năm học để trang trải cho việc 
nâng cấp thiết bị, mua đồng phục, các hoạt 
động ngoại khóa và các khoản chi tiêu khác. 

Nhìn chung, việc sử dụng không minh bạch 
những khoản đóng góp đó, mặc dù có khác 

nhau giữa các trường học, là nguyên nhân 
chính gây ra tình trạng kém hiệu quả.37 Đôi 
lúc, những đòi hỏi như vậy đã khiến các bậc 
cha mẹ giữ con em mình ở nhà cho đến 
khi tìm ra được một giải pháp dung hòa.38 
Hơn 30% người được hỏi trong một cuộc 
khảo sát toàn quốc về nạn tham nhũng trả 
lời rằng họ phải đóng những khoản tiền 
không chính thức chỉ để có được giấy đăng 
ký nhập học và được nhận các dịch vụ giáo 
dục. Trong một cuộc khảo sát khác, gần 30% 
những người có con em ở bậc tiểu học trả lời 
rằng cần chi những khoản chi thêm để học 
sinh được chăm sóc tốt hơn, so với 12% năm 
2012 (UNDP 2015b).

Trả tiền để được học lớp chọn là một khía 
cạnh khác của vấn đề. Ngày học ở trường 
ngắn và việc các thầy cô giáo phải sống 
nhờ vào nguồn thu nhập bổ sung dẫn đến 
tình trạng học thêm hoàn toàn do bố mẹ 
chi trả trở nên phổ biến, đặc biệt là ở thành 
phố. Có bằng chứng cho thấy phần lớn việc 
học thêm này là không có hiệu quả (nếu 
không muốn nói là không cần thiết), cho 
học sinh cũng như cho hệ thống giáo dục 
(xem Hộp 2.14). 

Hình 2.22: Tỷ trọng chi tiêu của hộ tăng dần theo cấp học, có thể dẫn tới tình trạng 
“loại trừ” 

Nguồn: Ước tính trên cơ sở số liệu của Tổng cục Thống kê và Đề án Cải cách cơ chế tài chính giáo dục của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.
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Để giúp các hộ nghèo và hộ dân tộc thiểu số 
giải quyết vấn đề khả năng chi trả, Chính phủ 
quy định việc giảm và miễn học phí, giúp 
giảm chi tiêu cho chuyện học hành của họ 
(VHLSS, Tổng cục Thống kê). Tuy nhiên, vì sự 
hỗ trợ này chỉ hướng vào người nghèo cho 
nên gánh nặng đối với các gia đình có mức 
thu nhập trung bình vẫn chưa được loại  bỏ 
(Kidd và nhóm tác giả, sắp ấn hành). Thậm 
chí chuyện miễn, giảm học phí cho người 
nghèo và các nhóm thiệt thòi khác phần nào 
vẫn bị mất tác dụng do tình trạng thu tràn 
lan các khoản phí không chính thức và sức 
ép phải học thêm.

Trong khi phân bổ tương đối ít nguồn lực 
công cho giáo dục bậc cao, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo lại có một cơ cấu chi tiêu thiên vị 
nặng về đầu tư cơ bản, phản ánh việc quá 
nhấn mạnh phần cứng của nền giáo dục, như 

xây dựng các tòa nhà và hạ tầng cơ sở, thay 
vì đầu tư cho phần mềm, trong đó có nguồn 
lực con người. Ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương, tỷ trọng bình quân về chi tiêu thường 
xuyên trong chi tiêu cho giáo dục là 86%, 
trong khi 14% được dành cho đầu tư cơ bản. 
Ở Việt Nam, năm 2008, tỷ suất này là 72% cho 
chi tiêu thường xuyên và 28% cho đầu tư cơ 
bản (MOET, 2009).

Xiết chặt kỷ cương và tăng cường tính minh 
bạch trong việc lập kế hoạch, sử dụng và 
quản lý nguồn lực có thể cần thiết và quan 
trọng hơn so với tăng học phí. Có thể tiến 
hành thêm các nghiên cứu nhằm cung cấp 
các giải pháp thay thế để đạt được hiệu quả 
cao hơn, kể cả nghiên cứu về các khuôn mẫu 
chi tiêu và tỷ trọng của hộ gia đình trong đó, 
sự phân bổ ngân sách giữa các bậc học và vấn 
đề học thêm ở bậc tiểu học và trung học. 

Hộp 2.14: Tiếp tục tình trạng học thêm - cho những gia đình có thể trang trải

Chương trình học của Việt Nam chỉ kéo dài nửa ngày, trong khi học cả ngày chủ yếu do các bậc cha 
mẹ chi trả. Học thêm phần nào là để bù đắp cho những giờ học chính quy ngắn ngủi. Điều đó có ý 
nghĩa đặc biệc ở các bậc tiểu học và trung học cơ sở và phổ biến nhất ở các thành phố. Năm 2006, 
50% học sinh đi học thêm (Đặng Hải Anh, 2013). 

Tình trạng này đặt ra một vấn đề lớn về tính bình đẳng. Những năm chuyển cấp - từ tiểu học lên 
trung học cơ sở và từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông - đều gắn liền với việc gia tăng chi 
tiêu cho các lớp học thêm để chuẩn bị cho việc thi cử (Ngân hàng Thế giới, 2011). Có bằng chứng 
định tính cho thấy các hộ gia đình hy vọng con em mình sẽ có được thành tích học tập cao nhất, 
đáp ứng yêu cầu của thầy cô giáo và tuân theo một chuẩn mực có sẵn. Thực tế này đang ngày càng 
được người ta mổ xẻ tỷ mỷ và góp ý kiến rằng các lớp học thêm, thường được cấu trúc trên cơ sở 
học thuộc lòng, có rất ít hoặc không có tác dụng cho kỹ năng tư duy của học sinh, ngoài việc tốn 
kém  về thời gian, nguồn lực của gia đình và có vấn đề về đạo lý. 

Một số hộ gia đình nghèo buộc phải vay tiền với lãi suất cao để con em mình đến lớp học thêm 
của thầy tư (Đặng 2011). Trong khi “hệ thống” học thêm tạo ra nguồn thu nhập mà các thầy cô giáo 
cố công tìm kiếm, nó cũng tạo ra những rào cản cho trẻ em từ các gia đình có mức thu nhập thấp. 
Giáo dục “trong bóng tối” thường duy trì và làm xấu thêm những bất bình đẳng xã hội và có thể tạo 
ra lãng phí trong hệ thống giáo dục. Điều đặc biệt tế nhị là, trong khi các thầy cô giáo cố tình lơ là 
các lớp chính quy thì họ lại dành năng lượng của mình cho các lớp dạy thêm (Bray và Lykins 2012).

Chính phủ nhận thức được vấn đề này và đã có hành động, kể cả việc hạn chế các lớp học thêm tại 
nhà các thầy, cô giáo. Nhưng để dạy thêm hợp pháp, các thầy, cô giáo phải đăng ký với các trung 
tâm dạy thêm có giấy phép hoạt động. Những nỗ lực này đưa đến kết quả lẫn lộn. Kết quả không 
khác nhau là mấy về số lượng các lớp học thêm, trừ thực tế là các gia đình phải trả tiền nhiều hơn 
để trang trải cho các khoản “quản lý phí” của các trung tâm này.   

Nguồn: Khảo sát Những cuộc đời trẻ thơ 2012b.
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Chi tiêu cao cho y tế và các yếu kém về 
hệ thống

Năm 2012, tổng chi tiêu công và tư của Việt 
Nam cho ngành y tế lên đến 6,6% GDP, ít hơn 
gần 7% năm 2010 nhưng cao hơn đáng kể 
mức chi tiêu những năm 1990 (Tài khoản y tế 
quốc gia của WHO, cập nhật tháng 3/2014). 
Chi tiêu y tế, tính theo tỷ trọng GDP, của 
Việt Nam cao hơn so với mức trung bình 
của các nước ASEAN. Hiện nay mức chi tiêu 
này đã cao hơn so với các nước có mức thu 
nhập thấp và trung bình như Trung Quốc, 
Malaysia, Myanmar, Philippines và Thái Lan 
(OECD, 2014b). 

Chi tiêu công cho y tế39 tính theo tỷ trọng 
trong tổng chi tiêu chính phủ đã tăng đáng 
kể, với tỷ lệ tăng bình quân 34% mỗi năm 
từ năm 2008 đến 2013. Trong năm 2012, 
chi tiêu y tế đã chiếm hơn 8% tổng chi tiêu 
chính phủ (JAHR 2013 – Nhóm đối tác y tế 
2013). Mặc dù vậy, tỷ trọng chi tiêu công 
cho y tế ước tính chỉ chiếm 40-45% tổng 
chi tiêu cho y tế ở Việt Nam. Các nguồn lực 
công được bổ sung bằng các nguồn lực tư 
nhân ngày càng tăng và các khoản thanh 

toán từ bảo hiểm y tế. Chi tiêu trực tiếp từ 
tiền túi của hộ hiện đã xấp xỉ 50% trong 
tổng chi tiêu cho y tế - một mức cao hơn 
đáng kể so với con số khuyến cáo 30% của 
Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Chi tiêu tư nhân tăng lên khi chủ trương xã 
hội hóa được thực hiện trong ngành y tế, 
cũng giống như trong giáo dục, được khởi 
xướng để đối phó với tình trạng thiếu hụt 
tài khóa nghiêm trọng vào cuối những năm 
1980, khiến các bệnh viện và trung tâm y 
tế phải tập trung vào việc tạo nguồn thu. 
Nghị định số 10/2002/NĐ-CP năm 2002 
và Nghị định số 43/2004/NĐ-CP năm 2004 
của Chính phủ nhằm mục đích giảm sự phụ 
thuộc vào ngân sách nhà nước bằng cách 
khuyến khích các đơn vị cung cấp dịch vụ 
công chi trả cho việc nâng cấp dịch vụ và 
giải quyết sức ép đối với quỹ lương thông 
qua các nguồn thu bổ sung.40 

Như được trình bày tại Hình 2.23, mặc dù chi 
tiêu công tính theo tỷ trọng trong tổng chi 
đã tăng lên, và chi tiêu từ tiền túi của hộ41 đã 
giảm xuống, nhưng có tới gần 60% chi phí 
vẫn được trang trải bởi các hộ. 

Hình 2.23: Hộ gia đình vẫn phải chi trả phần lớn chi phí y tế 

Nguồn: Tài khoản y tế quốc gia của WHO, được cập nhật tháng 3/2014.
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Có ba kết quả tích cực từ những chính sách y 
tế gần đây, (Nguyen X. Thanh và các tác giả)  
đó là các nguồn lực tăng lên đáng kể cho 
chăm sóc sức khỏe và giảm sức ép đối với 
ngân sách nhà nước; giảm gánh nặng cho 
các cơ sở chăm sóc sức khỏe, đặc biệt các 
bệnh viện công;42 và nâng cao chất lượng 
thông qua việc đầu tư nhiều hơn vào công 
nghệ tiên tiến, đặc biệt là cho khâu chẩn 
đoán, và sự cạnh tranh giữa các nhà cung 
ứng dịch vụ. 

Dựa nhiều hơn vào phí sử dụng và cung cấp 
dịch vụ theo cơ chế thị trường, trong khi sự 
điều tiết và quản lý của Nhà nước không 
theo kịp, cũng dẫn đến những vấn đề đáng 
quan ngại về sự thiếu hiệu quả và bất bình 
đẳng. Cũng giống như trong giáo dục, các 
dịch vụ không cần thiết, chi phí cao và quản 
lý nguồn lực thiếu hiệu quả là một số trong 
những hệ quả.

Nhưng, không giống như trong giáo dục, chi 
tiêu cho y tế nói chung vẫn thiên vị chăm sóc 
sức khỏe ở cấp cao hơn. Điều này tự nó có 
những tác động về mặt phân bố, bởi những 
cơ sở y tế cao hơn thường được đặt ở khu 
vực thành thị và phục vụ các khách hàng có 
mức thu nhập cao hơn. Việc dành nguồn lực 
ít hơn cho chăm sóc y tế ban đầu ở cấp cộng 
đồng cũng như cho y tế dự phòng cũng có 
nghĩa là khả năng tiếp cận ít hơn đối với các 
dịch vụ dễ chi trả hơn và ít có cơ hội được 
chăm sóc hiệu quả. Tình trạng này có thể 
dẫn đến những vấn đề sức khỏe lớn hơn đòi 
hỏi phải được chăm sóc tốn kém hơn, với 
những tác động bổ sung đối với khả năng 
tiếp cận bình đẳng. 

Nhu cầu “bị kích thích” bởi những người 
cung cấp dịch vụ y tế là một trong những hệ 
quả tiêu cực của chủ trương xã hội hóa (cùng 
nguồn ở trên). Nó có thể bao gồm ý kiến tư 
vấn rằng bệnh nhân phải có các xét nghiệm 
chẩn đoán bổ sung cũng như xét nghiệm 
lại cho những bệnh nhân được chuyển đến 
một cơ sở y tế khác mà cơ sở y tế này không 
muốn chấp nhận kết quả xét nghiệm trước 
đó. Quá nhiều loại thuốc được chỉ định, đôi 
khi không cần thiết, có thể phải chi phí đắt 
đỏ và có lúc thậm chí có hại.43 Những vấn 
đề khác nảy sinh bởi các bệnh viện có xu 

hướng cấp cứu bệnh nhân đang ở điều kiện 
không cần phải chăm sóc nội trú - những 
ca nhập viện không cần thiết lên tới 20% 
(JAHR, 2013). Và, các bệnh viện có xu hướng 
lưu giữ bệnh nhân nội trú, đặc biệt là những 
người có bảo hiểm y tế, lâu hơn là cần thiết 
(Sepehri và nhóm tác giả).

Chi phí cao và ngày càng tăng đặt ra nhiều 
mối quan ngại. Giá thuốc trong một số 
trường hợp cao hơn giá tham chiếu quốc 
tế (JAHR, 2013, trang 108). Một cuộc khảo 
sát thực hiện năm 2010 cho thấy giá thuốc 
bán lẻ cao hơn 12,1 lần ở các loại thuốc có 
nhãn mác của nhà sáng tạo và 1,4 lần so với 
các các loại thuốc thông thường có giá thấp 
nhất. Hiện không có biện pháp nào để làm 
cho giá thuốc và giá dịch vụ trở nên minh 
bạch hay để kiểm soát giá thuốc. Tình trạng 
thiếu phối hợp giữa các bệnh viện trong 
việc mua thuốc, việc thực thi rất hạn chế 
các chính sách đấu thầu công khai để mua 
thuốc cũng như việc các nhà cung cấp dịch 
vụ ít khi tuân thủ cung cấp các loại thuốc 
thiết yếu là những yếu tố khác làm giá 
thuốc cao. 

Những nhân tố này cùng với việc ban hành 
và sử dụng không bảo đảm các loại hình 
dịch vụ y tế công nghệ cao đã đẩy chi phí 
dịch vụ y tế lên cao. Năm 2012, chi phí điều 
trị trung bình cho một người là 1,8 triệu 
VND, tăng 30% so với năm 2010. Từ 2005 
đến 2012, chi tiêu từ tiền túi của người 
dân đã tăng lên gấp hơn hai lần về giá trị 
thực, mặc dù tỷ trọng trong tổng chi phí có 
giảm xuống (OECD, 2014a, Ngân hàng Thế 
giới, 2014b).44 Những khoản chi tiêu này 
đã khiến cho tổng chi tiêu cho y tế của Việt 
Nam tính theo tỷ trọng của GDP cao hơn 
mức kỳ vọng, xét trong bối cảnh mức thu 
nhập của Việt Nam hiện nay (Ngân hàng 
Thế giới, 2014b).  

Cũng có sự không minh bạch trong lĩnh 
vực công và tư đã vô tình tạo ra những biện 
pháp khuyến khích ngược chiều. Nếu không 
có những hướng dẫn rõ ràng về các khoản 
thu của các nhà cung ứng dịch vụ y tế, thì 
nguồn kinh phí này thường sẽ được chuyển 
trở lại cho các hoạt động sinh lời khác thay 
vì được sử dụng để hỗ trợ bao cấp cho các 
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dịch vụ khác của bệnh viện. Trách nhiệm giải 
trình yếu kém về các khoản phân bổ ngân 
sách trong các bệnh viện có thể kích thích sự 
thiên vị cho các phòng khám tư, ví dụ bằng 
cách chuyển các khoản trợ cấp công sang hỗ 
trợ các dịch vụ chi phí cao, lợi nhuận lớn do 
các phòng khám tư cung cấp. Một tác động 
mang tính nghịch lý là các dịch vụ cho người 
giàu sẽ được “bao cấp” bởi các nhóm khác. 
Đầu tư cho thiết bị chẩn đoán công nghệ 
cao cũng được triệt để quan tâm bởi các nhà 
cung ứng dịch vụ cạnh tranh với nhau trong 
việc thực hiện các xét nghiệm để tạo lợi 
nhuận. Cuối cùng, công tác quản lý yếu kém 
đã tạo điều kiện để các cán bộ, nhân viên y 
tế tác động đến các tập quán theo cách thức 
mang lại lợi ích cho chính cá nhân họ mà có 
hại cho việc tạo nguồn thu cho các cơ sở y tế 
(Sepheri, 2014).

Tuy nhiên, bức tranh y tế rất phức tạp. Các 
số liệu khác làm nảy sinh những câu hỏi 
về tác động đến khả năng thanh toán của 
người dân khi tăng phí dịch vụ. Hình 2.24 
cho thấy tỷ trọng chi tiêu cho chăm sóc sức 
khỏe trong chi tiêu cho tiêu dùng hộ gia 
đình đã giảm theo thời gian giữa các nhóm 
thu nhập, và khoảng cách giữa các nhóm 
có mức thu nhập thấp và các nhóm có mức 
thu nhập cao đã được thu hẹp năm 2012 so 
với năm 2010. Đó có thể là kết quả từ sự gia 
tăng chi tiêu công cho chăm sóc sức khỏe và 
mở rộng bảo hiểm y tế, hoặc cũng có thể do 
mức tăng khác nhau trong thu nhập giữa các 
nhóm. Tuy nhiên, tỷ trọng của chi tiêu y tế 
trong tổng chi tiêu dùng của hộ ở hai nhóm 
có mức thu nhập trung bình, mặc dù có giảm 
xuống, song vẫn là cao nhất so với các nhóm 
còn lại. 

Hình 2.24: Trong chi tiêu hộ, tỷ trọng dành cho y tế là cao nhất ở các nhóm thu nhập 
trung bình 

Tỷ trọng chi tiêu cho y tế trong tổng chi tiêu dùng theo nhóm thu nhập, %

Nguồn: VHLSS – Tổng cục Thống kê.

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Nhóm 5
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Đánh giá tác động của chi tiêu y tế từ tiền túi 
bệnh nhân đối với tình trạng nghèo đói cho 
thấy chi phí y tế gia tăng đã buộc các nhóm 
chịu thiệt thòi phải vay mượn tiền hoặc phải 
giảm mức chi tiêu cho lương thực, thực phẩm 
để trang trải cho chăm sóc y tế. Vì vậy rất 
nhiều người rơi vào nghèo đói hoặc thậm chí 
chìm sâu hơn vào nghèo đói. Một nghiên cứu 
gần đây cho thấy các hộ gia đình nghèo, so 
với các hộ cận nghèo, có mức độ rủi ro phải 

cắt giảm chi tiêu cho lương thực, thực phẩm 
cao hơn gấp 4 lần và vay mượn tiền để trang 
trải chi phí điều trị đắt đỏ cho các bệnh nhân 
nội trú và ngoại trú cao hơn gấp 5 lần (Hộp 
2.15). Một nghiên cứu khác (xem Bảng 2.10) 
cho thấy tỷ lệ bần cùng hóa do những khoản 
chi tiêu ”thảm họa” là cao hơn trong các hộ 
gia đình ở nông thôn. Các hộ với một người 
tham gia bảo hiểm y tế đã có mức độ bần 
cùng hóa thấp hơn.

Hộp 2.15: Một gia đình phải vay mượn tiền để chữa bệnh cho người cha, nhưng con gái vẫn 
phải bỏ học đại học

Chi tiêu liên quan đến chăm sóc sức khỏe là gánh nặng đáng kể cho đa số người nghèo và người 
dễ bị tổn thương. Một thành viên trong gia đình đột ngột lâm bệnh có thể ảnh hưởng đến cuộc 
sống của tất cả các thành viên còn lại. Trẻ em có thể bỏ học bởi vì không còn đủ nguồn lực và gia 
đình có thể mắc phải nợ nần vì phải trang trải cho các khoản chi tiêu y tế. 

Ngọc, một cô gái 20 tuổi, quyết định bỏ học cao đẳng bởi vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn của gia 
đình và tình trạng bệnh tình nghiêm trọng của bố cô. Ngọc cảm thấy ngay cả khi cô học xong và 
trở thành một nhân viên văn thư thì sau này cũng rất khó tìm kiếm việc làm. Cô cần có tiền để bảo 
đảm tìm được việc làm, tạo thêm gánh nặng cho nguồn lực vốn đã eo hẹp của gia đình. 

Khi bố cô lâm trọng bệnh, tất cả các thành viên trong gia đình cô phải gom góp tiền từ nhiều 
nguồn khác nhau, kể cả phải vay mượn những khoản tiền lớn. Họ vay 50 triệu đồng và phải lấy 
ngôi nhà đang ở làm tài sản thế chấp, lúc đầu là để mua một con bò sau mùa thu hoạch, nhưng số 
tiền đó đã phải dốc hết cho các khoản chi tiêu thuốc thang. 

Nguồn: Khảo sát những cuộc đời trẻ thơ, 2012b.

Bảng 2.10: Người nghèo hơn và người dân nông thôn có tỷ lệ bần cùng hóa cao hơn do chi 
tiêu cho y tế gia tăng

Nhóm hộ % 2002 2004 2006 2008 2010

Thành thị 0,7 1,2 0,9 1,1 0,8

Nông thôn 4,3 5,2 4,0 4,5 3,3

Nhóm 1 4,6 6,2 5,1 7,5 5,4

Nhóm 2 11,1 12,1 9,0 8,6 6,0

Nhóm 3 1,0 2,2 1,0 1,5 0,7

Nhóm 4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,4

Nhóm 5 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1

Nguồn: WHO và HMU 2012.
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Để khắc phục tình trạng tổng chi tiêu y tế 
ngày càng gia tăng và khả năng tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc ngày càng giảm cho những 
người không có khả năng chi trả, Chính phủ 
đã mở rộng bảo hiểm y tế với mục tiêu đạt 
được diện bao phủ 80% đến năm 2020 và 
100% trong trung hạn. Năm 2002, Chính phủ 
bắt đầu áp dụng Quỹ Chăm sóc sức khỏe 
người nghèo, và lồng ghép vào hệ thống 
bảo hiểm y tế chính vào năm 2009. Quỹ SHI, 
do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý, đã trở 
thành kênh chính để thực hiện phổ cập bảo 
hiểm y tế. 

Bảo hiểm có vai trò ngày càng quan trọng 
trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, với các 
khoản thanh toán ước tính lên đến 16% tổng 
chi tiêu cho y tế năm 2012 (OECDb, 2014). 

Diện bao phủ rộng của bảo hiểm y tế, có được 
nhờ các khoản trợ giá của Nhà nước cho các 
nhóm chịu thiệt thòi, có vai trò quan trọng để 
khắc phục những trở ngại ngăn cản khả năng 
tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ y tế. Những 
vấn đề như chuyển bệnh nhân lên tuyến trên 
một cách không cần thiết, thiếu tính minh 
bạch và quản lý yếu kém có thể khắc phục 
có hiệu quả hơn, kể cả thông qua thực hiện 
Luật Bảo hiểm y tế mới. Trong dài hạn, Việt 
Nam có thể dựa trên những nền tảng này và 
hướng tới hệ thống chăm sóc sức khỏe “một 
người thanh toán” được coi là cách tiếp cận 
thực tiễn tốt nhất trên thế giới. Cho đến lúc 
đó những cải cách lớn và điều tiết là cần thiết 
nếu như ngành y tế muốn đạt được kết quả 
một cách tốt nhất và hỗ trợ cho tăng trưởng 
bao trùm cao hơn.
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Chương 2.5: Tăng cường sức chống 
chịu thông qua mở rộng và củng cố 
hệ thống an sinh xã hội45

Ở các nước đang phát triển, hệ thống an sinh 
xã hội chính thức ngày càng được thừa nhận 
là dịch vụ công thiết yếu và là hợp phần cốt 
lõi của nền kinh tế thị trường có hiệu quả. 
An sinh xã hội có thể đóng vai trò then chốt 
trong việc phân phối lại của cải cho các thành 
viên dễ bị tổn thương nhất của xã hội, phát 
triển nguồn vốn con người và tạo điều kiện 
để các gia đình tham gia có hiệu quả hơn vào 
thị trường lao động. Nó hỗ trợ tăng trưởng 
kinh tế thông qua tạo ra sức tiêu thụ lớn hơn 
trong ngắn hạn cũng như giảm nhẹ rủi ro và 
tăng năng suất lao động trong dài hạn.

Từ khi phát động chủ trương Đổi Mới năm 
1986, cùng với những bước tiến dài trong nỗ 
lực phát triển một nền kinh tế sôi động, đầy 

sức sống cũng như để cải thiện cuộc sống của 
người dân, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực trong 
việc xây dựng một hệ thống an sinh xã hội toàn 
diện, chủ yếu dựa vào vòng đời của con người 
(Hộp 2.6). Hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam 
bao gồm bốn trụ cột: bảo hiểm xã hội, trợ giúp 
xã hội, giảm nghèo và tạo việc làm, và các dịch 
vụ xã hội cơ bản ở các lĩnh vực y tế, giáo dục, 
nước sạch và vệ sinh môi trường, v.v... Trợ giúp 
xã hội được phân nhỏ thêm thành trợ giúp 
thường xuyên, cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ 
chăm sóc xã hội. Bảo hiểm thất nghiệp là một 
phần của trụ cột về giảm nghèo. Bảo hiểm y 
tế và miễn học phí/ trợ cấp sinh hoạt ở trường 
học cũng như các khoản hỗ trợ giáo dục khác 
như trợ cấp tiền mặt cho học sinh nghèo/ chịu 
thiệt thòi đều thuộc trụ cột các dịch vụ cơ bản. 

Hộp 2.16: Định nghĩa về an sinh xã hội trong báo cáo này

Định nghĩa về an sinh xã hội được sử dụng 
trong Báo cáo này bao hàm các chương trình 
an sinh xã hội cốt lõi cho trợ giúp xã hội được 
quốc tế thừa nhận (các khoản trợ cấp bằng 
tiền mặt thường xuyên và có thể dự báo trước 
từ ngân sách nhà nước cho các nhóm dân cư 
dễ bị tổn thương, kể cả những người ăn lương 
hưu trí xã hội; cứu trợ khẩn cấp và chăm sóc xã 
hội cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương) và 

bảo hiểm xã hội, thất nghiệp và y tế (các chương trình đóng góp bắt buộc và được trợ cấp). 

Định nghĩa của Việt Nam về an sinh xã hội bao hàm các yếu tố trợ giúp xã hội của cứu trợ khẩn cấp 
và chăm sóc xã hội cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương, với diện bao phủ hẹp hơn so với các 
chương trình trợ cấp tiền mặt thường xuyên. Nó cũng bao hàm các dịch vụ xã hội cơ bản (y tế, giáo 
dục, nước sạch và vệ sinh môi trường, v.v...) và giảm nghèo, tạo thu nhập, việc làm và đào tạo nghề 
cho người nghèo. Chính sách người có công, mặc dù có nhiều yếu tố của định nghĩa về chương 
trình trợ cấp tiền mặt thường xuyên được quốc tế thừa nhận, không được bao hàm trong định 
nghĩa an sinh xã hội của Việt Nam. Điều này không được bàn thảo sâu trong báo cáo này, nhưng 
được đề cập đến trong tài liệu tham khảo khi cần thiết.

Việc lựa chọn sử dụng định nghĩa về an sinh xã hội trong báo cáo dựa vào mong muốn giữ được 
trọng tâm và sự đơn giản trong phân tích, phù hợp với định nghĩa quốc tế về các chương trình an 
sinh xã hội/ trợ giúp xã hội cốt lõi. Nó cũng phù hợp với chi tiêu của chính phủ hiện nay và diện 
bao phủ của các chương trình. Các chương trình quy mô nhỏ hơn sẽ không được bàn thảo chi tiết, 
mặc dù có được đề cập trong phần tài liệu tham khảo khi cần thiết.
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Đến nay, thành tựu mà hệ thống an sinh xã 
hội đã đạt được là rất ấn tượng. Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam, cơ quan cung ứng bảo 
hiểm xã hội của Nhà nước,  đã có 11,4 triệu 
thành viên đóng góp và cung cấp lương 
hưu cho hơn 2,2 triệu người về hưu. Gần 
1,6 triệu người trên 80 tuổi đang được nhận 
lương hưu ng tháng do ngân sách nhà nước 
chi trả Đến năm 2015, gần 75% người Việt 
Nam là đối tượng của bảo hiểm y tế (Bộ Y 
tế). Gần 800.000 người khuyết tật không có 
khả năng lao động được nhận trợ cấp hàng 
tháng. Hàng trăm nghìn người dễ bị tổn 
thương khác - người già cô đơn, trẻ em mồ 
côi và trẻ em khác có hoàn cảnh khó khăn, 
và người sống chung với HIV hay bị nhiễm 
HIV - được nhận trợ cấp tiền mặt và hỗ trợ 
chăm sóc xã hội. Các hộ gia đình nghèo và 
hộ dân tộc thiểu số cũng như con em của 
họ có thể được nhận trợ cấp tiền mặt, miễn 
học phí, hỗ trợ sản xuất, tín dụng ưu đãi và 
đào tạo nghề46.

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển đổi 
sang nền kinh tế thị trường, đã đạt được vị 
thế nước có mức thu nhập trung bình thấp 
và bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước 
đang thay đổi, điều quan trọng là phải đánh 
giá xem quy mô và phạm vi của hệ thống 
an sinh xã hội Việt Nam có theo kịp những 
chuyển đổi này hay không và tính toán các 
phương án khả thi để cải thiện hơn nữa 
hệ thống này như là một phần của tăng 
trưởng và phát triển mang tính bao trùm 
cao hơn. 

2.5.1. Những nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng dễ bị tổn thương 

Mặc dù có nhiều thành tựu, hệ thống an sinh 
xã hội của Việt Nam phải đối mặt với một số 
thách thức cần phải được giải quyết để đạt 
được tăng trưởng bao trùm hơn. 

Người dân đang già đi 

Do có sự giảm sút mạnh trong tỷ lệ sinh sản 
và tử vong trong khi tuổi thọ kỳ vọng tăng 
lên, nên cấu trúc nhân khẩu học của Việt Nam 
đang thay đổi nhanh chóng. Số lượng người 
cao tuổi đã tăng với tốc độ nhanh hơn bất kỳ 
nhóm dân cư nào khác. Chỉ số già hóa47 cũng 
tăng nhanh, trong khi tỷ số hỗ trợ tiềm năng, 
tức là số lượng người trong độ tuổi lao động 
(từ 15-59 tuổi) trên số người già (từ 60 tuổi trở 
lên), đang tụt giảm (Hình 2.25). 

Mặc dù tỷ trọng dân số trên 60 tuổi hiện 
nay chỉ chiếm hơn 10% một chút, nhưng 
đến năm 2050 con số này có thể tăng lên 
đến 27,8% (dự báo điều chỉnh dân số của 
UNDESA năm 2015). Đồng thời, tỷ trọng trẻ 
em từ 0-14 tuổi, hiện nay chiếm 22% dân 
số, sẽ giảm xuống còn 17,6% đến năm 2030 
và 14,5% đến năm 2050. Thời gian để Việt 
Nam chuyển sang cơ cấu dân số “già hóa” sẽ 
ngắn hơn rất nhiều so với trong lịch sử như 
đã từng xảy ra ở các nước khác trên thế giới. 
Cùng một quá trình này đã cần đến 85 năm ở 
Thụy Điển nhưng sẽ xảy ra ở Việt Nam trong 
vòng chỉ 20 năm48.

Hình 2.25: Việt Nam đang già hóa dân số ở một tốc độ chưa từng có trong lịch sử 

Nguồn: Điều tra Dân số và Nhà ở các năm 1979, 1989, 1999, 2009 và Tổng cục Thống kê (2010).



Tăng trưởng bao trùm ở Việt Nam  l 115      

Do tình hình di cư từ nông thôn đến thành 
thị, số lượng người cao tuổi sống ở nông 
thôn cao hơn gấp 3,5 lần so với số người 
cao tuổi sống ở thành phố. Tỷ lệ người cao 
tuổi sống với con cái đã giảm xuống, dẫn 
đến ngày càng nhiều người cao tuổi sống 
với vợ (hoặc chồng) hoặc sống cô đơn và 
số lượng ngày càng tăng các hộ gia đình 
“khuyết thế hệ” mà ở đó ông, bà sống chung 
với các cháu (UNFPA 2011). Có nhiều người 
lớn tuổi là phụ nữ, với tỷ trọng phụ nữ lớn 
tuổi trên 100 nam giới lớn tuổi tăng từ 131 
cho nhóm 60-69 tuổi, lên 149 cho nhóm 
70-79 tuổi và 200 cho nhóm 80 tuổi trở lên 
(Giang T.L. 2010).

Khi dân số Việt Nam ngày càng già hóa, sẽ có 
một tỷ trọng lớn hơn người cao tuổi sẽ sống 
phụ thuộc vào một lực lượng lao động giảm 
dần, với tác động tiêu cực đến tăng trưởng 
kinh tế, trừ phi năng suất lao động tăng lên 
và nhiều người hơn trong độ tuổi lao động có 
được việc làm có năng suất. Các gia đình có 
người cao tuổi có nhiều khả năng hơn để trở 
thành các hộ nghèo và già hóa cũng sẽ đặt 
ra những thách thức nghiêm trọng cho việc 
cung cấp an sinh xã hội để đáp ứng nhu cầu 
ngày càng tăng. Sức ép đối với ngân sách và 
dịch vụ y tế có thể bắt nguồn từ các căn bệnh 
không lây lan, từ đó trở thành những nguồn 
chính gây nên bệnh tật và tử vong.  

Di cư, đô thị hóa và sự vắng bóng của các 
mạng lưới an sinh xã hội phi chính thức

Cũng như ở các nước khác có mức thu nhập 
trung bình đang phát triển nhanh, di cư và 
đô thị hóa gắn liền với di cư là các yếu tố chủ 
yếu thúc đẩy thay đổi kinh tế - xã hội ở Việt 
Nam. Những hiện tượng này đang chi phối 
mô hình tăng trưởng hiện tại và có vai trò 
quan trọng trong việc phân phối thu nhập 
và cơ hội. Từ những năm đầu của quá trình 
chuyển đổi, nhiều người từ các vùng nông 
thôn và nông nghiệp đã đi cư đến các thành 
phố. Điều đó đã tạo ra tác động rõ ràng lên 
tình trạng nghèo và dễ bị tổn thương, do 
đó tác động lên đòi hỏi đang thay đổi mà 
hệ thống an sinh xã hội phải đối mặt. Dân 
số thành thị tăng lên cũng đòi hỏi các dịch 
vụ công chủ yếu phải có diện bao phủ rộng, 
rõ ràng nhất là y tế và giáo dục. Tuy nhiên, 

hệ thống đăng ký hộ khẩu của Việt Nam đã 
ngăn cản người di cư và gia đình họ trong 
việc tiếp cận những lợi ích cơ bản này và góp 
phần tạo ra việc làm phi chính thức. 

Di cư đã tạo ra ảnh hưởng mang tính biến 
đổi đối với các cấu trúc xã hội, khiến xã hội 
Việt Nam trở nên manh mún và phức tạp hơn. 
Nhiều người trong độ tuổi lao động và các hộ 
gia đình trẻ ở rất xa đại gia đình của họ và sinh 
sống ở các cộng đồng thành thị. 

Người lao động di cư và gia đình họ thường 
tham gia ít hơn và do đó nhận được sự trợ 
giúp từ các tổ chức và mạng lưới địa phương 
ít hơn những người có hộ khẩu thường trú. 
Những khoản tiền mà người lao động di cư 
gửi về nhà đã giúp ích cho gia đình họ ở nông 
thôn nhưng không đủ để giải quyết các vấn 
đề gia đình và chăm sóc xã hội cho con em và 
người lớn tuổi, đặc biệt những người có máu 
mủ với những người lớn tuổi sống ở nông 
thôn, sống với vợ (hoặc chồng) hoặc sống 
cô đơn, hoặc sống với các cháu trong các gia 
đình “khuyết thế hệ” (CAF 2010). 

Khi người lao động di cư mất việc làm, gia 
đình mở rộng và nền nông nghiệp tự túc tự 
cấp ở nông thôn có thể đóng vai trò là “mạng 
lưới an toàn”, nhưng chỉ trong vòng ít tháng 
(UNDP 2010b và CAF 2010). Không có an sinh 
xã hội chính thức, nhiều hộ gia đình sẽ lâm 
vào cảnh túng bấn. Hơn nữa, vì tình cảnh này 
có xu hướng sẽ kéo dài, nên các mối liên kết 
gia đình và cộng đồng truyền thống sẽ trở 
nên căng thẳng. Các mạng lưới hỗ trợ phi 
chính thức đã bắt đầu tàn lụi, điều đó nhấn 
mạnh tầm quan trọng của một hệ thống an 
sinh xã hội hiện đại. 

Tỷ lệ lớn trẻ em phải sống trong nghèo đói 
và suy dinh dưỡng

Mặc dù Việt Nam đã thu được nhiều thành 
tựu về giảm nghèo, nhưng gần 50% trẻ em 
tiếp tục phải sống trong cảnh nghèo khó 
hoặc dễ bị tổn thương trước tình trạng nghèo 
khó. Trong các hộ gia đình có trẻ em từ 16 tuổi 
trở xuống, tỷ lệ nghèo là 14,3% năm 2012, 
cao hơn đáng kể so với tỷ lệ nghèo bình quân 
toàn quốc là 11,8% (tính toán của UNDP dựa 
trên số liệu VHLSS 2012, GSO). 
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Điều đặc biệt đáng lo ngại là tỷ lệ cao trẻ em 
bị suy dinh dưỡng. Tình trạng này tác động 
tiêu cực đến sự phát triển trí tuệ, cuối cùng sẽ 
hạn chế năng lực học tập ở trường của các em 
và khả năng phát triển tiềm năng lao động và 
thu nhập khi các em trưởng thành. Năm 2011, 
22% trẻ em dưới 5 tuổi bị còi cọc vì suy dinh 
dưỡng, và tỷ lệ này lên đến 28,5% ở trẻ em 
từ 24 đến 35 tháng tuổi (Tổng cục Thống kê, 
điều tra MICS 2011). 

Còi cọc ảnh hưởng đến 26,8% trẻ em ở nông 
thôn, so với 11,8% ở thành phố. Trong nhóm 
trẻ em dân tộc thiểu số, 40,9% bị còi cọc, so 
với 19,6% trẻ em dân tộc Kinh. Hơn 40% trẻ 
em ở nhóm có mức thu nhập thấp nhất bị còi 
cọc.49 Ngay cả trẻ em ở các nhóm có mức thu 
nhập trung bình, cũng có tới 25% các cháu bị 
còi cọc, cho thấy tác động của tình trạng thu 
nhập bấp bênh và quá ít ỏi trong số những 
người không được coi là “nghèo”. 

Những xu hướng này đòi hỏi phải có những 
biện pháp can thiệp mang tính sáng tạo, đặc 
biệt là thông qua trợ giúp xã hội, để hỗ trợ các 

gia đình, đặc biệt là những gia đình có mức 
thu nhập thấp, đầu tư nhiều hơn vào dinh 
dưỡng của con em họ và dành nhiều thời 
gian hơn cho con em họ nhằm kích thích sự 
phát triển tư duy của chúng, bởi điều này là 
nền tảng cho sự phát triển trong cả cuộc đời 
các cháu.

Người khuyết tật đã khá nhiều và có thể sẽ 
tăng thêm theo thời gian

Một tỷ lệ đáng kể người dân Việt Nam có 
khuyết tật - chiếm khoảng 7% dân số năm 
2006,50 với 3,4% bị khuyết tật nặng. Tuy nhiên, 
một tỷ lệ cao hơn nhiều bị ảnh hưởng bởi 
khuyết tật. Khoảng 22% các hộ gia đình có 
một thành viên bị khuyết tật trong khi 12,5% 
trong số họ có người bị khuyết tật nặng. 
Tình trạng khuyết tật ảnh hưởng đến phụ nữ 
nhiều hơn nam giới, tùy thuộc độ tuổi. Hình 
2.26 cho thấy tỷ lệ người khuyết tật và khuyết 
tật nặng ở từng nhóm tuổi, với độ phổ biến 
bắt đầu tăng ở khoảng 45 tuổi. Đến 65 tuổi, 
khuyết tật ảnh hưởng đến 30% dân số, và con 
số này tăng lên đến 70% ở độ tuổi 80. 

Hình 2.26: Khuyết tật ảnh hưởng tới phụ nữ nhiều hơn nam giới, và tăng lên theo độ tuổi 

Nguồn: VHLSS 2006, Stephen Kidd và Tareq Abu-el-Haj, 1/2016, sắp ấn hành).
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Có một mối quan hệ rõ ràng giữa nghèo và 
khuyết tật. Năm 2006, số hộ gia đình nghèo có 
một thành viên bị khuyết tật là 20% cao hơn ở 
những hộ gia đình không có người khuyết tập. 
Trong số những hộ gia đình có thành viên bị 
khuyết tật nặng, tỷ lệ nghèo là 30% cao hơn.

Trong tình hình dân số già hóa, cùng với số 
lượng lớn tai nạn giao thông, thiên tai và 
các chấn thương do lao động, tỷ lệ người bị 
khuyết tật có xu hướng tăng theo thời gian. 
Tình trạng này đặt ra cho các gia đình những 
đòi hỏi lớn về chăm sóc và hỗ trợ. Nó đòi hỏi 
Chính phủ phải mở rộng đầu tư vào lĩnh vực 
chăm sóc sức khỏe, chăm sóc xã hội và bảo vệ 
người dân khỏi cảnh khuyết tật, kể cả để bảo 
đảm rằng họ có được mức thu nhập tối thiểu 
được bảo đảm và, trong trường hợp có thể, 

vẫn tiếp tục nằm trong lực lượng lao động 
càng lâu càng tốt. 

Các cú sốc về mặt môi trường có thể trầm 
trọng hơn do biến đổi khí hậu 

Việt Nam phải đối mặt với các cú sốc liên quan 
đến thời tiết, đặc biệt là bão và lụt. Những thiên 
tai này gây ra nhiều thiệt hại cho sinh mạng và 
sinh kế của người dân và cho nền kinh tế nói 
chung. Trong khi thiên tai ảnh hưởng đến cả 
nước, Bảng 2.11 cho thấy rằng các vùng ven biển 
chịu nhiều khủng hoảng thường xuyên hơn và 
gây ra nhiều thiệt hại hơn - bình quân, thiên tai 
ven biển gây thiệt hại nhiều gấp 2 đến 3 lần so 
với ở những nơi khác (Noy và Vũ 2009). Tần suất 
và tác động của thiên tai có chiều hướng gia tăng 
khi biến đổi khí hậu trở nên nghiêm trọng hơn. 

Bảng 2.11: Thiên tai gây thiệt hại nhiều nhất cho các vùng ven biển

Khu vực
Số người chết 

(trung bình trên 
10.000 người) 

Số người bị ảnh 
hưởng (trung bình 
trên 1.000 người) 

Mức độ thiệt hại 
(phần trăm trung 

bình của sản lượng) 

Số lượng thiên tai 
mỗi năm (trung 

bình) 

Đồng bằng sông Hồng 0,11 44,25 3,08 1,34

Đông Bắc 0,15 49,21 4,33 1,43

Tây Bắc 0,13 45,32 5,13 1,62

Duyên hải Bắc Trung bộ 0,29 127,54 11,85 2,21

Duyên hải Nam Trung bộ 0,28 114,73 10,04 3,65

Tây Nguyên 0,16 116,43 9,52 3,15

Đông Nam bộ 0,21 98,34 8,68 2,06

Đồng bằng sông Cửu Long 0,19 84,86 7,54 1,87

TỔNG 0,20 75,52 5,58

Nguồn: Noy và Vũ 2009.

Trong tình hình có tần suất thiên tai cao như 
vậy, Việt Nam phải xây dựng và thực hiện 
nhiều chiến lược, trong đó có một hệ thống 
an sinh xã hội toàn diện, nhằm giúp các nạn 
nhân thiên tai và những người có rủi ro cao 
đương đầu với những tổn thất về mặt tài 
chính và xây dựng sức chống chịu.

Dễ bị tổn thương trước nghèo đói 

Mặc dù Việt Nam thu được những thành tựu 
đầy ấn tượng trong việc khắc phục tình trạng 

nghèo đói, nhưng một phần đáng kể người 
Việt Nam vẫn dễ bị tổn thương trước nghèo 
đói. Hiểu biết tình trạng tổn thương trước 
các cú sốc như ốm đau, khuyết tật hay thất 
nghiệp cũng như năng lực phản ứng trước 
các cơ hội để có được cuộc sống tốt hơn là 
điều có ý nghĩa quan trọng đối với các chiến 
lược nhằm xây dựng sức chống chịu. 

Như thảo luận ở chương 2.1, trong năm 2012, 
khoảng 86% dân số Việt Nam được phân loại 
là người nghèo (12,4% có thu nhập bình quân 
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đầu người dưới 2 đôla/ngày, tính theo PPP 
năm 2005), nhóm cận nghèo hoặc không đảm 
bảo (26,1%, với thu nhập từ 2-4 đôla/ngày) và 
nhóm trung lưu lớp dưới hoặc dễ tổn thương 
(47,8%, với thu nhập từ 4-10 đôla/ngày). Chỉ 
có 13,7% dân số có thể được phân loại thành 

nhóm trung lưu lớp trên (6,7%, với thu nhập 
từ 10-13 đôla/ngày) và nhóm thu nhập cao 
(7%, với thu nhập trên 13 đôla/ngày). Có thể 
có sự dịch chuyển đáng kể của dân số giữa 
các nhóm không bảo đảm, nhóm dễ tổn 
thương và nhóm nghèo.

Hình 2.27: Tỷ lệ lớn dân số chuyển dịch giữa các nhóm, 2010 và 2012 

Nguồn: Stephen và Abu-el-Haj, sắp ấn hành.
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Hình 2.27 cho thấy cuộc sống của hộ gia 
đình đã thay đổi như thế nào từ năm 2010 
đến 2012. Khoảng 35% những người ở 
nhóm nghèo nhất năm 2010 đã dịch chuyển 
lên một nhóm giàu hơn năm 2012, với một 
số lượng tương tự bị rơi xuống nhóm nghèo 
nhất. Trong số những người sống trong 
cảnh nghèo túng năm 2012, 24,3% trước 
đó đã từng ở trong nhóm cận nghèo, 7,1% 
trong nhóm trung lưu, 2,8% trong nhóm 
trung lưu lớp trên và 1,1% trong nhóm giàu 
nhất năm 2010. 

Trong khi sinh kế của người dân ở nhóm 
trung lưu lớp dưới và cận nghèo - khoảng 
74% dân số trong các nhóm “trung lưu” - đã 
được cải thiện, thì người dân ở các nhóm này 

vẫn dễ bị tổn thương trước các cú sốc. Nhiều 
người, đặc biệt là các hộ gia đình có các thành 
viên là trẻ em, người lớn tuổi và (hoặc) người 
khuyết tật, đang phải bươn chải để đáp ứng 
những nhu cầu hiện nay và tiết kiệm cho 
tương lai. Các cú sốc và khủng hoảng, như 
ốm đau, thiên tai và mất việc làm, vào bất kỳ 
thời điểm nào, đều có tác động đáng kể đối 
với thu nhập của họ, với tiềm năng đẩy họ 
trở lại tình cảnh nghèo túng. 

Điều đó cho thấy Việt Nam đang phải đối 
mặt với thách thức lớn trong việc cấu trúc 
một hệ thống an sinh xã hội không chỉ có 
thể hỗ trợ những người đang sống trong 
nghèo túng để họ có được điều kiện sống 
tối thiểu mà còn giải quyết những mối quan 
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ngại và nhu cầu ngày càng tăng của nhóm 
đông đảo người dân đang ở bậc trung lưu 
của thang phân bố thu nhập. Để duy trì và 
thúc đẩy hơn nữa những thành tựu giảm 
nghèo, Việt Nam - cũng như nhiều nước có 
mức thu nhập trung bình khác - cần phát 
triển một hệ thống an sinh xã hội có thể vừa 
xóa nghèo vừa ngăn những người đang ở 
tầng lớp trung lưu rơi trở lại cảnh nghèo 
túng trong khi cũng tăng cường năng lực 
để họ trở nên an toàn hơn. Điều đó cũng 
giúp giảm thiểu rủi ro và khuyến khích các 
hộ gia đình đưa ra những sự lựa chọn đầu tư 
tích cực. Họ sẽ có năng lực tốt hơn để góp 
phần vào và hưởng lợi từ quá trình chuyển 
đổi kinh tế của Việt Nam và dịch chuyển lên 
nấc thang thu nhập cao hơn. 

2.5.2. Những rào cản hệ thống đối với việc 
phổ cập an sinh xã hội  

Có một số bất cập hiện đang ngăn cản hệ 
thống an sinh xã hội của Việt Nam giải quyết 
một cách trọn vẹn những thách thức kinh tế 
- xã hội đang thay đổi. Những thách thức này 
liên quan đến giới hạn diện bao phủ, mức độ 
hỗ trợ, ràng buộc tài khóa và các vấn đề về 
cung cấp dịch vụ. 

Diện bao phủ còn hạn chế 

Lương hưu cho người cao tuổi: Trong 
năm 2014, có 11,4 triệu lao động tham gia 
đóng góp bảo hiểm xã hội Việt Nam (VSS), 
chiếm gần 21,1% trong tổng số lực lượng 
lao động. Ngay cả trong những người lao 
động ở khu vực chính thức, là mục tiêu 
chính của chương trình, cũng có tới khoảng 
35% người lao động hiện không tham gia. 
Ở khu vực phi chính thức, quỹ này chỉ đến 
được với 191.000 người lao động, hay 0,51% 
trong tổng số lao động ở khu vực này năm 
2014 ILSSA, 2014). Với 75% tổng số người 
lao động nói chung làm việc ở khu vực phi 
chính thức, với tốc độ mở rộng khu vực 
chính thức như hiện nay với 2%/năm trước 
năm 2011, -1% năm 2011 và 2012, thì trong 
vòng 10 năm tới, VSS cũng chỉ bao phủ được 
khoảng 37% lực lượng lao động. 

Số lượng người được nhận lương hưu từ 
VSS tăng từ 1,74 triệu người năm 2009 lên 

khoảng 2,2 triệu người năm 2013, nhưng chỉ 
chiếm 22,4% người từ 60 tuổi trở lên năm 
2009. Đến năm 2014, con số này đã tụt xuống 
còn 20,9% do già hóa dân số diễn ra nhanh 
chóng (Bản tóm tắt chính sách số 2 “Bảo hiểm 
xã hội” của ILSSA, 12/2014). Khoảng 9,95% 
người trên 50 tuổi được nhận lương hưu từ 
bảo hiểm xã hội. Tỷ lệ này cao nhất trong 
những người từ 60-79 tuổi, tức 14,4%. Con 
số này giảm xuống còn 7,5% ở những người 
trên 80 tuổi và 5,6% những người 50-59 tuổi. 
Hệ thống này thiên vị nam giới rất nhiều, với 
khoảng 12,1% nam giới so với 7,4% phụ nữ, 
được nhận lương hưu từ bảo hiểm xã hội. 
Diện bao phủ là rất thấp trong nhóm dân tộc 
thiểu số, chỉ hơn 2% (ILO và UNFPA, 2014). 
Một tỷ lệ lớn những người nhận lương hưu 
từ VSS được Nhà nước hỗ trợ bởi trước đây 
họ từng là người lao động ở khu vực công và 
về hưu trước năm 1995.

Do tốc độ phát triển rất chậm của VSS, nên 
trong vòng 10 năm tới tỷ trọng những người 
nhận lương hưu từ VSS trong số những người 
từ 60 tuổi trở lên sẽ không tăng lên đáng kể. 
Nó thậm chí có thể giảm xuống phần nào, 
do già hóa dân số và sự giảm dần số người 
hưởng lương được Nhà nước hỗ trợ.

Trong khi việc mở rộng quỹ đóng góp lương 
hưu chính thức của VSS gặp khó khăn, số 
lượng người cao tuổi được nhận hỗ trợ tiền 
mặt do ngân sách nhà nước tài trợ dưới hình 
thức là một quỹ lương hưu không đóng góp, 
đặc biệt trong những người từng làm việc ở 
khu vực phi chính thức, lại tăng lên nhanh 
chóng. Những khoản lương hưu xã hội này 
được cấp cho người dân từ 80 tuổi trở lên. 
Có khoảng 1,56 triệu người, tức 70% những 
người từ 80 tuổi trở lên, đang được nhận ít 
nhất 180.000 VND mỗi tháng năm 2014 (Bộ 
LĐTBXH 2015).51 

Một số tỉnh và thành phố, đặc biệt những 
tỉnh, thành phố có nguồn thu đáp ứng được 
nhu cầu ngân sách địa phương, đã tăng mức 
trợ cấp tiền mặt và giảm ngưỡng tuổi, ví dụ 
350.000 đồng ở Hà Nội và từ 70 tuổi trở lên 
ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù có những 
diễn biến này, nhưng diện bao phủ lương hưu 
xã hội cho những người từ 65-79 tuổi vẫn còn 
rất hẹp.52 
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Diện bao phủ bảo hiểm y tế là tương đối 
rộng, đến được 75% dân số năm 2015. Đạt 
được mức độ bao phủ này là nhờ thực hiện 
bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động 
chính thức và nhất là chính sách của Nhà 
nước cấp bảo hiểm y tế không mất tiền 
cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người 
hưởng lương hưu, người có công (xem hộp 
2.17) và người được nhận trợ giúp xã hội 
thường xuyên cũng như bảo hiểm y tế trợ 
giá cho học sinh và các hộ gia đình cận 
nghèo (Somanathan và các tác giả 2014; Trần 
Văn Tiến và các tác giả 2011). Việc hoàn tất 
mở rộng bảo hiểm y tế chính thức đến các 
nhóm dân cư còn lại, kể cả người cận nghèo, 
người có mức thu nhập trung bình thấp và 
thậm chí người có mức thu nhập trung bình 
nhưng làm việc cho khu vực phi chính thức 
được các cơ quan hữu quan, trong đó có Bộ 
Y tế, coi là rất thách thức.

Các chương trình hỗ trợ trẻ em hiện nay 
được thiết kế chủ yếu nhằm giúp trẻ em từ 
các hộ gia đình nghèo – ví dụ, thông qua 
chủ trương miễn học phí, trợ cấp giá cho 
giáo dục tuổi thơ, phụ cấp tiền sinh hoạt cho 
học sinh nội trú và trung học, và phụ cấp ăn 
trưa cho học sinh các dân tộc thiểu số. Các 
chương trình này cũng hướng tới các đối 
tượng là trẻ em sống ở các vùng đặc biệt khó 
khăn, kể cả các em không có sự hỗ trợ của 
bố mẹ, có khuyết tật và sống chung với HIV. 
Diện bao phủ của các chương trình này có 
khác nhau, như được phản ánh tại Phụ lục 3, 
từ vài nghìn em đến khoảng 60.000 em cho 
các sáng kiến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn (Nghị định 76, 13 và 126). Việc 
miễn học phí/phụ cấp cho học sinh từ các hộ 
gia đình dân tộc thiểu số và các chương trình 
hỗ trợ giáo dục khác đang hỗ trợ gần 5 triệu 
em học sinh.

Các chương trình hỗ trợ người khuyết tật 
hiện nay đang hỗ trợ khoảng 800.000 người 
có khuyết tật từ rất nặng đến nặng - những 

người được định nghĩa là “không có khả 
năng lao động - và 183.471 người được chẩn 
đoán là “có bệnh tâm thần nghiêm trọng”. 
Diện bao phủ của các chương trình này là rất 
hạn chế, nếu xét thực tế thì hiện có khoảng 
7,2 triệu người có khuyết tật ở những mức 
độ khác nhau.53 

Diện bao phủ của cứu trợ khẩn cấp và các 
chương trình chăm sóc xã hội chỉ ở mức 
tối thiểu. Năm 2013 có khoảng 3.400 người 
được nhận hỗ trợ lương thực khẩn cấp và 
11.000 hộ gia đình được nhận hỗ trợ khẩn 
cấp để khắc phục hậu quả tiêu cực của 
thiên tai, trong đó có tử vong của các thành 
viên gia đình, bị thương và mất nhà cửa. 
Trong giai đoạn 2010 đến 2014, năm 2013 
có số lượng thiên tai và nạn nhân thiên tai 
nhiều nhất. 

Khoảng 41.500 người lớn tuổi không có gia 
đình hỗ trợ, trẻ em mồ côi và trẻ em bị bệnh 
tâm thần nghiêm trọng hay người tàn tật 
sống trong các trung tâm an sinh xã hội 
năm 2013. Cũng trong năm đó, 15.000 gia 
đình nhận nuôi trẻ mồ côi. Trong các hộ gia 
đình có một hay nhiều thành viên bị khuyết 
tật nặng, 182.000 người được nhận trợ cấp 
tiền mặt hàng tháng. (MOLISA 2015). 

Không phải tất cả các giai đoạn của vòng đời 
con người đều được hỗ trợ  

Hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam thay 
đổi theo một số yếu tố của vòng đời, phù 
hợp với con đường được lựa chọn bởi tất cả 
các nước phát triển và hầu hết các nước có 
mức thu nhập trung bình. Hình 2.28 phản 
ánh sơ đồ của các chương trình an sinh xã 
hội chủ yếu trong cả vòng đời, có phân biệt 
giữa an sinh xã hội, trợ cấp xã hội và hỗ trợ 
người có công. Hầu hết các chương trình 
đều xử lý yếu tố khẩn cấp ở một mức độ 
nào đó,54 nhưng cũng có một số khoảng 
cách đáng kể.
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Có khoảng cách lớn đối với những người trong 
tuổi lao động, thanh niên, thiếu niên và những 
người 65-79 tuổi. Bằng cách tập trung vào các 
đối tượng nghèo nhất và trẻ em có hoàn cảnh 
đặc biệt khó khăn, các chương trình hỗ trợ tuổi 
thơ có thể bỏ qua nhóm đông đảo hơn trong 
trẻ em bị còi, thiếu sự chăm sóc trước khi sinh, 
thiếu chăm sóc và giáo dục tuổi thơ, là những 
vấn đề đang đặt ra không chỉ với các hộ gia 
đình có mức thu nhập nghèo nhất. Diện bao 
phủ hạn hẹp của các chương trình hỗ trợ người 
khuyết tật và bảo hiểm xã hội, với số lượng lớn 
những người 65-79 tuổi không có lương hưu, 
có nghĩa là những người trong tuổi lao động, 
đặc biệt là các hộ gia đình có thành viên là trẻ 
em, người lớn tuổi và (hoặc) người khuyết tật, 
không được tiếp cận đầy đủ với an sinh xã hội.  

Hệ thống an sinh xã hội bỏ sót nhóm ở giữa 

Ngoài trường hợp ngoại lệ là lương hưu xã hội 
cho những người từ 80 tuổi trở lên, và chính 
sách đối với người có công (Hộp 2.17), Nhà 
nước hướng hệ thống an sinh xã hội vào hai 
nhóm: những người sống trong cảnh nghèo 

túng hoặc có hoàn cảnh khó khăn,55 những 
người được nhận trợ cấp xã hội, và người lao 
động trong khu vực chính thức mà đa phần 
làm việc cho Nhà nước và các doanh nghiệp 
nhà nước, và được tham gia vào hệ thống bảo 
hiểm xã hội. 

Hai chương trình lớn nhất, đo bằng diện bao 
phủ, mức độ chi tiêu và mức độ lợi ích, là bảo 
hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, đều chủ yếu 
hướng vào người lao động ở khu vực chính 
thức. Bảo hiểm xã hội có mức độ tham gia rất 
thấp, với chỉ 0,51%, trong số người lao động 
ở khu vực phi chính thức, và những người 
có hợp đồng tạm thời và/hoặc là người di 
cư (UNDP 2010b; UNDP 2012, tính toán của 
nhóm soạn thảo báo cáo PTCN dựa theo số 
liệu VHLSS của GSO). Bảo hiểm xã hội thường 
mang lại lợi ích cho những người có trình độ 
học vấn cao hơn và người ở nhóm giàu hơn. 
Như Hình 2.29 cho thấy, diện bao phủ lên đến 
35,3% ở những người có trình độ học vấn 
sau bậc trung học. Tỷ lệ này rất thấp ở những 
người không được đi học hoặc chỉ học xong 
bậc tiểu học.  

Hình 2.28: Chương trình an sinh xã hội của Việt Nam 

Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp phát hành.
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Hình 2.30 cho thấy mức trợ cấp xã hội thực 
tế của  VSS năm 2012, thể hiện sự hỗ trợ này 

có xu hướng có lợi cho những người hưởng 
lương hưu giàu hơn.  

Hình 2.29: Diện bao phủ của lương hưu theo bảo hiểm xã hội là thấp hơn ở nhóm có 
trình độ giáo dục thấp, 2011 

Nguồn: ILO/UNFPA 2014, dựa trên số liệu Khảo sát già hóa quốc gia Việt Nam (VNAS) năm 2011.

Hình 2.30: Hỗ trợ trực tiếp từ VSS cho những người từ 65 tuổi trở lên có xu hướng đến 
với nhóm người giàu hơn
Theo nhóm thập phân vị

Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp xuất bản.
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Tỷ lệ bao phủ rộng của bảo hiểm y tế đã 
được thực hiện thông qua các phương pháp 
xác định đối tượng khác nhau. Đó là (i) phân 
loại (“phổ cập” trong một số nhóm, xuyên 
suốt các nhóm thu nhập) như cho người lao 
động trong khu vực chính thức hay trẻ em 
dưới 6 tuổi; (ii) dựa trên xác định đối tượng 
nghèo: bảo hiểm y tế không mất tiền cho 
người nghèo và  người được nhận hỗ trợ xã 
hội thường xuyên và trợ cấp giá cho nhóm 
người cận nghèo và một số nhóm nông dân 
và (hoặc) (iii) kết hợp giữa hai phương pháp 
trên. Phương pháp tiếp cận theo hộ gia đình 
đã được thực hiện theo Luật Bảo hiểm y tế 

vừa được thông qua, theo đó một khoản trợ 
cấp giá được cấp cho các thành viên khác 
trong gia đình cùng tham gia một chương 
trình bảo hiểm y tế với thành viên tham gia 
đầu tiên.

Tuy nhiên, bảo hiểm y tế vẫn bỏ sót những 
người ở giữa thang phân bố thu nhập - một 
đặc điểm thường thấy ở hầu hết các nước 
trong khu vực.56 Các nhóm với tỷ lệ nhập học 
thấp nhất chủ yếu là các các nhóm không 
nghèo (các hộ cận nghèo và các hộ có mức 
thu nhập trung bình) làm việc ở khu vực phi 
chính thức (xem Hình 2.31).

Hình 2.31: Người cận nghèo hoặc ở tầng lớp trung lưu có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 
thấp nhất 

Nguồn: VHLSS 2010.

Các chương trình trợ giúp xã hội quy mô lớn, 
như miễn học phí và trợ cấp sinh hoạt theo 
các Nghị định 67 và 13 hoặc văn bản thay thế, 
Nghị định 136, cũng hướng đến những người 
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và người 
nghèo nhất.

Trọng tâm kép của hệ thống an sinh xã hội, 
cùng với diện bao phủ hạn chế và mức trợ 
cấp thấp, dẫn đến tình trạng là việc bảo trợ 
“bỏ sót tầng lớp trung lưu” của người lao 
động phi chính thức, chủ yếu là những người 
được coi là dễ bị tổn thương trước nghèo đói 
hoặc những người chỉ mới đạt được mức thu 
nhập trung bình thấp.57
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Hình 2.32 mô tả trọng tâm kép của hệ thống 
an sinh xã hội, cho thấy đa số người dân 
không được bảo vệ một cách đầy đủ. Không 
chỉ họ không được nhận trợ giúp đầy đủ 
khi họ phải chăm nuôi con cái mà đa phần 
không có triển vọng được nhận lương hưu 
khi họ đến tuổi về hưu hay không có triển 
vọng tìm kiếm được sự hỗ trợ nếu họ rơi vào 
cảnh tàn tật.

Sự bỏ sót tầng lớp trung lưu và khoảng cách 
trong vòng đời, cùng với những thay đổi 
trong các nhóm dân cư dễ bị tổn thương 
trước cảnh nghèo túng, cho thấy một tỷ lệ 
đáng kể dân cư ở giữa thang phân phối thu 
nhập có rất ít khả năng tiếp cận an sinh xã 
hội chính thức. Nhiều hộ gia đình có lao động 
chính làm việc trong khu vực phi chính thức, 
trẻ nhỏ và người cao tuổi (đặc biệt từ 65-79 
tuổi) và (hoặc) người khuyết tật dễ bị tổn 
thương trước cảnh nghèo túng. 

Hình 2.32: Cách tiếp cận kép dẫn tới bỏ sót nhóm ở giữa 

Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp phát hành.

Hộp 2.17: Chính sách đối với người có công (Chương trình có công) 

Chính sách đối với người có công và nạn nhân da cam luôn luôn là ưu tiên chính sách chủ chốt, 
như được ghi nhận tại Nghị quyết 15 của Đảng về an sinh xã hội. Mặc dù Chương trình được một 
cục đặc biệt của Bộ Lao động Thương binh và xã hội quản lý, tách biệt với các chương trình an sinh 
xã hội khác, nhưng nó có nhiều nét đặc trưng của các biện pháp trợ giúp xã hội/trợ cấp tiền mặt. 

Các khoản chi trả mang tính thường xuyên và có thể dự báo được, và chương trình được thiết kế 
cho cả vòng đời, mang lại lợi ích thiết thực cho người cao tuổi, người khuyết tật và những người 
thân còn lại của họ, kể cả vợ góa, con côi. Mức chi trả là tương đối cao, phù hợp với tập quán ở 
các nước khác có mức thu nhập trung bình như Brazil và Nam Phi. Nét đặc trưng lý thú nhất của 
chương trình là nó rất tiến bộ, với 65% các đối tượng thụ hưởng nằm trong số 40% dân cư nghèo 
nhất. Con số này rất ấn tượng so với nhiều chương trình giảm nghèo ở các nước đang phát triển. 
Để có thêm thông tin, xem Phụ lục 6.
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Giá trị thấp của các khoản trợ giúp có nghĩa 
là trợ giúp xã hội ít có tác động  

Tác động của các chương trình trợ cấp xã hội 
cho cuộc sống của các cá nhân và gia đình 
phụ thuộc phần lớn vào giá trị của mức hỗ 
trợ. Giá trị cần đủ lớn để thực hiện được mục 
tiêu của sự hỗ trợ, nhưng không lớn đến mức 
- trong trường hợp các gia đình trong độ tuổi 
lao động - để ngăn cản họ tham gia tích cực 
vào lực lượng lao động. Hệ thống trợ giúp xã 
hội của Việt Nam dường như có tỷ lệ rất thấp 
so với các nước đang phát triển khác. 

Giá trị cơ sở58 của các khoản (tiền mặt thường 
xuyên) hỗ trợ xã hội là 180.000 đồng (xem 
Bảng X). Năm 2015, khoản này tăng lên 
270.000 đồng theo Nghị định 136. Giá trị thực 
của các khoản hỗ trợ mà một số người thụ 
hưởng nhận được là cao hơn, bởi Chính phủ 
áp dụng hệ số cho một số nhóm, ví dụ những 
nhóm có bất lợi “kép”. Những nhóm này bao 
gồm người cao tuổi và khuyết tật, người bị 
ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nhận nuôi trẻ 
mồ côi dưới 4 tuổi và có hai hoặc nhiều thành 
viên là người khuyết tật nặng trong một hộ 
(Báo cáo của Bộ LĐTBXH/SPD trước Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội, 7/2015).

Một số tỉnh - đặc biệt là các tỉnh có đóng góp 
ròng vào ngân sách trung ương - trả mức lợi 
ích cao hơn và có các tiêu chuẩn rộng rãi hơn, 
thực tế là tài trợ mức tăng này từ nguồn lực 
của tỉnh. 

Giá trị cơ sở của khoản tiền hỗ trợ xã hội là 
thấp so với ngưỡng nghèo. Năm 2015, giá trị 
cơ sở 270.000 đồng/tháng/người chỉ ngang 
với 45% và 54% của ngưỡng nghèo ở nông 
thôn và thành thị và tương đương với 21% 
và 24% của mức sống tối thiểu ở thành thị và 
nông thôn.59 Do đó, khoản tiền này là không 
đủ cho mức sống tối thiểu, đặc biệt là khi 
phần lớn những đối tượng thụ hưởng bị tàn 
tật nặng và (hoặc) từ 80 tuổi trở lên. Ở những 
hộ gia đình có nhiều hơn một đối tượng như 
vậy, thì khoản tiền đó hỗ trợ được rất ít, và 
cũng khó mà giúp được các hộ gia đình rất 
nghèo thoát khỏi cảnh nghèo túng hoặc các 
gia đình dễ bị tổn thương chống đỡ lại nguy 
cơ rơi vào đói nghèo. 

Khi giá trị các khoản trợ cấp xã hội cho người 
cao tuổi được đem so sánh với mức lương hưu 
theo bảo hiểm xã hội, giá trị này cũng thấp 
hơn đáng kể. Năm 2013, lương hưu tháng bình 
quân cho một người về hưu trước năm 1995 
là gần 18 lần cao hơn mức lương hưu theo trợ 
cấp xã hội cơ sở cho người từ 80 tuổi trở lên.

Hình 2.33 so sánh giá trị trợ cấp cho người từ 
80 tuổi trở lên tính theo tỷ lệ phần trăm GDP 
trên đầu người, với các mức lương hưu xã hội 
khác ở các nước đang phát triển. Lương hưu 
xã hội của Việt Nam là một trong những mức 
thấp nhất, tương đương với 4,7% GDP/người. 
Giá trị lương hưu xã hội ở các tỉnh giàu là cao 
hơn, nhưng vẫn thấp hơn so với tiêu chuẩn 
quốc tế.60

Hình 2.33: Việt Nam là một trong những nước có lương hưu xã hội thấp nhất trong các 
nước đang phát triển khác 

Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp phát hành.
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Hình 2.34: Mức trợ cấp cho người khuyết tật ở Việt Nam thấp hơn so với mức tiêu 
chuẩn61 

Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp phát hành.

Tương tự, Hình 2.34 cho thấy mức trợ 
cấp cho người khuyết tật cũng thấp 

hơn chuẩn mực ở nhiều nước đang phát 
triển khác.

Việt Nam không có một chương trình hỗ trợ 
trẻ em theo nghĩa thông thường, nhưng có 
một chương trình trợ cấp sinh hoạt ở trường 
học với VND 70.000/tháng cho các trẻ em 
thuộc các dân tộc thiểu số và những đối 
tượng trong Danh sách các hộ nghèo. Như 

Hình 2.35 cho thấy, giá trị - với chưa đến 
2% GDP/người - là thua xa các nước khác, 
ví dụ chỉ bằng một nửa giá trị tương tự của 
chương trình trợ cấp trẻ em vừa được đưa 
vào thực hiện ở Nê-pan. 

Hình 2.35: Mức trợ cấp cho trẻ em thấp hơn ở nhiều nơi khác62 

Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp phát hành.
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Vì giá trị của mức trợ cấp đã điều chỉnh theo 
thay đổi giá cả cho một số thời kỳ nhất định 
thay vì điều chỉnh thường xuyên so với chỉ 
số giá tiêu dùng, nên giá trị thật của hầu 
hết các khoản trợ cấp xã hội, được đo bằng 
sức mua, đã giảm xuống. Hình 2.36 cho thấy 
rằng, giá trị năm 2014 là khoảng 75% giá 

trị năm 2007, một mức thụt giảm đáng kể. 
Trong đợt điều chỉnh năm 2010, mức tăng 
giá trị tạm thời trở lại với sức mua của các 
khoản trợ cấp nhưng không có thêm sự gia 
tăng nào đến năm 2015 do tình trạng căng 
thẳng ngân sách.

Hình 2.36: Sức mua của các chương trình trợ giúp xã hội và lương hưu đóng góp không 
theo kịp sự thay đổi theo thời gian

Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp phát hành.

Việc tăng 50% giá trị cơ sở của mức trợ cấp 
xã hội năm 2015, từ VND 180.000 lên VND 
270.000, là một mức tăng đáng kể về sức 
mua, đưa trợ cấp trở lại mức cao hơn giá trị 
của nó năm 2007. Nhưng, về giá trị tuyệt đối, 
mức tăng này có thể chỉ là tối thiểu, ít hơn 
0,15% GDP so với các mức tăng về nguồn lực 
để hỗ trợ cho giá trị thực của mức lương hưu 
từ VSS. Tại Hình 2.37, giá trị thực của lương 
hưu từ VSS đã tăng lên gấp hơn hai lần từ 
năm 2007 đến 2013, hàm ý cho thấy mức 
tăng đáng kể về chi tiêu ngân sách nhà nước 
để trợ giá cho các khoản chi trả lương hưu, 
đặc biệt cho những người về hưu trước năm 
1995. Mức tăng này hầu như chắc chắn là 
nhiều hơn 0,15% GDP cần thiết để thực hiện 
Nghị định 136.

Giá trị thấp của các khoản trợ cấp xã hội hạn 
chế tác động của chúng. Các gia đình đang 
ở độ tuổi lao động sẽ phải tiếp tục hỗ trợ 
các thành viên gia đình là người khuyết tật 
và người cao tuổi, hạn chế khả năng của họ 
trong việc đầu tư cho chính con em họ. Và, 
nền kinh tế sẽ không được hưởng những lợi 
ích mà mức đầu tư cao hơn vào các khoản trợ 
cấp xã hội có thể mang lại. 

Mất cân đối về tài khóa và ngân sách63

Tổng chi tiêu của Chính phủ64 cho tất cả các 
chương trình an sinh xã hội65 ước đạt 2,6% 
GDP năm 2008, đạt đến mức đỉnh là 3,36% 
năm 2010 trước khi giảm xuống 2,8% năm 
2013. Chi tiêu năm 2013 lên đến 3,87% nếu 
tính cả chi tiêu 1,07% của GDP cho chính sách 
đối với người có công.  

Tăng chi tiêu cho an sinh xã hội từ 2008 đạt 
đỉnh năm 2010 chủ yếu là do tăng trợ cấp cho 
bảo hiểm y tế và việc áp dụng chủ trương hỗ 
trợ giáo dục. Việc cắt giảm sau đó các khoản 
chi trả là do giảm hỗ trợ cho những người về 
hưu trước năm 1995,66 cũng như cắt giảm 
trong các chương trình giảm nghèo và chi trả 
hỗ trợ giáo dục (hình 2.37).

Mức gia tăng chi tiêu cho an sinh xã hội năm 
2010 và 2011, khi có tác động tiêu cực của 
cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và đà 
tăng trưởng kinh tế chậm lại đã ảnh hưởng 
nhiều nhất đến các nhóm dễ bị tổn thương, 
cho thấy rằng Chính phủ có thể tăng chi tiêu 
cho việc trợ giá lương hưu xã hội, bảo hiểm 
y tế và trợ cấp giáo dục cho người nghèo khi 
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Chính phủ đáp ứng nhu cầu của người dân 
(và, do đó là việc làm rất có lợi về mặt chính 
trị). Đây là bằng chứng rõ ràng để phản bác lại 

lập luận rằng dường như có một “trần ngân 
sách” cho an sinh xã hội do tình trạng tài khóa 
căng thẳng. 67  

Hình 2.37: Chi tiêu cho an sinh xã hội là tương đối lớn nhưng không cân đối

Nguồn: MOLISA 2015 và số liệu của ILSSA cung cấp cho dự án MPSAR, tính toán của UNDP Việt Nam.
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y tế) giảm nghèo

Thị trường  lao động (các chương trình dạy 
nghề, xuất khẩu lao động và việc làm)

Bảo hiểm Xã Hội và Thất Nghiệp (Ngân sách 
chi trả lương hưu cho người nghỉ hưu trước 
1995 và hỗ trợ BHTN)
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Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo

Hỗ trợ giáo dục (miễn giảm học phí, học bổng, 
hỗ trợ học nội trú và ăn trưa)

Chăm sóc Xã Hội

Trợ giúp đột xuất 

Trợ giúp Xã Hội (hỗ trợ tiền mặt hàng tháng theo 
Nghị Định 67, 13 và 136)

Hình 2.38: Chi tiêu của Chính phủ cho các chương trình an sinh xã hội lớn năm 2013

Nguồn: MOLISA 2015 và số liệu của ILSSA cung cấp cho dự án MPSAR, tính toán của UNDP Việt Nam.
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Thị trường  lao động (các chương trình dạy nghề, xuất 
khẩu lao động và việc làm)

Các chương trình (CTMTQGGNBV, 135 và 30a) và 
chính sách (trừ hỗ trợ giáo dục và BH y tế) giảm nghèo

Hỗ trợ giáo dục (miễn giảm học phí, học bổng, hỗ trợ 
học nội trú và ăn trưa)

Hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo
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Một số điều chỉnh là cần thiết cho việc so sánh 
quốc tế do định nghĩa của Việt Nam về an 
sinh xã hội có khác. Điều này đòi hỏi chi tiêu 
để hỗ trợ theo các chương trình giảm nghèo 
và các chương trình khác (chiếm 0,42% GDP), 
các chương trình đào tạo nghề và việc làm 
(0,17%) và chi tiêu cho Chương trình người 
có công (1,07%) được đưa vào chi tiêu cho an 
sinh xã hội. Theo cách này, tổng chi tiêu của 
Chính phủ là khoảng 3,3% GDP trong năm 
2013, một mức tương đương với các nước 
khác trong khu vực. 

Chi tiêu tương đối thấp cho các chương trình trợ 
giúp xã hội cốt lõi  

Khi so sánh với các nước có mức thu nhập 
trung bình khác, chi tiêu năm 2013 của Việt 
Nam cho các chương trình trợ giúp xã hội cốt 
lõi68 chỉ khoảng 0,64% GDP.69 Con số này thua 
xa mức độ mà các nước khác cam kết đầu tư 
cho an sinh xã hội. Ví dụ, Brazil và Nam Phi 
đều đầu tư khoảng 3% GDP cho các khoản an 
sinh xã hội trong khi Georgia đầu tư hơn 6% 
GDP.  Việt Nam cũng phần nào tụt hậu so với 
một số nước có mức thu nhập thấp ở châu Á 
như Bangladesh và Nepal, cả hai nước đầu tư 

tương ứng 0,6% và 0,8% GDP cho các khoản 
trợ cấp xã hội (Kidd và Wylde 2011; Kidd và 
Khondaker 2014). Tuy nhiên, một số nước 
khác ở châu Á đầu tư ít hơn Việt Nam, trong 
đó có Campuchia, Indonesia và CHDCND Lào.

Trong các chương trình trợ giúp xã hội cốt 
lõi, đầu tư của Việt Nam cho lương hưu xã 
hội – các khoản phụ cấp không phải đóng 
góp cho tất cả những người từ 80 tuổi trở 
lên và những người từ 60-79 tuổi không có 
sự hỗ trợ của gia đình và những người không 
có lương hưu chính thức – cũng ở mức thấp 
so với các nước khác, do giá trị trợ giúp thấp 
và trọng tâm được đặt ở việc hỗ trợ cho 
người hưởng lương hưu lớn tuổi nhất và 
nghèo nhất. Như Hình 2.40 cho thấy, trong 
khi nhiều nước đang phát triển đầu tư hơn 
1% GDP cho lương hưu xã hội, mức đầu tư 
của Việt Nam chỉ khoảng 0,1%. Đây là một 
trong những mức đầu tư thấp nhất trên thế 
giới, mặc dù cần phải ghi nhớ rằng nhiều 
nước đang phát triển hoàn toàn không có 
lương hưu xã hội. Một xu hướng tương tự 
cũng quan sát thấy ở đầu tư của Việt Nam 
cho trợ cấp người khuyết tật và các chương 
trình hỗ trợ trẻ em. 

Hình 2.39: Trong các nước có hệ thống lương hưu xã hội, mức đầu tư của Việt Nam là thấp70

Nguồn: Help Age International, cơ sở dữ liệu lương hưu xã hội Pension Watch.

Chi tiêu tương đối cao cho các khoản trợ cấp 
cho người lao động ở khu vực chính thức và các 
nhóm về hưu có thu nhập cao  

Chi tiêu lớn nhất cho an sinh xã hội, tính theo 
tỷ trọng GDP, được chuyển cho hệ thống bảo 

hiểm xã hội (VSS), trong đó có lương hưu 
cho những người về hưu trước năm 1995 và 
cho trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ trọng 
của khoản chi tiêu này, 1,17% GDP, không 
bao gồm khoản chi tiêu tương đối lớn khác 
của Chính phủ, ước tính khoảng 1% GDP, để 
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đóng góp cho VSS dành cho lao động trong 
khu vực nhà nước. Do chương trình VSS vẫn 
chưa phải trả hết kinh phí71 nên lương hưu từ 
VSS sẽ tiếp tục tương đối hào phóng so với số 
tiền đóng góp từ những người làm việc trong 
chính phủ và các doanh nghiệp nhà nước, ít 
nhất trong vòng 10 năm tới. 

Sự cần thiết phải bảo vệ giá trị thực của 
lương hưu từ VSS, đã tăng hơn hai lần từ năm 
2007 đến 2013, có nghĩa là mức tăng đáng 
kể trong phân bổ ngân sách. Các khoản trợ 
cấp mà Chính phủ chuyển cho VSS để tài trợ 
chế độ hưu cho những người về hưu trước 
và sau năm 1995 và để bảo đảm tính bền 
vững về mặt tài chính của hệ thống có thể 
sẽ tiếp tục tăng thêm ít nhất trong vòng 10 
năm tới, có tính đến già hóa dân số, làm tăng 
tuổi thọ và sự giảm được dự báo của khoản 
tièn trợ cấp chế độ cho những người về hưu 
trước năm 1995 (Khondaker, sắp ấn hành).

Mức chi hào phóng cho các chương trình mục 
tiêu và các sáng kiến giảm nghèo còn manh mún  

Đối với định nghĩa rộng của Việt Nam về an 
sinh xã hội, chi tiêu được đưa vào các chính 
sách và chương trình mục tiêu về giảm 
nghèo. Mức chi tiêu lớn nhất cho giảm nghèo, 
hơn 80% chi tiêu cho các chương trình giảm 
nghèo quốc gia, được dành cho phát triển 
hạ tầng ở các huyện, xã nghèo nhất. Phần 
còn lại cho việc hỗ trợ sản xuất (sinh kế) và 
tăng cường năng lực, hỗ trợ nhà ở và đất đai, 
khuyến nông, trợ cấp tái định cư và trợ giá tín 
dụng cho người nghèo. Chi tiêu của Nhà nước 
cho các chính sách và kế hoạch giảm nghèo 
mục tiêu quốc gia (NTPSPR, 30a và 135P) ước 
tính đạt 0,42% GDP.

Chi tiêu cũng đáng kể, khoảng 0,23% GDP, 
cho giảm học phí và hỗ trợ sinh hoạt cho học 
sinh và các hình thức hỗ trợ giáo dục khác 
cho học sinh của các hộ gia đình nghèo.72  
Trợ giá tiền điện cho các hộ gia đình nghèo 
chiếm thêm khoảng 0,02% GDP. Tương tự, 
mỗi chương trình hỗ trợ theo các chương 
trình giảm nghèo đều có quy mô nhỏ về 
giá trị trợ giúp, nhưng số lượng các chương 
trình như vậy là khá lớn.73 Giá trị thấp của các 
khoản trợ giúp và tính chất không thường 
xuyên của một số chương trình làm cho chi 

phí hành chính đội lên khá cao trong khi tác 
động vẫn tương đối thấp. 

2.5.3. Những thách thức về quản trị và 
cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội74              

Tính chất manh mún của các chương trình 
hỗ trợ xuất phát từ sự chồng chéo về mặt 
chức năng

Các nhà hoạch định chính sách đã nhận ra 
tình trạng manh mún, chi phí giao dịch và chi 
phí hành chính cao, và hiệu quả thấp của các 
chương trình mục tiêu quốc gia và các chính 
sách giảm nghèo nói chung cũng như các 
chính sách trợ giúp xã hội hướng tới người 
nghèo nói riêng. Một số quyết định chính 
sách lớn bao gồm Nghị quyết 80 về hợp lý 
hóa các chính sách và chương trình giảm 
nghèo. Nó đã dẫn tới nhiều chính sách giảm 
nghèo, đặc biệt là hỗ trợ giáo dục và trợ giá 
bảo hiểm y tế cho người nghèo, không còn 
được tài trợ thông qua các chương trình mục 
tiêu quốc gia nữa. Thay vào đó, các chính 
sách được tài trợ thông qua ngân sách và kế 
hoạch của các ngành và địa phương, và do 
đó  trở thành “thường xuyên” và “được hạch 
toán” vào chi tiêu ở các ngành tương ứng. Số 
lượng các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ 
giảm từ 16 xuống còn 2 trong 5 năm tới. 

Tuy nhiên, số lượng và sự manh mún của 
những chính sách như vậy vẫn còn nhiều. 
Trong một số cuộc thảo luận về các chính 
sách và chương trình giảm nghèo quốc gia và 
về cải cách trợ giúp xã hội, những người tham 
gia đã  nêu vấn đề trùng lắp chức năng giữa 
các bộ và cơ quan chủ quản như là một trong 
nguyên nhân gốc rễ gây nên tình trạng manh 
mún. Cụ thể là, ngoài chức năng “cốt lõi” của 
mình, nhiều bộ và cơ quan còn tham gia vào 
việc ban hành và quản lý các chính sách trợ 
giúp xã hội cho người nghèo mà ở nhiều 
nước khác công việc này thuộc trách nhiệm 
của bộ phúc lợi. 

Định nghĩa rõ ràng hơn và chi tiết hơn về các 
trụ cột của an sinh xã hội, đặc biệt là trụ cột 
giảm nghèo, với một hệ thống dựa vào các 
chuẩn quốc tế để phân loại các khoản chi tiêu 
cũng như các chức năng được phân công rõ 
ràng giữa các bộ và cơ quan liên quan cũng là 
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một việc hữu ích. Tuy nhiên, sẽ tốn kém thời 
gian để khắc phục các rào cản thể chế và cải 
thiện sự hợp tác giữa các bên tham gia nhằm 
xây dựng sự đồng thuận về một tầm nhìn và 
khung/kế hoạch hành động rõ ràng cho cải 
cách trợ giúp xã hội. 

Giám sát chặt chẽ hơn và điều tiết việc thực 
hiện trợ giúp xã hội ở cấp tỉnh

Nhiều chính sách trợ giúp xã hội được trung 
ương ban hành cho phép các tỉnh mở rộng 
diện và mức độ lợi ích nếu điều kiện tài khóa 
địa phương cho phép. Một mặt,  điều đó cho 
các tỉnh này sự linh hoạt trong việc mở rộng 
trợ giúp xã hội và do đó góp phần vào nỗ lực 
quốc gia nhằm đáp ứng nhu cầu luôn thay 
đổi của người dân trong khi phản ánh được 
điều kiện của địa phương mình. Mặt khác, 
mục tiêu xây dựng một hệ thống trợ giúp xã 
hội tiến bộ và bình đẳng, xây dựng tình đoàn 
kết và bình đẳng dân tộc, chỉ có thể được thực 
hiện một cách đầy đủ nếu Chính phủ trung 
ương can thiệp để ngày càng bảo đảm các lợi 
ích và diện bao phủ là “ngang bằng nhau” ở 
các tỉnh nghèo hơn. 

Điều đó sẽ đủ để duy trì sự cân bằng giữa 
một bên là mức sàn về diện bao phủ được 
trung ương cung cấp và bên kia là mức độ 
cao hơn về trợ giúp xã hội được các tỉnh giàu 
hơn cung cấp. Ít nhất là trong ngắn hạn, cấp 
trung ương cần giám sát các biến thể về tiêu 
chuẩn và chế độ trợ giúp, bởi hiện tại Bộ 
LĐTBXH không có một bộ hồ sơ tập trung 
về những biến thể này (Kidd và Abu-el-Haj, 
sắp ấn hành).

Cải thiện năng lực thể chế 

Công tác cung cấp dịch vụ trợ giúp/trợ cấp 
xã hội vẫn dựa chủ yếu vào việc cán bộ Sở 

LĐTBXH địa phương thực hiện chi trả tiền 
mặt trực tiếp cho người thụ hưởng, thay vì 
sử dụng các cơ chế hiện đại hơn, ví dụ thông 
qua ngân hàng, bưu điện, internet và thẻ 
thanh toán và (hoặc) điện thoại di động, hoặc 
thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ ngoài 
nhà nước, như tập quán ở nhiều nước có mức 
thu nhập trung bình khác. 

Việc sử dụng các định chế chuyên nghiệp 
không chỉ giúp cải thiện việc cung cấp dịch 
vụ mà còn góp phần bảo đảm việc phân định 
trách nhiệm và duy trì sự kiểm tra chéo, giải 
phóng cán bộ, nhân viên Bộ LĐTBXH và Sở 
LĐTBXH để họ tập trung vào những chức 
năng cốt lõi của mình là xây dựng chính sách 
và ngân sách, theo dõi và đánh giá, xác định 
các đối tượng thụ hưởng và xử lý các khúc 
mắc và khiếu kiện (ILSSA, 2015). 

Một vấn đề nữa là sự yếu kém của công tác 
theo dõi, đánh giá và giám sát. Các báo cáo 
thường xuyên từ các cấp địa phương không 
tuân thủ một kế hoạch chuẩn về theo dõi 
và đánh giá dựa vào kết quả. Ít có sự chia 
sẻ thông tin giữa các bên tham gia. Giám 
sát không mang tính thường xuyên, cũng 
không mang tính hệ thống, và còn thiếu 
những cuộc đánh giá mang tính độc lập 
(cùng nguồn như trên).      

Cho phép dịch chuyển nhiều hơn   

Cuối cùng, các chương trình an sinh xã hội, 
đặc biệt là các chính sách trợ giúp xã hội, 
chưa đủ độ linh hoạt để cho phép các đối 
tượng thụ hưởng có được sự dịch chuyển dễ 
dàng hơn. Một hệ thống “cơ động hơn” cho 
phép người thụ hưởng đăng ký ở những nơi 
họ làm việc và sinh sống (thay vì đăng ký ở 
nơi thường trú) có thể cải thiện cuộc sống 
con người và kết quả kinh tế.
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Kể từ khi bắt đầu Đổi Mới cách đây gần 30 
năm, Việt Nam đã đảm bảo thực hiện nhiều 
thành tựu ấn tượng trong phát triển kinh tế-
xã hội. Tuy vậy, trong những năm gần đây, cả 
thành tựu về tăng trưởng kinh tế và phát triển 
con người đều đã chậm lại đáng kể, và Việt 
Nam có nguy cơ phải đối mặt với một dạng 
phát triển chậm chạp. Người dân Việt Nam đã 
cảm nhận được tác động của những khó khăn 
này trong cuộc sống hàng ngày, những cơ hội 
để tiến lên đã trở nên hạn chế hơn, sinh kế trở 
nên bấp bênh và dễ tổn thương hơn, và bất 
bình đẳng sâu sa giữa các khu vực và cộng 
đồng đã xuất hiện. Dường như động lực của 
tăng trưởng toàn diện do cải cách từ thời Đổi 
Mới giúp cho thành tích giảm nghèo nhanh 
và sự xuất hiện của tầng lớp trung lưu, hiện 
tại đã đến ngưỡng giới hạn.

Từ góc độ tăng trưởng bao trùm, cần nỗ lực 
khắc phục những vấn đề mang tính cơ cấu 
trong nền kinh tế và những thiếu hụt của hệ 
thống dịch vụ xã hội và an sinh xã hội. Một 
trong những quan ngại lớn nhất là sự tăng 
trưởng chậm chạp của năng suất nói chung 
và những khó khăn mà nền kinh tế đang gặp 
phải trong việc trong việc chuyển dịch từ mô 
hình tăng trưởng dựa trên sử dụng lao động 
giá rẻ và tài nguyên sang mô hình dựa vào 
hiệu quả và sáng tạo ở mức cao hơn. Lý do 
chính của thực trạng này là mối liên kết yếu 
giữa các thành phần khác nhau của nền kinh 
tế (hộ nông nghiệp, khu vực phi chính thức 
phi nông nghiệp, khu vực chính thức trong 
nước và khu vực doanh nghiệp nước ngoài) 
và một loạt các yếu kém về hệ thống và thể 
chế. Điều này đã dẫn tới một nền kinh tế đang 
hoạt động dưới mức tiềm năng và vận hành 
rời rạc với nhiều tốc độ khác nhau. 

Thành tựu xuất khẩu ấn tượng gần đây tuy 
được cộng đồng quốc tế khen ngợi song lại 
ẩn dấu nhiều cản trở cơ cấu quan trọng đối 
với phát triển kinh tế và thị trường lao động. 
Tương tự, điểm số cao của sinh viên Việt Nam 
trong những bài thi PISA vừa qua và tỷ lệ bao 
phủ bảo hiểm y tế toàn quốc cao đã làm lu mờ 
những thiếu hụt trong chất lượng dịch vụ, bất 
bình đẳng và sự thiếu hiệu quả trong quản lý. 
Mức độ chi tiêu chung tương đối khá của hệ 
thống an sinh xã hội cũng che giấu nhiều vấn 
đề nghiêm trọng. Không chỉ thất bại trong 

việc bảo vệ ‘nhóm ở giữa bị bỏ sót’, mà một bộ 
phận đáng kể trong dân chúng đang phải đối 
mặt với những rủi ro khác nhau, điều này cản 
trở họ tiến lên nấc thang thu nhập cao hơn.

Hướng về tương lai, Việt Nam phải giải quyết 
các thách thức như vậy trong rất nhiều những 
thách thức đặt ra, hướng đến việc phát triển 
con người ở mức cao hơn và công bằng hơn 
nhằm thực hiện những khát vọng của mình. 
Cam kết thực sự về một cách tiếp cận bao 
trùm đó là thông qua mở rộng cơ hội và cuộc 
sống của nhiều người, tăng trưởng kinh tế có 
thể được tối đa hóa và thực hiện công bằng. 
Chương này đề xuất một khung chính sách 
rộng để bắt đầu chuyển dịch theo hướng đó. 

3.1. Thúc đẩy việc làm có năng suất

Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào khả năng 
của mọi người ở tất cả các mức độ của nền 
kinh tế và xã hội có thể tìm được việc làm bền 
vững và có năng suất. Điều này giúp cho việc 
tận dụng hết năng lực của họ, và tạo cơ hội để 
có thu nhập và năng suất cao hơn trong suốt 
quá trình làm việc của mình. Cần rất nhiều biện 
pháp chính sách để thúc đẩy việc làm có năng 
suất để hỗ trợ cho nền kinh tế tạo ra nhiều việc 
làm hơn, cũng như việc làm có chất lượng và cải 
thiện sinh kế. Các thành tố chính bao gồm: ổn 
định kinh tế vĩ mô; nâng cao hiệu quả; và tăng 
cường năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo.

1. Giải quyết bất ổn kinh tế vĩ mô để đảm 
bảo tăng trưởng bao trùm

Bất ổn kinh tế vĩ mô dưới hình thức lạm phát 
cao và mất cân đối vĩ mô nghiêm trọng như 
thâm hụt ngân sách và thương mại lớn vào 
cuối những năm 2000 là nguyên nhân chính 
gây tăng trưởng kinh tế chậm chạp. Ổn định 
kinh tế vĩ mô là điều kiện cần thiết cho phát 
triển, nhưng nó không phải là điều kiện đủ. 
Các nhà hoạch định chính sách phải tích cực 
thúc đẩy tăng trưởng bao trùm đồng thời 
cùng với một loạt các cải cách khác. 

Ở mức độ bất ổn vĩ mô cao, rủi ro hệ thống 
khiến các nguồn lực tài chính chuyển sang 
các hoạt động đầu cơ, làm ảnh hưởng tiêu cực 
đến năng lực sản xuất, năng lực công nghệ và 
phát triển kỹ năng. Tốc độ tăng trưởng thấp 
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hơn thường làm chậm lại quá trình chuyển 
dịch lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp, 
giảm tốc độ phát triển của khu vực chính thức 
và cản trở quá trình chuyển đổi cơ cấu trong 
thị trường lao động trong cả bốn hình thức 
chuyển đổi1. Người nghèo là người chịu gánh 
nặng chủ yếu từ lạm phát cao (Nguyễn Việt 
Cường, 2009, Vũ Hoàng Linh và Paul Glewwe, 
2009). Tóm lại, bất ổn kinh tế vĩ mô gây ảnh 
hưởng tiêu cực đến  tăng trưởng bao trùm và 
phát triển con người.

Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô - được thể hiện 
thông qua lạm phát thấp và mất cân đối vĩ mô 
(thâm hụt thương mại và ngân sách, nợ công 
và nợ nước ngoài) ở mức vừa phải - là tiền đề 
cho duy trì tăng trưởng nhanh và công bằng. 
Về mặt này, chính sách tài khoá thận trọng và 
nghịch chu kỳ có thể là một công cụ mạnh. 
Trong bối cảnh nợ công đang tăng nhanh 
lên gần trần cho phép là 65% GDP và do đó 
đang gây sức ép làm giảm dư địa của chính 
sách tài khoá, thâm hụt ngân sách cần phải 
hạ xuống mức bền vững. Thách thức là làm 
sao vừa đạt được ổn định kinh tế vĩ mô mà 
vẫn thúc đẩy tăng trưởng bao trùm cũng như 
không hy sinh tính bao trùm xã hội. Việc này 
đòi hỏi mức độ linh hoạt trong cách tiếp cận 
và thực hiện nhiều điều chỉnh đối với cả thu 
và chi ngân sách trong trung hạn và dài hạn. 
Điều đó chủ yếu phụ thuộc vào tái phân bổ 
ngân sách ưu tiên cho phát triển bao trùm. 

Chi tiêu công phải mang tính lũy tiến hơn để 
ngăn chặn bất bình đẳng và phải hỗ trợ sự 
chuyển đổi của Việt Nam sang mô hình tăng 
trưởng mới, bao gồm thông qua đầu tư vào 
các dịch vụ giáo dục, y tế, và an sinh xã hội. 
Việc giảm dần trợ cấp năng lượng hoá thạch 
đi kèm với các biện pháp phù hợp để bảo vệ 
người nghèo sẽ giúp giảm thâm hụt ngân 
sách, đồng thời tăng hiệu quả, công bằng và 
bền vững. Thực hiện điều này sẽ kích thích 
các công ty và hộ gia đình chuyển sang sử 
dụng các thiết bị và công nghệ tiết kiệm năng 
lượng và thân thiện với môi trường - một 
bước đi cần thiết khi chuyển sang mô hình 
tăng trưởng xanh hơn. Hơn nữa, trợ cấp năng 
lượng trên diện rộng mang tính lũy thoái do 
người giàu sử dụng năng lượng nhiều nhất 
nhận được nhiều trợ cấp nhất. Gần đây, việc 
giảm dần trợ cấp trở nên khả thi hơn trong bối 

cảnh lạm phát thấp nói chung và giá nguyên 
liệu hoá thạch nói riêng đang ở mức thấp. 
Cần đẩy nhanh tiến trình này để hỗ trợ quá 
trình chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng 
mới với trọng tâm là hiệu quả và bền vững. 

Đối với thu ngân sách, mở rộng cơ sở thuế là 
cần thiết, như áp dụng thuế tài sản để tăng 
doanh thu ngân sách và cải thiện tính bền 
vững của nợ công. Điều này cũng giúp nâng 
cao hiệu quả - thông qua việc khuyến khích sử 
dụng hợp lý đất đô thị đang ngày càng hiếm, 
cũng như  công bằng - thông qua thu chủ yếu 
từ chủ sở hữu đất đô thị vốn là những người 
hưởng lợi một cách quá mức từ quá trình đô 
thị hóa. Vẫn còn dư địa tăng thuế tiêu thụ đặc 
biệt, ví dụ như với thuốc lá và đồ uống có cồn, 
và cần có lộ trình áp dụng thuế môi trường. 
Cả hai loại thuế này đều hợp lý trên cơ sở hiệu 
quả  và công bằng. 

Về chính sách tiền tệ, các biện pháp2 bao 
gồm trao cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
quyền độc lập lớn hơn, tránh tiền tệ hoá thâm 
hụt ngân sách và tránh cung tiền quá mức. 
Gắn với chính sách tiền tệ là chính sách tỷ giá 
hối đoái, trong đó cách thức chung bao gồm3 
nâng cao dự trữ ngoại hối ở những thời điểm 
thuận lợi và tăng tính linh hoạt của tỷ giá để 
giúp nền kinh tế hấp thụ tốt hơn các cú sốc từ 
bên ngoài, qua đó tạo thêm dư địa cho chính 
sách tiền tệ theo nguyên tắc ‘bộ ba bất khả 
thi’. Một ưu tiên khác là tránh tỷ giá bị định 
giá quá cao vì như vậy sẽ dịch chuyển nguồn 
lực từ sản xuất các hàng hoá và dịch vụ xuất 
nhập khẩu được sang các hàng hoá và dịch 
vụ không có khả năng xuất nhập khẩu được. 
Xuất khẩu có vai trò quan trọng đối với quá 
trình mở rộng khu vực chính thức. Tỷ giá hối 
đoái được định giá quá cao sẽ có tác động tiêu 
cực đến ngành công nghiệp chế tạo vốn đóng 
vai trò thiết yếu với quá trình công nghiệp hoá 
và việc nâng cấp khả năng công nghệ lẫn kỹ 
năng lao động do ngành này có mức độ hội 
nhập quốc tế rất cao.

2. Nâng cao hiệu quả thông qua đẩy nhanh 
cải cách trong nước song song với tiếp tục 
hội nhập quốc tế 

Việt Nam đứng trước giai đoạn chuyển đổi 
sang tăng trưởng dựa vào hiệu quả cao hơn, 
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đồng nghĩa với việc phụ thuộc nhiều hơn vào 
các chính sách và thể chế.  Nhiều nghiên cứu 
và thảo luận chính sách đã đưa ra các đề xuất 
chính sách quan trọng, nhất là tại các diễn 
đàn kinh tế hai lần một năm do Uỷ ban Kinh 
tế Quốc hội tổ chức với hỗ trợ kỹ thuật và tài 
chính từ UNDP.

2.1. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế

Việt Nam thực hiện nhất quán việc hội nhập 
kinh tế quốc tế trong ba thập niên qua. Kể từ 
sau khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 
vào năm 2007, Việt Nam đã ký kết nhiều thoả 
thuận thương mại mà gần đây nhất là Hiệp 
định Đối tác xuyên Thái Bình Dương. Nhìn 
chung, hội nhập kinh tế quốc tế có tác động 
tích cực lên tăng trưởng kinh tế nói chung 
và sự thay đổi cơ cấu của thị trường lao động 
nói riêng theo bốn sự chuyển đổi đã được 
nêu. Tuy nhiên, những cải cách trong nước 
đóng vai trò quyết định đối với việc tối đa 
hoá lợi ích và giảm thiểu rủi ro liên quan đến 
hội nhập quốc tế.

Nhìn về tương lai, mặc dù Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương và các hiệp định 
thương mại tự do thế hệ mới khác là cần thiết, 
song không đủ để giúp Việt Nam đạt được 
những kết quả to lớn hơn liên quan đến tăng 
trưởng bao trùm và phát triển con người. Cần 
có thời gian để đánh giá tác động của các 
nghĩa vụ của Việt Nam trong các chương của 
Hiệp  định Đối tác xuyên Thái Bình Dương về 
doanh nghiệp nhà nước, quan hệ lao động, 
quyền sở hữu trí tuệ, v.v... Điều quan trọng 
hơn là việc tiếp cận tốt hơn thị trường của 
các đối tác thành viên và sự gia tăng của các 
luồng thương mại và FDI đi kèm vẫn không 
bảo đảm được Việt Nam có thể vượt lên khỏi 
phân khúc thấp của chuỗi giá trị toàn cầu. 

Chuyển đổi từ các hoạt động năng suất thấp 
lên năng suất cao hơn đối với việc làm nông 
nghiệp và việc làm chính thức cũng sẽ không 
tự động xảy ra, bởi vì chúng chủ yếu phụ 
thuộc vào tiến độ cải cách trong nước. Chi 
phí điều chỉnh liên quan đến tái cơ cấu một 
số lĩnh vực nông nghiệp có tính cạnh tranh 
quốc tế thấp như chăn nuôi có thể sẽ tương 
đối lớn. Tuy việc các doanh nghiệp Việt Nam 
và nước ngoài tham gia ngày càng nhiều vào 

nông nghiệp nói chung và chăn nuôi nói 
riêng hứa hẹn mang đến nguồn vốn cũng 
như công nghệ và lợi thế kinh tế nhờ quy mô 
cần thiết để ngành này nâng cao khả năng 
cạnh tranh, nhưng nguy cơ các trang trại quy 
mô nhỏ không trụ lại được trên thị trường là 
hiện hữu. Chủ sở hữu những trang trại này, 
nhất là những nông dân đã có tuổi với trình 
độ học vấn thấp có thể sẽ không tìm được các 
cơ hội thu nhập thay thế.  

2.2. Đẩy mạnh cải cách trong nước

Nhiều cải cách trong nước cần thực hiện cùng 
quá trình tự do hoá đối ngoại để tạo điều kiện 
cho chuyển đổi nhanh và suôn sẻ sang tăng 
trưởng nhờ hiệu suất.

Nâng cao hiệu lực của cải cách hành chính 
công 

Các giải pháp cơ bản nhằm thiết lập một nền 
kinh tế thị trường vận hành tốt bao gồm củng 
cố quyền sở hữu nhằm thúc đẩy đầu tư dài 
hạn; thực hiện hiệu quả cải cách hành chính 
công nhằm tăng tính minh bạch, giảm quan 
liêu và hạ chi phí giao dịch vốn có ảnh hưởng 
không nhỏ đến các doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
Cải cách hành chính đang diễn ra hiện nay của 
Việt Nam đã được tăng tốc từ năm 2014 nhằm 
đạt đến mức độ của sáu nước ASEAN tiên tiến 
hơn, với trọng tâm hướng vào nhiều lĩnh vực 
quan trọng liên quan đến môi trường kinh 
doanh (CIEM 2014). Thời gian thông quan 
cho xuất nhập khẩu, thanh toán thuế, đăng 
ký kinh doanh, sự dễ dàng và độ tin cậy của 
cung cấp điện là một số vấn đề đang được 
phân tích kỹ lưỡng  thông qua các chỉ số có 
thể giám sát được (Ngân hàng Thế giới 2014).  

Điều này thể hiện quyết tâm của Chính phủ 
trong việc thúc đẩy năng lực cạnh tranh quốc 
gia. Từ góc độ tăng trưởng bao trùm, những 
biện pháp đó có thể góp phần đẩy nhanh quá 
trình chính thức hoá nền kinh tế nói chung và 
thị trường lao động nói riêng, bởi vì quan liêu 
dẫn đến tăng chi phí kinh doanh, khiến các 
doanh nghiệp phi chính thức hiện nay lẫn các 
doanh nghiệp mới nhập cuộc nản chí trong 
việc thực hiện đăng ký. Cần duy trì và nhân 
rộng các nỗ lực đó trên toàn quốc, bao gồm 
cải thiện quản trị ở cấp địa phương và thúc 
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đẩy phát triển doanh nghiệp nói chung, và 
thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng. 
Những biện pháp này đóng vai trò đặc biệt 
quan trọng ở những tỉnh nằm ngoài “cực tăng 
trưởng”, và trong một chừng mực nào đó sẽ 
giúp trung hoà xu hướng tăng trưởng tập 
trung ở những vùng trọng điểm. 

Cần xử lý tham nhũng một cách quyết liệt, 
vì đây được coi là gốc rễ của nhiều vấn đề 
nghiêm trọng trong nền kinh tế và xã hội 
hiện nay. Tham nhũng là vật cản chính cho 
phát triển doanh nghiệp, là nguyên nhân 
chính gây hiệu quả thấp trong đầu tư công 
và những rắc rối cho hệ thống ngân hàng, và 
là mối đe doạ thực sự cho gắn kết xã hội. Việc 
giảm mạnh tham nhũng đòi hỏi cả quyết tâm 
chính trị mạnh mẽ lẫn thực thi hiệu quả các 
biện pháp chống tham nhũng hiện có. Đặc 
biệt, cần tăng cường đáng kể minh bạch ở cả 
trung ương lẫn địa phương và tính giải trình 
cả từ trên xuống lẫn từ dưới lên. Chính phủ 
điện tử cần được mở rộng mạnh mẽ ở mọi 
lĩnh vực - kinh tế, dịch vụ xã hội và an sinh 
xã hội - và cần cung cấp hỗ trợ phù hợp cho 
người nghèo và người có thu nhập thấp để 
họ có thể tiếp cận công cụ mạnh mẽ này, qua 
đó cải thiện sự tham gia của họ vào đời sống 
kinh tế và xã hội.

Tăng tốc cải cách cơ cấu

Chính phủ đã khởi động các cải cách cơ cấu 
quan trọng tập trung vào đầu tư công, doanh 
nghiệp nhà nước và khu vực ngân hàng gắn 
với quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
với hiệu quả cao hơn. 

Tái cơ cấu và tăng hiệu quả của khu vực doanh 
nghiệp nhà nước: Khu vực này nhìn chung 
vẫn đang cản trở nền kinh tế; hút một lượng 
đáng kể nguồn vốn, tín dụng, đất đai v.v… 
Hậu quả là khu vực tư nhân, nhất là các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải vật lộn với 
việc thiếu hụt nguồn vốn và do đó không 
đạt được quy mô cần thiết. Khi xem xét con 
đường phát triển tiếp theo, có nhiều quan 
điểm khác nhau, từ một bên là quan điểm xoá 
bỏ hoàn toàn đầu tư cho doanh nghiệp nhà 
nước đến một bên là cần cải thiện quản trị 
nội tại trong doanh nghiệp nhà nước. Cho dù 
là quan điểm nào thì đều phải công nhận về 

tình trạng hiệu quả thấp và hành động chậm 
trễ. Các giải pháp chính sách được đề xuất4 là 
để các doanh nghiệp nhà nước phải đối mặt 
với cạnh tranh, kỷ luật thị trường, ràng buộc 
ngân sách cứng và có mức độ minh bạch như 
áp dụng với các doanh nghiệp được niêm yết 
trên sàn chứng khoán.  

Trong dài hạn hơn, minh chứng rất rõ ràng là 
Nhà nước cần rút vốn khỏi các hoạt động sản 
xuất ở những lĩnh vực không xảy ra thất bại 
thị trường, nơi khu vực tư nhân phát huy được 
tối đa tiềm năng, và tạo ra kết quả tối ưu cả về 
hiệu quả lẫn công bằng. Việc rút vốn sẽ cho 
phép Nhà nước tập trung vào các chức năng 
cốt lõi là giải quyết những thất bại của thị 
trường cũng như những quan ngại về công 
bằng. Tuy nhiên, nhiều lĩnh vực thuộc hoạt 
động của doanh nghiệp nhà nước trên thực 
tế là độc quyền tự nhiên, và vẫn còn là căn 
nguyên để duy trì các tập đoàn lớn nhằm tạo 
dựng năng lực sản xuất chính và tạo thuận 
lợi trong lan tỏa  công nghệ. Ở các lĩnh vực 
mà doanh nghiệp nhà nước độc quyền hoặc 
vẫn sở hữu quyền lực thị trường đáng kể do 
thiếu vắng cạnh tranh trên thị trường hoặc 
do thất bại của thị trường, cần có các cơ quan 
điều tiết nhà nước độc lập để giám sát và điều 
tiết những doanh nghiệp này một cách thích 
hợp. Ở các lĩnh vực có lan toả công nghệ song 
có năng lực sản xuất chưa phù hợp và khu vực 
tư nhân chưa sẵn sàng tham gia, chỉ nên giao 
nhiệm vụ cho các doanh nghiệp nhà nước tốt 
nhất, với bằng chứng về hoạt động có hiệu 
quả và công bằng để có thể bắt kịp về công 
nghệ. Cần áp dụng chặt chẽ nguyên tắc ‘củ 
cà rốt và cây gậy’ khi thực hiện đãi ngộ trong 
quá trình này, bởi vì nếu không chúng có thể 
bị lạm dụng, dẫn đến thất bại của của quản 
trị nhà nước trong khi thất bại thị trường vẫn 
chưa giải quyết được.

Thúc đẩy phát triển của khu vực tư nhân: Cải 
cách thành công các doanh nghiệp nhà nước 
sẽ giải phóng nguồn lực đáng kể và mở ra 
những cơ hội kinh doanh vô cùng cần thiết 
cho việc phát triển khu vực tư nhân - động 
cơ chính của tăng trưởng việc làm. Trong 
quá trình cải cách quản trị rộng hơn ở cả cấp 
trung ương và địa phương, cần giải quyết vấn 
đề các doanh nghiệp có được đặc quyền nhờ 
có ‘mối quan hệ’, vì nếu không sẽ không thể 
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tạo ra được sân chơi bình đẳng thực sự. Các 
doanh nghiệp tư nhân khác không có mối 
quan hệ thuận lợi sẽ không thể tăng trưởng 
được, dẫn đến sự chậm lại của quá trình thay 
đổi cơ cấu của nền kinh tế và thị trường lao 
động trong cả bốn chuyển đổi.

Liên quan trực tiếp đến tăng trưởng bao trùm 
là phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa và 
phát triển chuỗi giá trị. Trợ giúp chính phủ với 
các doanh nghiệp này đã được thể chế hoá về 
pháp luật ở nhiều khu vực như Trung Quốc, 
Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Đài Loan Trung 
Quốc, Thái Lan, và Hoa Kỳ (Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 2015). Cộng hoà Hàn Quốc thông qua 
luật năm 1961 và sửa đổi năm 1975 nhằm hạn 
chế các công ty lớn hoạt động kinh doanh ở 
những lĩnh vực được chủ ý dành riêng cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Từ năm 1975, các 
hãng lớn ở những ngành thuê ngoài nhiều 
được yêu cầu dừng sản xuất linh kiện trước đó 
được thuê ngoài (Mukoyama 1999). Những 
quy định như vậy giúp tăng cường mối liên 
kết giữa các hãng nhỏ và lớn, cho phép hãng 
nhỏ hưởng lợi thế kinh tế dựa vào quy mô 
nhờ thực hiện chuyên môn hoá cao hơn trong 
các chuỗi giá trị lớn. Loại hình sản xuất này đã 
tăng trưởng ngoạn mục trong thập niên qua, 
cùng với những cải cách không ngừng trong 
thương mại quốc tế và đổi mới công nghệ. 
Tuy vậy, Việt Nam đã không tận dụng được 
hết lợi ích từ xu hướng toàn cầu này. 

Ở Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban 
Kinh tế của Quốc hội đang soạn thảo dự thảo 
Luật về doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm hỗ 
trợ họ toàn diện hơn. Mặc dù còn cần thời 
gian cho việc hoàn tất dự thảo và đánh giá 
tác động tiềm năng lên cộng đồng doanh 
nghiệp, luật này được kỳ vọng sẽ khuyến 
khích việc làm phi nông nghiệp và chính 
thức, giảm bớt nhiều cản trở mà các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động 
hiện đang phải đối mặt.

Tái cơ cấu khu vực ngân hàng: Các khuyến 
nghị chính sách được đề xuất5 bao gồm tăng 
tốc xử lý nợ xấu, ví dụ như thông qua việc 
thực hiện những thay đổi phù hợp trong các 
luật về doanh nghiệp, phá sản, đất đai, v.v…
nhằm tạo điều kiện hình thành thị trường 
với chức năng đầy đủ để giải quyết nợ xấu; 

giám sát tốt hơn ngân hàng thương mại; 
thực hiện hiệu quả hơn các quy định về trích 
lập dự phòng rủi ro, xoá bỏ cho vay dựa vào 
quan hệ. 

Từ góc độ tăng trưởng bao trùm, khu vực 
ngân hàng cần phục vụ các doanh nghiệp 
nhỏ và vừa tốt hơn. Hàn Quốc là một ví dụ 
hay. Ngân hàng Công nghiệp Vừa và Nhỏ và 
Ngân hàng Quốc dân được thành lập đầu 
những năm 1960 chủ yếu để cung cấp tín 
dụng cho các doanh nghiệp này. Quỹ Bảo 
hiểm Tín dụng ra đời cùng quãng thời gian 
đó đã thực hiện bảo lãnh cho các khoản vay 
không thế chấp, và khuyến khích các ngân 
hàng thương mại tư nhân cung cấp tín dụng 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các ngân 
hàng thương mại tư nhân sau đó được yêu 
cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay 
với tỷ lệ ít nhất là 30 phần trăm tín dụng mới 
- mục tiêu này sau đó đã nâng lên 35 phần 
trăm. Ngân hàng Công nghiệp Vừa và Nhỏ 
và Ngân hàng Quốc dân cung cấp ít nhất 80 
phần trăm tín dụng của họ cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (Mukoyama 1999).

Tái cơ cấu đầu tư công: Các giải pháp chính sách 
được đề xuất bao gồm6 thực hiện hiệu quả Luật 
Đầu tư Công được thông qua gần đây. Trong 
bối cảnh dư địa tài khoá thu hẹp, sự tham gia 
của khu vực tư nhân vào phát triển cơ sở hạ 
tầng được xác định là giải pháp nhằm thực 
hiện một trong ba đột phá mà Việt Nam cần 
theo đuổi thông qua chính sách và khuôn khổ 
pháp luật phù hợp. Tuy nhiên cần có thời gian 
để cho các hình thức đối tác công-tư khác 
nhau được phát triển nên việc thực hiện  đầu 
tư công cần ưu tiên thúc đẩy mối liên kết nội 
địa và với bên ngoài để Việt Nam tiếp tục hội 
nhập vào nền kinh tế, đặc biệt là thông qua 
tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Để 
đạt được điều đó, cần cải thiện đáng kể quy 
hoạch vùng và đô thị, để sao cho lợi ích quốc 
gia không bị lấn át bởi lợi ích địa phương trong 
bối cảnh tăng cường phân cấp. Việc đầu tư có 
chọn lọc phải giúp các tỉnh nông nghiệp khai 
thác tốt hơn lợi thế cạnh tranh, đồng thời thúc 
đẩy lợi thế kinh tế nhờ quy mô và tập trung 
nhờ đô thị hoá đang tăng tốc.

Cải thiện hiệu quả của thị trường lao động: 
Cách thức thị trường lao động vận hành có 
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ảnh hưởng quan trọng đến cả hiệu quả lẫn 
công bằng. Di cư là kênh chủ yếu cho lao 
động từ các tỉnh ngoại vi tham gia vào tăng 
trưởng kinh tế có xu hướng tập trung vào 
các cực tăng trưởng của cả nước, và là kênh 
cho người sử dụng lao động mở rộng lựa 
chọn tuyển dụng. Di chuyển lao động cả về 
địa lý lẫn nghề nghiệp có thể góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng bao trùm bằng cách nâng 
cao hiệu quả và tăng cường công bằng. Điều 
này có thể tuỳ thuộc vào việc tránh điều 
tiết quá nhiều và quá ít đối với thị trường 
lao động (Ngân hàng Thế giới 2012b), lợi 
ích từ các chương trình xã hội không bị giới 
hạn theo không gian (Ngân hàng Thế giới 
2003), và nới lỏng hệ thống đăng ký thường 
trú hộ khẩu nhằm giúp lao động từ các tỉnh 
ngoại vi hưởng lợi nhiều hơn từ quá trình đô  
thị hoá. 

3. Tăng cường năng lực công nghệ và nuôi 
dưỡng đổi mới sáng tạo

Đẩy nhanh quá trình đô thị hoá: Với chỉ hơn 
30% dân số sống ở đô thị, Việt Nam vẫn còn 
nhiều dư địa để tăng tốc của quá trình đô 
thị hoá bằng các công cụ chính sách sẵn 
có, đặc biệt là quy hoạch và quản lý đô thị 
hiệu quả, đầu tư công có hiệu quả, và các 
động lực phù hợp để thu hút sự tham gia 
của khu vực tư nhân vào phát triển cơ sở 
hạ tầng cứng và mềm. Kết quả chính phải 
là hình thành nên một hệ thống hiện đại 
các trung tâm đô thị liên kết với nhau, gồm 
các thành phố lớn đáng sống là nơi cung 
cấp dịch vụ chất lượng cao và các trung tâm 
nghiên cứu và triển khai; các thành phố có 
quy mô trung bình là nơi có các cụm liên 
kết ngành; và các thành phố nhỏ, nơi doanh 
nghiệp nông nghiệp có thể dễ dàng vươn 
tới người nông dân ở nông thôn nhưng 
đồng thời kết nối chặt chẽ với khách hàng 
ở khắp nơi trong cả nước. Các thành phố có 
quy mô khác nhau được kết nối chặt chẽ với 
nhau sẽ góp phần nâng cao tính sẵn sàng 
về công nghệ và nuôi dưỡng đổi mới sáng 
tạo; và điều quan trọng không kém là sẽ hỗ 
trợ việc chia sẻ thành quả từ quá trình này 
trong cả nước.

Phát triển cơ sở hạ tầng xương sống để đảm 
bảo tính kết nối và sẵn sàng công nghệ: Công 

nghệ thông tin, Internet, truyền thông, hậu 
cần, v.v… đóng vai trò hết sức quan trọng 
trong việc cải thiện tính kết nối và hội nhập 
về không gian giữa các thị trường hàng hoá 
và lao động, và trong việc tăng cường tính 
sẵn sàng về công nghệ. Những lĩnh vực này 
phải là những ưu tiên quan trọng trong quá 
trình quy hoạch chiến lược của Việt Nam, 
và phải được hỗ trợ bằng các chính sách 
và thể chế thích hợp. Các chỉ số thực hiện 
phải được giám sát chặt chẽ, tương tự như 
cách Việt Nam đang thực hiện với các chỉ số 
trong báo cáo Doing Business - Làm ăn Kinh 
doanh của Ngân hàng Thế giới. Phải dành 
nhiều nỗ lực cho việc phát triển cơ sở hạ 
tầng hỗ trợ đổi mới và công nghệ, ví dụ như 
trung tâm kiểm định, hệ thống xây dựng 
thương hiệu và cấp chứng chỉ sản phẩm, 
v.v...

Tăng cường chi tiêu nhằm thúc đẩy công nghệ 
và đổi mới sáng tạo: Tài chính dài hạn vô cùng 
quan trọng cho áp dụng và truyền tải công 
nghệ, chưa kể sáng chế và đổi mới sáng tạo, 
bởi vì các hoạt động này rất tốn thời gian. 
Điều đó hàm ý là cần phát triển một thị trường 
tài chính dài hạn, nhất là trái phiếu doanh 
nghiệp, như kinh nghiệm của các nước Đông 
Á. Bản chất ‘rủi ro cao, lợi nhuận cao’ của phát 
triển và áp dụng công nghệ và đổi mới sáng 
tạo đồng nghĩa với việc cần thiết lập các thể 
chế giúp vốn đầu tư mạo hiểm ra đời và phát 
triển. Nếu Việt Nam muốn tránh bẫy thu nhập 
trung bình, cần sớm hành động để phát triển 
các thị trường còn thiếu.

Tăng cường mối liên kết giữa các doanh nghiệp 
trong nước và khu vực nước ngoài sử dụng nhiều 
công nghệ: Các mối liên kết này hiện còn rất 
yếu. Với sự hiện diện ngày càng gia tăng tại 
Việt Nam của nhiều tập đoàn đa quốc gia dẫn 
dắt  các mạng lưới sản xuất toàn cầu, cần thúc 
đẩy các hoạt động liên quan đến công nghệ 
tầm trung, coi đây là con đường giúp các 
doanh nghiệp trong nước thâm nhập thành 
công vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Điều này  
đồng nghĩa với việc hỗ trợ nỗ lực của doanh 
nghiệp Việt Nam trong việc thiếp lập các cụm 
liên kết ngành sản xuất linh kiện ở tầm trung 
về mức độ vốn và độ tinh vi công nghệ. Vì các 
doanh nghiệp này gặp rào cản quá cao  về rủi 
ro, vốn và sự sẵn có về kỹ năng họ cần được 
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hỗ trợ bằng một cơ chế mà trọng tâm là đối 
tác công-tư, minh bạch và quản lý các ưu đãi 
một cách phù hợp.

Hai loại hình doanh nghiệp sau có khả năng 
đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. 
Nhóm thứ nhất gồm các công ty khởi nghiệp 
liên quan đến công nghệ thực hiện đổi mới 
sáng tạo công nghệ hoặc phi công nghệ, và 
do đó cần được nuôi dưỡng và hỗ trợ bằng 
các chính sách và khuôn khổ thể chế phù 
hợp. Nhóm thứ hai gồm các doanh nghiệp  
đang vận hành hiệu quả có những thành 
tích về đổi mới sáng tạo và áp dụng công 
nghệ, kể cả các doanh nghiệp nhà nước hoạt 
động tốt với lợi thế nhất định về quy mô và 
công nghệ. Vai trò của Nhà nước ở đây là tạo 
điều kiện cho sự hình thành và phát triển 
của cái gọi là hệ sinh thái cho công nghệ 
và đổi mới, trong đó khu vực doanh nghiệp 
làm việc chặt chẽ với các trường đại học và 
các viện nghiên cứu công nghệ và Nhà nước 
trong những chương trình khả thi về phát 
triển công nghệ tầm trung. 

Trong nông nghiệp, các cơ chế tương tự phải 
hỗ trợ nỗ lực của nông dân nhằm sản xuất 
ra các sản phẩm mới đáp ứng được yêu cầu 
ngày càng cao và các tiêu chuẩn nghiêm ngặt 
về an toàn thực phẩm và tăng trưởng xanh 
cũng như các yêu cầu đa dạng từ khách hàng, 
để qua đó tạo được thu nhập cao hơn.

3.2. Cải thiện dịch vụ giáo dục và y tế làm 
nền tảng của tăng trưởng bao trùm 

Cải thiện chất lượng và mở rộng cung cấp 
dịch vụ y tế và giáo dục đóng vai trò then 
chốt đối với tăng trưởng bao trùm cũng như 
chuyển dịch sang một nền kinh tế thịnh vượng, 
có năng suất và hiện đại.  Giáo dục và y tế - 
những năng lực con người chủ yếu - là trọng 
tâm của phát triển con người và mang lại cơ 
hội để người dân phát huy đầy đủ tiềm năng 
của mình.

Trong khi việc chú trọng lâu nay vào  cung ứng 
giáo dục cơ bản là quan trọng, thì giờ đây cần 
phải mở rộng hơn nữa. Giáo dục mầm non, 
sau phổ thông và giáo dục dạy nghề là chìa 
khóa để đạt được năng suất cao hơn và đáp 
ứng với các yêu cầu của thị trường lao động. 

Trong chăm sóc sức khoẻ, các cải cách mang 
tính hệ thống cần hướng tới việc tiếp cận công 
bằng với các dịch vụ có chất lượng trên phạm 
vi cả nước. Điều này đòi hỏi phải giải quyết 
vấn đề chi phí dịch vụ ngày càng gia tăng 
nhanh chóng và những gánh nặng khác đối 
với nhóm trung lưu và nhóm người nghèo đã 
và đang trở nên trầm trọng hơn do những cải 
cách ‘xã hội hóa’. 

1. Vượt qua mức giáo dục cơ bản: Mở rộng 
học tập suốt đời

Một nền kinh tế hiện đại và có năng suất cao 
hơn phụ thuộc rất nhiều vào việc nâng cấp 
kỹ năng và trau dồi vốn con người, điều chỉ 
có thể có được thông qua giáo dục cho mọi 
người và giáo dục có chất lượng cao. Hội 
nhập kinh tế toàn cầu và khu vực cùng với 
một xã hội đang già hoá về dân số khiến điều 
này là hết sức sống còn để Việt Nam có thể 
đuổi kịp với các nước đối thủ và tiến xa hơn 
ngoài việc đảm bảo cung cấp giáo dục tiểu 
học và trung học cơ sở. Mặc dù vẫn cần phổ 
cập giáo dục ở các mức cơ bản này, nhưng 
giờ đây, cần chú tâm hơn đến giáo dục đầu 
đời, đào tạo nghề và giáo dục đại học. Về 
trung hạn, việc mở rộng ở những cấp đó 
sẽ đóng góp cho tăng trưởng và nâng cao 
năng suất, đồng thời giảm tình trạng loại trừ, 
thông qua mở rộng cơ hội việc làm.

Tầm quan trọng của học tập suốt đời đã 
được công nhận ở nhiều chính sách và chiến 
lược của chính phủ. Khuôn khổ Quốc gia về 
xây dựng xã hội học tập của Việt Nam có 
khát vọng tạo cơ hội cho mỗi công dân được 
tiếp cận  học tập suốt đời, và kết nối điều đó 
với tiến bộ kinh tế-xã hội và phát triển nền 
kinh tế tri thức. Nghị quyết số 29 và số 44 của 
Đảng về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục 
kêu gọi việc xây dựng nhanh chóng nguồn 
nhân lực chất lượng cao. Những tài liệu này 
và nhiều nhiều đầu vào khác có thể được 
tổng hợp thành một bộ các chính sách nhấn 
mạnh việc mở rộng và cải thiện chất lượng 
nói chung.
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Hộp 3.1: Huy động nguồn lực cho các 
dịch vụ xã hội trong Kế hoạch Phát triển 
Kinh tế-xã hội 2016-2020

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 
nhấn mạnh huy động nguồn lực của xã hội 
cho dịch vụ công, tái cơ cấu nhà cung cấp 
thành các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
công, và chuyển từ mô hình do cung cấp 
thúc đẩy sang mô hình do nhu cầu thúc 
đẩy. Việc cấp tài chính phải trực tiếp hỗ trợ 
người hưởng lợi chứ không phải nhà cung 
cấp. Dự thảo cũng kêu gọi minh bạch và 
công bố giá các dịch vụ thiết yếu. Như thế, 
nó đánh dấu sự nối tiếp và mở rộng “xã hội 
hoá” các nhà cung cấp dịch vụ công, thông 
qua thử nghiệm quản lý dựa vào cộng 
đồng, cho tài sản và cơ sở hạ tầng công 
thuê để cung cấp dịch vụ, và điều hành các 
nhà cung cấp dịch vụ công như các doanh 
nghiệp công ích.

Việc mở rộng xã hội hoá gây nhiều lo 
ngại quan trọng về công bằng và hiệu 
quả, đặc biệt khi thiếu vắng điều tiết 
mạnh. Trong khi sự tham gia của xã hội 
và khu vực tư nhân ngày càng quan trọng 
hơn, Chính phủ nên tiếp tục đóng vai 
trò là nhà cung cấp dịch vụ xã hội chính 
và quản trị đóng góp của các bên khác, 
tương tự như các nước khác đã làm. Các 
vai trò cấp tài chính, giám sát, điều tiết và 
quản lý của chính phủ cần bảo đảm rằng 
những đóng góp đó không gây bất lợi 
cho người nghèo, người dễ bị tổn thương 
hay tầng lớp trung lưu đang tăng, hay 
nhìn từ góc độ khác, cho toàn xã hội, do 
thiếu hiệu quả.

Một khuyến nghị chính là nhanh chóng hoàn 
thiện phổ cập cấp THCS và sau đó là mở rộng 
ở bậc học mầm non, sau phổ thông, và dạy 
nghề, nhất là cho các nhóm có thu nhập thấp. 
Việc đó đòi hỏi phải sắp xếp lại ưu tiên phân 
bổ ngân sách và có các thay đổi luật pháp và 
thể chế để tạo điều kiện cho cung cấp dịch vụ 
tư và độc lập, đặc biệt trong lĩnh vực dạy nghề 
nhằm hợp tác chặt chẽ hơn với chủ sử dụng 
lao động. Ở những nơi cần nguồn lực để giải 
quyết bất bình đẳng, các khoản tiền công cần 
được dùng cho những nhóm chưa được phục 
vụ đầy đủ, nhưng việc này cần bao gồm hỗ 
trợ cả các nhóm thu nhập trung bình lẫn các 

nhóm bị thiệt thòi nhất, có thể dựa trên thành 
tích của các tổ chức trong việc giải quyết bất 
bình đẳng ở địa phương của họ. Về lâu dài, 
Việt Nam phải hướng tới phổ cập giáo dục 
cho trẻ em trong lứa tuổi đi học (6-18 tuổi). 

Việc chuyển sang người dùng trả phí trong 
trường học, nhất là ngoài phạm vi giáo dục 
tiểu học và THCS dựa vào việc xã hội hoá giáo 
dục, đã dẫn đến nhiều hậu quả không mong 
muốn. Điều đó đòi hỏi cần khẩn trương xem 
xét lại, đặc biệt là khi Chính phủ đã đề xuất 
mở rộng thêm các cải cách này (xem Hộp 3.1). 
Tuy xã hội hóa đã ăn sâu vào hệ thống, huy 
động được nhiều nguồn lực đáng kể, nhưng 
cách vận hành hiện nay trong bối cảnh điều 
tiết và quản lý nhà nước yếu đặt ra nhiều lo 
ngại về tính công bằng và hiệu quả. Cách 
làm hiện nay đã dẫn đến tình trạng tiêu dùng 
dịch vụ dưới điểm tối ưu, nhất là đối với các 
gia đình thu nhập thấp hơn. Chính phủ nên 
nhìn nhận lại tác động của chi phí trường học 
đối với các gia đình nghèo và thu nhập trung 
bình, và nên cân nhắc cách sử dụng nguồn 
lực hiệu quả nhất trước khi mở rộng cách tiếp 
cận này.

Dựa vào mô hình điều tiết mạnh hơn trong 
giáo dục tiểu học, các chính quyền trung 
ương và địa phương có thể đảm nhiệm vai trò 
giám sát nhiều hơn, và bắt buộc phải đảm bảo 
mức độ minh bạch và giải trình cao hơn. Các 
phương án đưa ra có thể bao gồm phương 
thức một khoản phí duy nhất chỉ định, hoặc 
một biểu giá được thống nhất và công khai 
đối với tất cả các dịch vụ không phải là cốt lõi.

Xây dựng nền tảng vững chắc thông qua 
phát triển đầu đời

Việc phát triển tuổi mầm non tạo nền tảng 
cho việc giảm cách biệt và thúc đẩy phát 
triển bao trùm. Trích dẫn Báo cáo Phát triển 
con người toàn cầu 2014: “Các sự kiện đầu đời 
ảnh hưởng đến sự phát triển của não bộ, tương 
tác kiểu gen-môi trường, và lập trình các hệ 
thống miễn dịch, thần kinh và nội tiết của cơ 
thể (UNDP, 2014b). Các năng lực nhận thức, 
xã hội, xúc cảm và xã hội được hình thành ở 
những năm đầu đời và góp phần xây dựng 
nền tảng cho các năng lực suốt đời. Từ góc 
độ tổng hợp, những điều này sẽ đến lúc phản 
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ánh trong chất lượng vốn con người của một 
quốc gia. Như Hình 3.1 cho thấy, khi đầu tư 
cho năng lực diễn ra sớm trong đời, triển 
vọng tương lai sẽ tốt đẹp hơn. Can thiệp về 
sau có thể giúp các cá nhân hồi phục, nhưng 
thường chỉ được phần nào mà chi phí lại cao 
hơn nhiều.

Cái nghèo và dễ bị tổn thương phá vỡ sự phát 
triển đầu đời. Nhiều trẻ em nghèo đến trường 

Nhìn chung, Chính phủ đã nhận ra khi nhân 
rộng phổ cập trước tiểu học cho trẻ 5 tuổi, 
tiếp cận học tập trước tiểu học cần mang 
tính bao trùm rộng hơn. Đây là diễn biến tích 
cực, nhưng nếu Việt Nam muốn tối đa hoá 
tác động của học tập trước tiểu học, các kế 
hoạch này cần tham vọng hơn. Một vấn đề cơ 
bản còn tồn tại là trẻ thuộc nhóm thu nhập 
thấp và thiểu số vẫn chưa đi học đầy đủ. Có 
thể bắt đầu việc mở rộng cung cấp giáo dục 
phổ cập bằng cách tập trung vào các vùng 
thiệt thòi nơi tỷ lệ nhập học thấp và tỷ lệ bỏ 
học cao. Việc khắc phục khoảng cách trong 

mà không sẵn sàng cho việc học (cùng nguồn 
ở trên). Việt Nam có thể áp dụng chiến lược 
phát triển tuổi mầm non tích hợp, bao gồm cả 
cung cấp tiếp cận giáo dục mầm non với chi 
phí chấp nhận được và hỗ trợ thông qua hệ 
thồng an sinh xã hội, cũng như khởi đầu tập 
trung vào các nhóm dân số dễ bị tổn thương. 
Cũng như nhiều vấn đề khác, điều này đòi hỏi 
tăng cường sự phối hợp liên ngành giữa các 
bộ chủ quản và những người ra quyết sách.

cung cấp dịch vụ giáo dục giữa vùng nông 
thôn và thành thị cũng là một bước đi quan 
trọng khác.

Đầu tư vào giáo dục sau phổ thông để thu 
hẹp khoảng cách kỹ năng

Thiếu hụt và khoảng cách về kỹ năng trong 
lực lượng lao động được nhìn nhận là đang 
ảnh hưởng khả năng thu hút vốn đầu tư nước 
ngoài mới của Việt Nam, và do đó cản trở triển 
vọng mở rộng việc làm hiệu quả. Ðiều này có 
thể trở thành nút thắt nghiêm trọng cho việc 

Hình 3.1: Khi đầu tư vào năng lực cuộc sống diễn ra sớm hơn, triển vọng tương lai sẽ tốt hơn

Nguồn: UNDP 2014b
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tận dụng tối đa cơ hội từ các cuộc thương 
lượng Ðối tác xuyên Thái Bình Dương mới kết 
thúc gần đây. Tình hình này đặc biệt khó khăn 
cho lao động trẻ vừa gia nhập thị trường - 
những người phải đối mặt với nhiều khó khăn 
trong việc tiếp thu kỹ năng phù hợp. Trong khi 
sự thiếu hụt kỹ năng và sự ghép lệch người 
lao động có kỹ năng này với việc làm đòi hỏi 
kỹ năng khác là dấu hiệu của một nền kinh 
tế năng động, điều lo ngại thực sự ở đây là 

liệu hệ thống giáo dục và đào tạo có thể điều 
chỉnh kịp thời với những nhu cầu liên tục biến 
động đối với kỹ năng kỹ thuật hay không. Tuy 
tỷ lệ nhập học chung ở các cấp học sau phổ 
thông tăng nhanh trong những năm gần đây, 
cùng với việc xây dựng nhiều trường đại học 
và cao đẳng mới, song, như hình 3.2 chỉ ra, 
chúng vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với các 
nước khác trong ASEAN, cho thấy phần cung 
cần tăng lên nhanh chóng.

Hình 3.2: Tỷ lệ nhập học ở các cấp học sau phổ thông cần cải thiện

Nguồn: Phan và Coxhead, 2014

Trước nhiều lo ngại về chất lượng lao động, 
Chính phủ cần giải quyết chất lượng giáo 
dục sau phổ thông. Một vấn đề cụ thể ở đây 
là tính liên quan giữa đào tạo đại học với thế 
giới việc làm hiện đại. Về học nghề, cần chú 
trọng hơn mở rộng việc cung cấp song hành 
với cải thiện chất lượng vì tỷ lệ tham gia hiện 
nay vẫn còn thấp và mang tính phân tầng 
xã hội.
 
Giáo dục dạy nghề cần mở rộng với sự tham 
gia của người sử dụng lao động, tương ứng 
với thị trường, tạo cơ hội học tập liên tục, và 
sẵn sàng hấp thu công nghệ mới. Quá trình 
này bao hàm việc cải thiện thuế và những 
động cơ khác để khuyến khích công ty cung 
cấp đào tạo tại chỗ, vì cách làm này thường 
tiết kiệm thời gian hơn so với đào tạo trong 
trường học và thường liên quan chặt chẽ 
hơn với đòi hỏi của công việc. Trong khu vực 
châu Á và Thái Bình Dương, Việt Nam có tỷ 

lệ đào tạo tại các doanh nghiệp thấp nhất. 
Khu vực tư nhân, bao gồm cả người cung 
cấp dịch vụ và người sử dụng lao động tiềm 
năng cần tham gia chặt chẽ hơn vào việc 
phát triển giáo trình cho các tổ chức đào tạo 
nghề và kỹ thuật (ADB, 2014). Điều này có 
liên hệ mật thiết với việc sử dụng công nghệ 
vì tiềm năng phát triển giáo dục nằm ở việc 
cung ứng dịch vụ dựa vào công nghệ thông 
tin và truyền thông, thông qua các khoá học 
từ xa và thiết lập các cơ sở đào tạo qua mạng.

Trong giáo dục bậc cao, Việt Nam chủ yếu 
tập trung vào đầu vào như cơ sở hạ tầng mà 
đánh đổi với các yếu tố khác như quản trị thể 
chế, hệ thống nhân sự dựa vào khả năng, và 
cam kết tự do học thuật. Với mức độ tự chủ 
cao trong vận hành và các vấn đề học thuật, 
điều này là tiền đề cho các trường đại học trở 
thành trung tâm xuất sắc về nghiên cứu và 
giảng dạy (Chirot và Wilkinson, 2010). Như ở 
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các cấp giáo dục khác, xu hướng bao trùm 
hiện nay là thương mại hoá (xem Hộp 3.2), 
thể hiện ở phòng học đông kín, các chương 
trình bán thời gian nhằm tăng doanh thu, và 
các thể chế tư nhân tìm kiếm lợi nhuận. Phân 

cấp đã chuyển trách nhiệm cho các chính 
quyền và đại học địa phương trước khi thiết 
lập nên các cơ chế giải trình phù hợp. Điều 
tiết và giám sát cần được tăng cường song 
hành với phân cấp. 

Hộp 3.2: Thị trường hay thương mại hoá? 

Cần phân biệt giữa thị trường trong giáo dục và thương mại hoá giáo dục. Một thị trường vận hành 
tốt với nguồn tài chính lành mạnh và cạnh tranh lành mạnh nhằm thu hút sinh viên giữa các cơ 
sở có vai trò quan trọng trong việc hiện đại hoá hệ thống giáo dục đại học – trong khuôn khổ các 
tiêu chuẩn. Hiện đại hoá quản trị đại học cho hệ thống giáo dục toàn dân đòi hỏi phải công nhận 
vai trò của thị trường, và thiết lập các cơ cấu điều tiết phù hợp để hệ thống đó vận hành được.

Ở một khía cạnh khác, thương mại hóa hàm ý việc mua và bán đào tạo và bằng cấp với động cơ 
lợi nhuận. Ở Việt Nam, khuôn khổ điều tiết thị trường vẫn còn trong giai đoạn phát triển đầu tiên, 
còn thương mại hoá lại là xu hướng chủ đạo trong cả lĩnh vực giáo dục tư và công. Trong nhiều 
trường hợp, cái mà chính phủ nhắc đến là ‘xã hội hoá’ thường đồng nghĩa với thương mại hoá 
(cùng nguồn ở trên).

Đề xuất chi tiết đối với ngành giáo dục được tóm tắt ở bảng 3.1, bổ sung cho phần thảo luận 
ở trên.

Bảng 3.1: Đề xuất chính sách giáo dục

Phân ngành/chủ đề Chính sách

Giáo dục đầu đời

Phát triển giáo dục đầu đời 
cho trẻ từ 0-3 tuổi

•	 Thúc đẩy có hệ thống hơn nữa việc cho con bú và kích thích trẻ em thông qua 
các can thiệp song song dựa vào gia đình ở bệnh viện sau sinh, ở trạm y tế địa 
phương, cộng đồng và thông qua các chiến dịch truyền thông

•	 Cung cấp một chương trình lợi ích cho trẻ 

Cấp mầm non từ 3-5 tuổi •	 Từng bước phổ cập cho trẻ đến trường cả ngày 
•	 Áp dụng giáo trình hiện đại lấy trẻ làm trung tâm 
•	 Nâng cấp chất lượng của lực lượng giáo viên
•	 Củng cố tiêu chuẩn chất lượng, giám sát và thực thi 

Xây dựng một nền tảng nhận thức và hành vi trong giáo dục phổ thông

Giáo dục nhiều hơn cho tất 
cả mọi người

•	 Tăng tốc độ chuyển dịch sang giáo dục phổ thông, đặc biệt là cấp phổ thông 
trung học, thông qua miễn học phí và trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho học sinh khó 
khăn (khi mà chi trả phi chính thức vẫn còn lớn)

•	 Mở rộng hình thức học tập cả ngày chính thức và xây dựng giáo trình đa dạng 
hơn để giảm thiểu nhu cầu và động cơ học thêm 

Cải thiện chất lượng giáo 
dục cho tất cả mọi người

•	 Hiện đại hóa giáo trình, phương pháp giảng dạy và đánh giá học sinh, với việc tập 
trung nhiều hơn vào cách tư duy phê phán, kỹ năng giải quyết vấn đề và hành vi

•	 Cải thiện cơ hội phát triển chuyên môn và động lực cho giáo viên
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2. Tạo ra một nền y tế bao trùm và hiệu 
quả hơn 

Hệ thống y tế của Việt Nam đối mặt với nhiều 
thách thức to lớn trước mắt trong bối cảnh 
cơ cấu bệnh thay đổi và dân số đang già đi. 
Khoảng một phần ba người Việt Nam đang 
mắc bệnh không lây truyền kinh niên và tỷ 
lệ này còn tiếp tục tăng. Hệ thống y tế, nhất 
là ở các cấp thấp hơn như trung tâm y tế xã, 
không đủ phương tiện để ứng phó với những 
thay đổi này, dẫn đến gánh nặng ngày càng 
cao cho các bệnh viện và cơ sở chữa bệnh ở 
cấp cao hơn. Đô thị thoá sẽ càng gia tăng các 
áp lực đó, trong khi chi phí chăm sóc sức khoẻ 
ngày càng tăng bởi các nhân tố như công 
nghệ mới và chữa trị, cho thấy nhu cầu cấp 
bách cần xem xét lại mức độ nguồn lực và bố 
trí cấp vốn. 

Còn nhiều khoảng trống lớn khi nói đến tính 
bao trùm trong y tế. Hệ thống hiện nay tập 
trung chủ yếu vào chăm sóc ở phân cấp cao 
hơn ở thành thị. Các gia đình thu nhập trung 
bình vật lộn với gánh nặng chi phí cao trong 
khi eo hẹp tài chính ngày càng tăng khi các 
nhà cung cấp đưa ra những dịch vụ tốn kém 
và không cần thiết. Nỗ lực của Chính phủ 
nhằm mở rộng Quỹ Bảo hiểm Y tế tạo điều 
kiện xử lý những vấn đề này, hướng tới mục 
tiêu trung hạn là phổ cập dịch vụ. Tuy nhiên, 

nếu không có miễn trừ và/hoặc trợ cấp, 
người dân ở khu vực phi chính thức có thể 
sẽ không muốn tham gia. Lao động di cư ở 
khu vực phi chính thức càng không có động 
lực tham gia bởi những hạn chế ở quy mô sử 
dụng dịch vụ. 

Khuyến khích tăng diện bao phủ

Để xử lý những vấn đề này, có thể bắt đầu 
bằng việc tăng hỗ trợ cho tham gia tự nguyện, 
bao gồm mở rộng miễn trừ cho người cận 
nghèo và sinh viên. Cần cố gắng điều tiết để 
sao cho các nhóm đối tượng như lao động 
khu vực chính thức chưa có bảo hiểm sẽ đáp 
ứng được đóng góp của họ. Cần cải cách quy 
định thường trú để người dân có thể sử dụng 
dịch vụ ở các địa bàn khác nhau và tạo điều 
kiện bao phủ cho người di cư và gia đình của 
họ. Chính phủ cũng nên bảo đảm các khoản 
cùng đóng góp sẽ ở mức chi trả được, nhất 
là cho các nhóm thu nhập thấp không nhất 
thiết được định nghĩa là “nghèo”. Cần tận 
dụng khả năng của Quỹ Bảo hiểm Y tế trong 
việc bảo đảm các cơ sở chăm sóc sức khoẻ 
không áp các khoản phí dư thừa và không 
được bảo hiểm hỗ trợ. 

Chính phủ đã chứng tỏ quyết tâm mạnh mẽ 
sẽ cải thiện tính bao trùm của chăm sóc sức 
khoẻ, thể hiện qua mức cấp tài chính cho 

Phân ngành/chủ đề Chính sách

Xây dựng và cập nhật kỹ năng chuyên môn trong cấp giáo dục và đàu tạo sau phổ thông 

Thông tin và phối hợ tốt 
hơn giữa các cơ sở giáo 
dục và đào tạo và chủ 
doanh nghiệp 

•	 Đưa ra và khuyến khích các phương thức phối hợp kỹ năng chính thức và phi 
chính thức cũng như các diễn đàn quan hệ đối tác ở cấp cả nước, tỉnh và địa 
phương giữa doanh nghiệp và cơ sở giáo dục và đào tạo 

•	 Thực hiện khảo sát theo dõi sinh viên tốt nghiệp
•	 Giải quyết các rào cản về thông tin ở vùng nông thôn, vùng sâu và xa 
•	 Phổ biến thông tin thị trường lao động tốt hơn 

Năng lực đầy đủ •	 Đầu tư vào đào tạo của khoa/giáo viên 
•	 Đảm bảo đủ khả năng lãnh đạo và năng lực quản lý để thực thi quyên tự chủ ở 

mức độ thể chế và giữ sinh viên tốt nghiệp ở lại
•	 Cấp học bổng

Quản trị nhà nước 
và quản lý 

•	 Điều chỉnh cách tính phí đối với người sử dụng, gồm cả mở rộng trợ cấp
•	 Cho phép giám sát lớn hơn và tái điều tiết 
•	 Xây dựng các quy tắc ứng xử để tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình 
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miễn trừ và trợ cấp, tăng diện bao phủ của 
bảo hiểm y tế lên 75% năm 2015 và thông 
qua Luật bảo hiểm y tế mới. Giờ đây, cần nỗ 
lực quyết liệt nhằm thực thi các điều khoản 
luật trong việc xử lý những vấn đề liên quan 
đến chi trả của bên cung cấp, thiếu minh 
bạch, quản lý yếu kém các khoản chi trả bảo 
hiểm y tế, thiếu điều tiết trong việc chuyển 
bệnh nhân lên tuyến v.v…Cải thiện quản trị 
hệ thống y tế, bao gồm việc tăng cường minh 
bạch và giải trình trong quản lý Quỹ Bảo hiểm 
Y tế, sẽ mang lại nhiều niềm tin hơn trong 
công chúng và giúp giải toả vòng quay niềm 
tin đang xuống thấp, sự tham gia hạn chế, 
nguồn lực tài chính không phù hợp và chất 
lượng kém.

Dưới đây là các đề xuất cụ thể hơn (nằm trong 
phần an sinh xã hội) để đảm bảo bao phủ y tế 
toàn dân trong việc giải quyết các khó khăn 
của nhóm “trung lưu bị bỏ sót”.

Giải quyết mối quan ngại về chi trả và quản 
trị nhà nước

Cách thức cấp tài chính và quản trị dịch 
vụ y tế hiện nay gây nhiều mối quan ngại 
nghiêm trọng về hiệu suất. Trong đó có các 
dịch vụ không cần thiết, chú trọng quá mức 
đến dịch vụ ở phân cấp cao và lạm dụng 
các công nghệ y tế đắt đỏ. Các vấn đề khác 
gồm thiếu chú trọng đến phòng ngừa và y 
tế cơ sở, lạm phát giá nhanh trong bối cảnh 
bệnh nhân phải chi trả nhiều từ tiền túi, mập 
mờ giữa các hoạt động công và tư, và hình 
thành hệ thống chăm sóc hai cấp. Giám sát 
và điều tiết còn yếu kém, vai trò của nhiều vụ 
và nhiều cấp trùng lặp và lẫn lộn, các cơ chế 
chứng nhận và cấp phép cũng như vậy. Hoạt 
động thể chế không được giám sát chặt chẽ 
và đánh giá, việc thực hiện các tiêu chuẩn an 

toàn và chất lượng không đồng bộ. Cần tái 
điều tiết khu vực này, bắt đầu bằng việc làm 
rõ quyền và trách nhiệm, tăng cường minh 
bạch và giải trình.

Với dự thảo Kế hoạch Phát triển kinh tế - xã 
hội (2016-2020) đưa ra việc tăng cường xã 
hội hoá (Hộp 3.1), cần thực hiện rà soát xem 
xã hội hoá đã vận hành ra sao, và tác động 
của nó về mặt hiệu suất và công bằng như 
thế nào nhằm cung cấp thông tin cho các 
cải cách tiếp theo. Cụ thể, cần nghiên cứu 
tác động lên tính bền vững tài chính của bảo 
hiểm y tế về ngắn, trung, và dài hạn; tác động 
ngân sách chính phủ; và đặc biệt là tiếp cận 
công bằng với các dịch vụ có chất lượng cho 
nhóm nghèo và thu nhập trung bình thấp. 
Tiếp theo, việc tăng tính hiệu suất, thay đổi 
cơ cấu tạo và phân bổ nguồn lực có phần cấp 
bách hơn là nâng cao mức độ nguồn lực. Tái 
cân bằng chi tiêu ngân sách nhà nước vào 
đầu tư vốn và các khoản chi hiện nay, đồng 
thời quản lý và điều tiết tốt hơn để nâng cao 
hiệu quả, có thể tạo thêm nguồn lực cho việc 
trợ cấp bảo hiểm y tế và giảm gánh nặng chi 
trả cho người sử dụng.

Xem xét các yếu tố xã hội và môi trường của 
sức khỏe

Cải thiện kết quả sức khoẻ và giảm thiểu 
bất bình đẳng không chỉ dừng ở cải cách 
khu vực y tế mà còn phụ thuộc vào việc 
giải quyết các nhân tố xã hội và môi trường 
quyết định đến sức khoẻ. Cần thêm nỗ lực y 
tế công cộng, phối hợp chặt chẽ với các lĩnh 
vực chính sách công khác, nhất là cải thiện 
tiếp cận nước sạch và vệ sinh, an toàn thực 
phẩm và dinh dưỡng, an sinh xã hội, an toàn 
nơi làm việc và giao thông, và các chính sách 
môi trường.
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3.3. Hướng đến một hệ thống an sinh xã 
hội toàn diện, bao trùm và công bằng hơn

Hiện đại hoá hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam 
đóng vai trò căn bản trong việc thúc đẩy phát 
triển bao trùm hơn. Điều này bảo đảm rằng 
tăng trưởng kinh tế tạo ra nhiều cơ hội việc 
làm và năng suất cao hơn sao cho mọi công 
dân có khả năng tận dụng những cơ hội ấy, và 
trong quá trình đó, vừa góp phần tạo ra tăng 
trưởng, vừa hưởng lợi từ tăng trưởng cao hơn. 
An sinh xã hội có vai trò quan trọng trong việc 
tăng cường khả năng chống chịu trước rủi ro và 
giảm nghèo.

Mặc dù đạt được những tiến bộ ấn tượng 
về giảm nghèo, song 40% người dân Việt 
Nam vẫn hoặc đang nghèo, hoặc dễ bị tổn 
thương trước nghèo, trong khi 40% khác có 
thu nhập không bảo đảm hoặc bấp bênh. 
Điều đó có nghĩa là hầu hết các hộ gia đình, 

nhất là hộ có người già hoặc trẻ em, hoặc 
có người thân bị khuyết tật, phải vật lộn để 
đáp ứng nhu cầu của mình, tiết kiệm cho 
tương lai, đầu tư cho con cái, và ứng phó 
với các cú sốc. Các khủng hoảng về mặt 
cá nhân, như mất thu nhập, ốm đau hay ở 
mức cộng đồng, như thiên tai có thể đẩy 
những đối tượng dễ tổn thương trở lại cái 
nghèo bất cứ lúc nào. Những điểm dễ bị tổn 
thương như vậy hạn chế lựa chọn phát triển 
con người, ví dụ như theo đuổi các cơ hội 
việc làm mới và tốt hơn.

Hầu hết người dân không được an sinh xã 
hội bao phủ, cho dù Hiến pháp đảm bảo mọi 
công dân có quyền hưởng an sinh xã hội. 
Hệ thống an sinh xã hội hiện nay có nhiều 
khoảng trống lớn. Đó là khoảng trống ở cả 
“nhóm trung lưu bị bỏ sót” của khu vực phi 
chính thức và cả những người không có 
thu nhập đầy đủ, và một loạt khoảng trống 
trong vòng đời liên quan đến tuổi thơ, người 

Bảng 3.2: Đề xuất chính sách đầy đủ cho ngành y tế 

Phân ngành/chủ đề Chính sách

Cân đối lại và chuyển dịch 
phân bổ ngân sách từ lĩnh 
vực chữa trị sang y tế dự 
phòng

•	Thiết kế lại hệ thống y tế cơ sở để đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế cơ bản

•	Xây dựng các chức năng y tế cộng đồng

•	Tiến hành các phương pháp giáo dục sức khỏe

•	Đảm bảo nguồn tài chính đầy đủ và bao gồm dịch vụ sức khỏe tình dục và sinh 
sản 

Giảm phụ thuộc chi tiêu từ 
tiền túi 

•	Làm rõ và tăng cường vai trò của nhà nước, đặc biệt về chức năng điều tiết và 
năng lực ở tất cả các cấp chính quyền

•	Cải thiện sự tham gia bảo hiểm y tế, băng cách tạo điều kiện để lao động ở khu 
vực phi chính thức (bao gồm người nhập cư) được tham gia nhiều hơn, mở rộng 
phạm vi miễn giảm chi phí 

•	Sử dụng bảo hiểm y tế để nâng mức độ tuân thủ của các nhà cung cấp dịch vụ

•	Tăng tỷ lệ của bảo hiểm y tế trong tổng chi tiêu cho y tế 

•	Giải quyết các động cơ thúc đẩy chi phí và phụ thuộc quá nhiều vào thuốc cũng 
như chẩn đoán và dịch vụ đắt tiền 

Cải thiện hiệu quả hoạt 
động của ngành, nhân 
thức các thất bại thị trường 
vốn có 

•	 Điều tiết lại ngành y tế, đòi hỏi nâng cao minh bạch, kiểm tra và cân đối 

•	 Khuyến khích cạnh tranh có quản lý giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ, xem xét 
     phạm vi mở rộng cho các đối tượng mới 

•	 Yêu cầu tách biệt rõ ràng giữa hoạt động chăm sóc sức khỏe công và tư  

Cải thiện năng lực chuyên 
môn của nguồn nhân lực 
và giải quyết sự mất cân 
đối kinh niên giữa thành 
thị và nông thôn 

•	 Nâng cấp hệ thống giáo dục và đào tạo 
•	 Tiến hành phát triển nguồn nhân lực y tế một cách hệ thống và có hoạch định, và 
đảm bảo tiếp tục xây dựng năng lực tại chỗ
•	 Cải thiện các chương trình cấp phép quốc gia 
•	 Cân đối lại kinh phí cho các công trình xây dựng cơ bản cho vùng nông thôn và 
từ các dự án lớn sang các dự án nhỏ 
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ở độ tuổi lao động bị khuyết tật, và người 
già tuổi trong độ tuổi từ 65-79. Nhiều nước 
khác, nhất là các nước phát triển và thu nhập 
trung bình, đã ưu tiên các nhóm này đặc biệt 
là thuộc nhóm nghèo nhất. Hơn nữa, phạm 
vi hỗ trợ xã hội còn thấp, kể cả với những 
người đang sống trong nghèo đói. Cùng với 
phạm vi bao phủ thấp và giá trị trợ cấp tiền 
mặt thấp, các hạn chế này làm giảm đóng 
góp tiềm năng của an sinh xã hội đối với 
sự an bình của các gia đình cũng như tăng 
trưởng kinh tế.  

Cũng như ở nhiều nước thu nhập trung 
bình khác, thách thức chủ yếu của Việt 
Nam là phát huy các bài học cũ và tiến tới 
an sinh xã hội bao trùm hơn. Hệ thống nên 
tập trung vào việc giúp người nghèo nhất 
duy trì được các điều kiện sống tối thiểu 
và hướng đến việc bảo đảm các nhóm thu 
nhập trung bình dễ bị tổn thương không rơi 
vào cảnh nghèo và giúp họ duy trì ở nhóm 
trung bình thấp và tiến lên. Một hệ thống 
như vậy sẽ giúp tất cả người dân Việt Nam 
tăng cường khả năng hồi phục của mình, 
đồng thời làm sâu sắc hơn cố kết và ổn định 
xã hội - những thành phần cần thiết cho 
tãng trưởng bền vững. 

Để đạt được một hệ thống an sinh xã hội 
công bằng và toàn diện, các vấn đề cần đặt ra 
là hướng đi chiến lược cho cải cách, các mục 
tiêu khả thi ngắn và trung hạn, và các bước đi 
thực tế và khả thi phù hợp với điều kiện hiện 
tại và các mục tiêu tăng trưởng dự tính cho 
tương lai.

1. Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

Việc mở rộng bảo hiểm y tế toàn dân nên 
tiếp tục tập trung vào người nghèo, đồng 
thời cần bao gồm cả nhóm “trung lưu bị 
bỏ sót” đặc biệt là các nhóm dễ tổn thương 
nhất như người cận nghèo, người già và các 
nhóm bị nhiễm các căn bệnh được y tế công 
ưu tiên như HIV, lao…). Điều đó cần cân 
nhắc các tác động tài chính. Tuy diện bao 
phủ bảo hiểm y tế tăng khá ấn tượng nhưng 
vẫn còn nhiều thách thức trong việc đưa 
bảo hiểm đến với những người còn lại, chủ 
yếu là số dân có thu nhập trung bình và làm 
việc trong các khu vực phi chính thức. Trong 

bối cảnh gia tăng diện bao phủ và mức độ 
trợ cấp của chính phủ có mối tương quan 
mạnh7, việc tăng diện bảo phủ lên đầy đủ có 
thể cần thêm rất nhiều đầu tư từ ngân sách 
nhà nước. 

Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới 
(2014), dựa trên tỷ lệ bao phủ 60% năm 
2010, sẽ cần thêm 0,8-1,7% GDP nữa để đạt 
bảo phủ toàn diện8. Trước các sức ép ngân 
sách như hiện nay, có lẽ sẽ khả thi hơn nếu 
mở rộng dần dần trợ cấp bảo hiểm y tế cho 
người cận nghèo và cho người có thu nhập 
trung bình và làm việc trong khu vực phi 
chính thức. Quá trình này nên bắt đầu ở 
các xã, huyện, và tỉnh nghèo nhất, nhất là 
những tỉnh tập trung nhiều dân tộc thiểu 
số, đồng thời khuyến khích các tỉnh giàu 
hơn mở rộng tài chính từ nguồn lực của 
chính họ. Cũng cần chú ý tới các nhóm dễ 
tổn thương như đã nêu ở phần trên. Một số 
dạng trợ giúp, đặc biệt là đối với các nhóm 
bệnh nhiễm bệnh như HIV và lao trước đây 
từng được sự trợ giúp tài chính rất nhiều từ 
các nhà tài trợ quốc tế, nhưng cũng sẽ sớm 
rút khỏi Việt Nam khi đã trở thành nước thu 
nhập trung bình.

2. Tiến tới một hệ thống bảo hiểm xã hội 
được hỗ trợ đầy đủ

Một trong những hạn chế chủ yếu đối với việc 
mở rộng bảo hiểm xã hội Việt Nam đó là tình 
trạng mất cân đối tài chính kinh niên của quỹ 
VSS, đặt ra những rủi ro về sự tồn tại lâu dài 
của hệ thống và vị trí tài khóa của nhà nước 
(với tư cách là người bảo lãnh của quỹ). Lương 
hưu tiếp tục dồi dào so với mức đóng góp, và 
tuổi nghỉ hưu còn thấp9 trong bối cảnh dân số 
đang già đi và tuổi thọ gia tăng. Trong vòng ít 
nhất mười năm tới, trợ cấp của chính phủ cho 
VSS - bao gồm cho chính cán bộ, viên chức 
của quỹ và những người nghỉ hưu trước năm 
1995, và có thể để phục vụ sự bền vững tài 
chính nói chung - sẽ tiếp tục ở mức cao. Cho 
dù các ước tính cho thấy mức chi trả hiện nay 
cho những người về hưu trước 1995 - chiếm 
khoảng một phần trăm GDP và sẽ giảm xuống 
0,3% vào năm 202510, nếu không hợp lý hoá 
các lợi ích và tiêu chí được hưởng, VSS sẽ vẫn 
là gánh nặng lớn cho ngân sách nhà nước. 
Cùng với trợ cấp nhà nước đối với bảo hiểm 
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thất nghiệp và trợ cấp trước 1995 chiếm đến 
1,37% GDP, mối đe dọa tài khoá tiềm tàng sẽ 
cao hơn nhiều so với rủi ro từ mở rộng chi tiêu 
cho trợ giúp xã hội.

Ngoài ra, khi VSS chưa được cấp vốn đầy đủ, 
khó có thể vừa mở rộng diện bao phủ thấp 
hiện nay đối với lao động khu vực phi chính 
thức mới ở mức 0,51% vào năm 2014, trong 
khi cũng duy trì mức lương hưu trung bình 
hiện nay mà không để lại hậu quả tài chính 
nghiêm trọng. Đây là điều quan trọng cần 
cân nhắc khi xem xét các đề xuất mở rộng 
kế hoạch lương hưu đóng góp sang khu vực 
phi chính thức thông qua các kế hoạch lương 
hưu đóng góp tự nguyện được nhà nước trợ 
cấp, vốn được thiết kế dựa trên cách tiếp cận 
ở những quốc gia an toàn hơn về tài khoá và 
có mức phi chính thức thấp hơn.

Trên thực tế, những kế hoạch này - vốn liên 
quan đến việc ghép các đóng góp trong quá 
khứ với trợ cấp nhà nước - mang tính chắp 
vá. Mặc dù chúng tạo phương tiện tăng diện 
bao phủ, lấp các khoảng trống vòng đời và 
vươn tới “nhóm trung lưu bị bỏ sót”, nhưng 
các chương trình đó, nhất là kế hoạch hướng 
đến cung cấp lương hưu tương lai ở mức 
“bền vững” là vô vùng tốn kém và thiên vị các 
nhóm có thu nhập cao hơn. Tuy chưa có ước 
tính chi phí song kinh nghiệm quốc tế cho 
thấy chi phí thực hiện kế hoạch lương hưu 
đóng góp tự nguyện do nhà nước trợ cấp cho 
khu vực phi chính thức của Việt Nam có thể ở 
mức quá cao, vượt xa khả năng ngân sách của 
Nhà nước. Đồng thời, khi không có trợ cấp 
đáng kể, mức tăng diện bao phủ dự định cho 
nhóm thu nhập trung bình thấp và lao động 
không chính thức sẽ có thể đáng thất vọng.

Hộp 3.3: Ở khu vực nông thôn, Trung Quốc xây dựng một hệ thống lương hưu từ đóng 
góp và trợ cấp

Chương trình lương hưu nông thôn mới của Trung Quốc lồng ghép các khoản đóng góp tự nguyện 
với trợ cấp của chính quyền địa phương, đồng thời liên kết với các quyền lợi hưu trí xã hội. Cha mẹ 
của những người tham gia trên 60 tuổi được nhận một khoản lương hưu xã hội cơ bản. 

Thiết kế lương hưu xã hội Thiết kế lương hưu đóng góp

•	 Một khoản lương hưu cơ bản 55 tệ (tương 
đương 8,83USD hay 35,17USD sức mua 
ngang giá) được trả cho người già từ 60 tuổi 
trở lên mà có con tham gia vào kế hoạch - 
tiêu chí lựa chọn “ràng buộc gia đình”

•	 Tuỳ địa phương quyết định, mức lợi ích có 
thể được chính quyền địa phương bổ sung.  
Giá trị lương hưu phải được duy trì theo chỉ 
số trợ cấp hưu trí, nhưng hướng dẫn lại mơ 
hồ.

•	 Ở các vùng trung tâm và phía tây, nguồn 
vốn chính phủ trung ương sẽ trợ cấp đầy 
đủ yếu tố không đóng góp của kế hoạch; 
với các vùng phía đông, chính phủ trợ cấp 
50 phần trăm.

•	 Người dân nông thôn từ 16 tuổi trở lên, 
không đi hoc và không đăng ký chương 
trình bảo hiểm đô thị, là đáp ứng đủ điều 
kiện mở tài khoản hưu trí cá nhân. Việc 
tham gia mang tính tự nguyện.

•	 Đóng góp cá nhân từ 100 đến 500 tệ 
hàng năm (tương đương từ 1,28USD đến 
6,24USD hàng tháng). Chính quyền địa 
phương phải cung cấp một phần đóng 
góp đối ứng ít nhất là 30 tệ (4,81USD hay 
19,50USD sức mua ngang giá) hàng năm, 
bất kể mức đóng góp cá nhân là bao nhiêu.

•	 Người tham gia từ 45 tuổi trở lên được 
khuyến khích đóng góp các khoản cao 
hơn để bù đắp mức thiếu hụt về đóng góp 
trong suốt quãng đời làm việc của họ.

•	 Người hưởng lương hưu đã có 15 năm đóng 
góp sẽ có đủ điều kiện nhận một khoảng 
lương hưu cơ bản đồng loạt được tính toán 
bằng cách chia mức đóng góp tích luỹ đến 
năm 60 tuổi cho 139.
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Việc liên kết trực tiếp giữa lương hưu xã hội và tự nguyện đã tạo động lực để rất nhiều người tham 
gia tự nguyện và góp phần tăng diện bao phủ lương hưu nói chung với chi phí hợp lý đối với trợ 
cấp nhà nước. Tuy nhiên, điều quan trọng có thể nhận ra đó là chi trả lương hưu lại rất thấp và 
chương trình chỉ cung cấp một mức an sinh thấp không đủ sức bảo vệ người cao tuổi khỏi những 
rủi ro liên quan. Đây là một kế hoạch lương hưu xã hội với hỗn hợp giữa các mô hình đóng góp tự 
nguyện và không tự nguyện. 

Tuy vậy, thành công của kế hoạch trong việc mở rộng diện bao phủ lương hưu có thể có hiệu quả 
trong việc thay đổi nhận thức của người dân về các kế hoạch lương hưu do nhà nước vận hành và 
thay đổi niềm tin của công chúng về các kế hoạch đó. Cần phải xem xét kỹ lưỡng hơn, cân nhắc 
cả chi phí của nhà nước và các thu xếp thực thi lẫn các vấn đề lựa chọn đối tượng. Yếu tố sau bao 
gồm cung cấp việc chữa trị cho người già không có con cái, người già mà con cái không sẵn sàng 
hoặc không thể đóng góp, hoặc những người tham gia đóng góp tiềm năng không có cha mẹ già. 
Thông tin này sẽ giúp xác định xem một kế hoạch như vậy có lâu dài ở Việt Nam được hay không.
Nguồn: Help Age International (2014)

Với những ràng buộc ngân sách hiện nay, 
trong vòng mười năm tới, VSS cần tập trung 
chủ yếu vào lao động khu vực chính thức. 
Việc mở rộng diện bao phủ có thể tăng lên 
khi khu vực chính thức được mở rộng - với 
tốc độ khoảng 2% mỗi năm trước 2011, và khi 
năng lực của hệ thống VSS gia tăng trong việc 
thực hiện bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Tăng tuổi nghỉ hưu như đề ra trong dự thảo 
Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội (2016-
2020); san bằng tuổi về hưu cho phụ nữ và 
đàn ông; và tăng tốc ghép lợi ích hưu trí với 
đóng góp là các hành động ngắn hạn cần 
thiết nhằm bảo đảm quản lý cân đối quỹ VSS 
trong vòng 10-15 năm tới. Những hành động 
này - hướng tới việc giúp VSS trở nên tự chủ 
tài chính - sẽ đặt nền tảng vững chắc cho sự 
sống còn về mặt tài chính và mở rộng bền 
vững trong dài hạn11.

Việc giải quyết thách thức do “bỏ sót tầng 
lớp trung lưu” đặt ra phải tập trung chủ yếu 
vào cải cách và mở rộng mức trợ giúp xã hội 
sao cho có thể bổ sung vào hệ thống VSS 
chính thức và bảo hiểm thất nghiệp, và bảo 
vệ người dân ở các nhóm có thu nhập trung 
bình thấp, cận nghèo và nghèo. 

3. Hướng tới các chương trình mở rộng trợ 
giúp xã hội (bằng trợ cấp tiền mặt) 

Tổng đầu tư vào an sinh xã hội của Việt Nam 
ở ngang mức nhiều nước có thu nhập trung 
bình khác, nhưng chi tiêu cho trợ cấp tiền 

mặt là thấp hơn đáng kể, và rải rác trong 
nhiều kế hoạch nhỏ và phân tán khác nhau, 
nhất là các kế hoạch cho người nghèo. Mặc 
dù cần tăng đầu tư vào trợ giúp xã hội bằng 
tiền mặt song cũng cần củng cố các kế hoạch 
hiện hành cho đồng bộ với thiết kế tổng thể 
hệ thống trợ giúp xã hội để trở thành một bộ 
phận hợp nhất trong hệ thống an sinh xã hội 
rộng lớn hơn, từ đó giảm tình trạng phân tán. 
Nếu không, việc dàn mỏng các khoản đầu tư 
mới cho nhiều kế hoạch nhỏ sẽ chỉ hạn chế 
tác dụng của chúng mà thôi.

Củng cố các chương trình trợ giúp xã hội 
bằng trợ cấp tiền mặt

Tình trạng phân tán các kế hoạch trợ giúp xã 
hội, nhất là những kế hoạch liên quan đến các 
chương trình giảm nghèo, đã được chính phủ 
nhận diện. Nghị quyết 80 kêu gọi xem xét 
lại các chương trình và chính sách như vậy, 
loại bỏ những chương trình/ chính sách hiệu 
quả thấp, và củng cố các chương trình/chính 
sách hiệu quả trong các chương trình/chính 
sách thường xuyên của các bộ chủ quản. Các 
chương trình/chính sách này cần được quản 
lý theo một hệ thống trợ giúp xã hội nhất 
quán và theo chương trình giảm nghèo mục 
tiêu quốc gia mới cho giai đoạn 2016-2020. 
Tuy đã có quyết định giảm số lượng chương 
trình từ 16 xuống 2 trong vòng năm năm 
tới, việc rà soát, củng cố, và hình thành các 
chương trình ngành còn chậm trễ, chứng tỏ 
cần nỗ lực hơn nhiều để giải quyết tình trạng 
phân tán.
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Đề án Tổng thể đổi mới trợ giúp xã hội được 
kỳ vọng sẽ đặt nền móng cho các chương 
trình trợ giúp xã hội toàn diện hơn để trở 
thành một phần không thể tách biệt của một 
hệ thống an sinh xã hội bao trùm. Đây là cơ 
hội quan trọng cho việc củng cố các kế hoạch 
trợ giúp xã hội, không chỉ nhằm giải quyết 
tình trạng phân tán mà còn để xác định một 
khuôn khổ dài hạn, nhất quán và hàng loạt 
các kế hoạch chủ chốt.

Việc củng cố có thể bao gồm xem các các biện 
pháp lựa chọn đối tượng hưởng lợi dựa trên 
các đánh giá vững vàng, sử dụng lăng kính bao 
trùm, công bằng, hiệu quả và tác động kinh 
tế-xã hội để bảo đảm áp dụng các biện pháp 
phù hợp nhất. Phụ lục 8 thảo luận chi tiết hơn 
các vấn đề này. Quá trình củng cố cũng tạo 
cơ hội lên kế hoạch chuyển dịch dần12 từ các 
nguồn lực được phân bổ cho các hợp phần về 
cơ sở hạ tầng trong các Chương trình mục tiêu 
Quốc gia sang tài trợ cho các chương trình trợ 
giúp xã hội theo vòng đời, một khi các chỉ tiêu 
xây dựng hạ tầng đã đạt được.

Củng cố và thực thi hiệu quả Đề án tổng thể 
cải cách trợ giúp xã hội sẽ đòi hỏi việc xây 
dựng và điều tiết nhất quán các chính sách 
trợ giúp xã hội và an sinh xã hội. Với tư cách là 
cơ quan có thẩm quyền về an sinh xã hội và 
phúc lợi xã hội, Bộ Lao động, Thương binh và 
Xã hội sẽ cần năng lực mạnh hơn về nghiên 
cứu chính sách để theo dõi tính dễ bị tổn 
thương, để xây dựng và áp dụng các cơ chế 
chi trả hiện đại, để giám sát và đánh giá cũng 
như quản lý thông tin, và để củng cố việc 
quản lý các hệ thống trợ giúp và an sinh xã 
hội cũng như nhiều vấn đề khác.

Tăng đầu tư vào trợ giúp xã hội bằng tiền 
mặt như một phần không thể tách rời để 
thúc đẩy phát triển 

Thay vì bị xem là chi phí đối với nhà nước, trợ 
giúp xã hội bằng tiền mặt cần được coi là 
một khoản đầu tư và một phần không thể 
thiếu trong chiến lược phát triển kinh tế-
xã hội của đất nước. Đầu tư vào trợ giúp xã 
hội bằng tiền mặt trên mức hiện nay có thể 
giúp Việt Nam quay trở lại tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao hơn, tạo điều kiện gia tăng năng 
suất và sự tham gia của lực lượng lao động 

cũng như cải thiện sự an bình và khả năng 
phục hồi của người dân.

Ðầu tư vào trợ giúp xã hội thường xuyên 
hiện còn rất thấp: trong năm 2013 mới đạt 
0,19% GDP; nếu tính thêm cả trợ cấp tiền 
mặt để miễn học phí và cung cấp phí sinh 
hoạt cho sinh viên nghèo thì mới là 0,42% 
(con số này tăng lên 1,59% khi tính cả trợ 
cấp cho những người có công). Con số tổng 
này nằm ở đáy cuối khi so với quốc tế nhưng 
sẽ tăng lên khi Việt Nam phát triển tiếp và 
khi cơ sở tính thuế nói chung tăng lên. Ðầu 
tư nhiều hơn sẽ cho phép mở rộng diện bao 
phủ trợ giúp xã hội và giá trị trợ cấp bằng 
tiền mặt, và do đó sẽ tăng tác động lên giảm 
nghèo và tính dễ bị tổn thương của cả hệ 
thống an sinh xã hội, đặc biệt là các chương 
trình an sinh xã hội có đóng góp như bảo 
hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, còn 
đang gặp nhiều khó khăn trong việc mở 
rộng diện bao phủ.

Có một số vấn đề liên quan đến mức đầu tư 
tối ưu trong những năm tới và tốc độ tăng 
đầu tư. Đầu tư của Việt Nam có thể tiếp nối 
xu hướng ở các nước thu nhập trung bình 
khác và đạt 3-5% GDP trong hai thập niên 
tới (Kidd và Abu-el-Haj, sắp xuất bản). Với 
mức độ đầu tư và eo hẹp ngân sách hiện 
nay, trong năm năm tới, đầu tư vào trợ giúp 
xã hội bằng tiền mặt thường xuyên - không 
tính các khoản cho người có công và miễn 
học phí/trợ cấp sinh hoạt cho học sinh/sinh 
viên - có thể ở tầm 0,8% GDP. Đây có thể là 
tỷ lệ mở rộng thận trọng13 khi nền kinh tế 
mở rộng. 

Phân tích dựa vào khuôn khổ ma trận hạch 
toán xã hội tiêu chuẩn14 cho thấy về trung 
hạn, việc mở rộng này sẽ xứng đáng vì trợ 
giúp xã hội bằng tiền mặt nhiều hơn sẽ dẫn 
đến tăng trưởng kinh tế cao hơn và bù đắp 
cho các hộ gia đình cao hơn (xem Hình 3.3 và 
3.4). Phân tích này so sánh hiệu suất của tăng 
chi tiêu cho trợ giúp xã hội với một dự án cơ 
sở hạ tầng có cùng giá trị, và kết quả là cái đầu 
sẽ giúp GDP tăng thêm 2%, tương tự với tác 
động của khoản đầu tư cơ sở vật chất. Nó sẽ 
tăng tiêu dùng hộ gia đình thêm 4,3%, trên 
cả mức tăng do một khoản chi tiêu cơ sở vật 
chất tương đồng mang lại.
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Các lĩnh vực ưu tiên cần đầu tư nhiều hơn và 
chương trình đề xuất trợ giúp xã hội bằng 
tiền mặt 

Cần ưu tiên khoản tăng khiêm tốn trong đầu 
tư. Có thể ưu tiên các kế hoạch giải quyết rủi 
ro theo vòng đời cho các nhóm khác nhau, 
đặc biệt là lương hưu xã hội tuổi già toàn diện, 
mở rộng lợi ích cho người khuyết tật trong độ 
tuổi lao động, lợi ích cho phụ nữ mang thai 
và trẻ em trong những năm đầu đời, và lợi ích 
cho trẻ khuyết tật.

Trợ giúp xã hội bằng tiền mặt cũng có thể 
hỗ trợ nhiều lĩnh vực khác, nhưng phải dựa 
trên một số cân nhắc và nguyên tắc chủ chốt. 
Trước hết, mọi kế hoạch đề xuất phải hướng 
đến bao phủ nhiều hơn trong các nhóm 
hưởng lợi cụ thể, xác định dựa vào loại rủi ro 
theo vòng đời, phù hợp với việc theo đuổi 
tăng trưởng bao trùm của Việt Nam. Điều đó 
sẽ giúp tăng tiếp cận đến cả người nghèo lẫn 
nhóm có quy mô lớn hơn trong dân số đang 
có nguy cơ tụt lại về mức sống. Thông qua 
việc bao phủ rộng hơn, các kế hoạch trên sẽ 
có thể được công dân ủng hộ về mặt chính trị, 
và điều này sẽ khuyến khích đầu tư nhiều hơn 
và dài lâu hơn.

Một cân nhắc khác trong khi phát triển hệ 
thống an sinh xã hội là cần tiếp tục tập trung 

vào người già, người khuyết tật và trẻ em, cho 
dù là tập trung tối thiểu vào trẻ em nhỏ, bởi 
đây là những lĩnh vực chính sách chính mà trợ 
giúp xã hội bằng tiền mặt hiện đang bao phủ. 
Việt Nam nên tiếp tục đi theo cách tiếp cận 
an sinh xã hội dựa vào quyền (phù hợp với 
Hiến pháp Việt Nam) để với nguồn lực sẵn có, 
hướng đến dần dần giúp mọi công dân tiếp 
cận an sinh xã hội.

Khi các yếu tố và lợi ích cho các nhóm đáng 
được hưởng khác sẽ được triển khai dần 
trong dài hạn, việc ưu tiên hoá các kế hoạch 
chủ chốt của một hệ thống an sinh xã hội 
theo vòng đời sẽ bảo đảm Việt Nam đi theo 
con đường hầu hết các nước chuyển từ thu 
nhập thấp lên cao đã đi, và tạo cơ sở cho sàn 
an sinh xã hội quốc gia. Trong mọi giai đoạn 
của quá trình này, cần cân nhắc tác động và 
hiệu suất chi phí, tính khả thi và bền vững 
về tài chính, cũng như các bước đi thực hiện 
mang tính thực tế.

Các chương trình đề xuất cho 5-10 năm tới

Thiết kế và chi phí của các khoản trợ giúp xã hội 
bằng tiền mặt được đề xuất

Có nhiều lựa chọn thiết kế lương hưu xã hội, 
trợ cấp khuyết tật và trợ cấp cho trẻ em. Bảng 
3.1 phác thảo đề xuất mở rộng, song có rất 

Hình 3.3 và 3.4: Chi tiêu cho trợ giúp xã hội thúc đẩy GDP ngang bằng với chi tiêu cho cơ 
sở hạ tầng - và thậm chí tạo ra đóng góp mạnh mẽ hơn cho tiêu dùng hộ

Nguồn: Khondaker 2015
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nhiều lựa chọn thiết kế trợ cấp. Diện bao phủ, 
điều kiện hưởng, và trợ cấp đều có thể thay 
đổi và ảnh hưởng đến chi phí tổng thể.

Bảng 3.3 trình bày các thông số thiết kế cơ 
bản cho các kế hoạch và chi phí tiềm tàng, 
tổng cộng chiếm 0,8% GDP, tương đương với 

đầu tư thêm 0,6% GDP15. Tuy có vẻ lớn nhưng 
khoản này vẫn ít hơn nhiều so với những gì 
các nước đang phát triển khác đang đầu tư 
cho riêng lương hưu xã hội tuổi già, và chỉ 
bằng một phần tư trợ cấp chính phủ cho 
lương hưu bảo hiểm xã hội của VSS. Xem Phụ 
lục 9 để biết thêm chi tiết.

Bảng 3.3: Thông số thiết kế cơ bản và chi phí của các chương trình đề xuất 16

Chương trình Nhóm 
(theo tuổi)

Tỷ lệ bao phủ Giá trị trợ cấp 
(đồng)

Chi phí 
(tỷ đồng)

Chi phí 
(% GDP)

Lương hưu xã hội 65+ 82,2% 360.000 22.100 0,49%

Trợ cấp khuyết tật 18-65 2,4%17 360.000 6.300 0,14%

Trợ cấp cho trẻ thơ 0-4 70% 120.000 6.700 0,15%

Trợ cấp cho trẻ khuyết tật 0-17 0,9%18 360.000 900 0,02%

Tổng cộng 36.000 0,8%

Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp phát hành

Từng bước thực hiện các chương trình

Nếu coi các chương trình trợ giúp xã hội là 
ưu tiên và nhận ra hiệu quả cho giảm nghèo 
và mức độ tổn thương, việc tăng tài chính 
cho các chương trình đó thêm khoảng 0,6% 
GDP là có thể khả thi, kể cả trong giai đoạn 
2015-2016. Việc này sẽ đòi hỏi phân bổ lại 
nguồn lực từ các lĩnh vực khác. Ví dụ, có thể 
dùng một phần tiết kiệm do giảm dần trợ cấp 
nguyên liệu hoá thạch, ước tính khoảng 3,5 
tỷ USD vào năm 2012 (UNDP 2014c) để tài 
trợ việc mở rộng trợ cấp xã hội. Các khoản 
thuế mới như thuế tài sản và thuế luỹ tiến với 
thuốc lá và hàng hoá xa xỉ có thể giúp tăng 
doanh thu cho trợ giúp xã hội.

Nếu không, với các áp lực tài khoá hiện nay 
và nếu sắp xếp lại ưu tiên mà không phân 

bổ lại được nguồn lực và tăng doanh thu thì 
các kế hoạch đề xuất có thể được áp dụng từ 
từ trong vòng năm năm. Có thể khởi động 
mỗi năm một kế hoạch. Kế hoạch lương hưu 
tuổi già có thể bắt đầu với điều kiện đủ 70 
tuổi, và sau vài năm giảm xuống 65 tuổi. 
Một phương án khác là ưu tiên một số vùng 
nhất định rồi dần dần mở rộng các kế hoạch 
trên toàn quốc. Các tỉnh “giàu hơn” nên được 
khuyến khích mở rộng các kế hoạch này 
bằng nguồn lực tự có, còn Trung ương sẽ hỗ 
trợ mở rộng ở các huyện và xã nghèo nhất, 
rồi sau cùng là đến các tỉnh nghèo nhất. 
Mức trợ cấp tiền mặt thấp ban đầu có thể 
tăng hàng năm ở mức tối đa có thể do Trung 
ương thống nhất. Mở rộng cả diện bao phủ 
và mức hỗ trợ cần nằm trong các chương 
trình tương tự do quốc gia thiết kế.
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Nhờ quá trình Đổi Mới, Việt Nam đã đạt tăng 
trưởng kinh tế từ những năm 1990 đến giữa 
những năm 2000 không chỉ với tốc độ nhanh 
mà còn mang tính bao trùm và chuyển đổi xã 
hội. Tăng trưởng này đã dẫn đến giảm nghèo 
nhanh trên diện rộng, tầng lớp trung lưu đang 
hình thành, và phát triển con người được cải 
thiện. Tuy vậy, trong những năm gần đây, tốc 
độ tiến bộ đã chậm lại so với nhiều nước khác 
trong khu vực. Cũng có bằng chứng cho thấy 
bất bình đẳng gia tăng hiện nay có liên quan 
đến nền kinh tế đang thay đổi nhanh chóng. 
Cần phải cải cách để quay lại tăng trưởng 
kinh tế nhanh và đảm bảo tính bao trùm rộng 
lớn hơn – hai yếu tố hỗ trợ lẫn nhau và giúp 
Việt Nam phát huy tối đa khả năng trong việc 
khai thác nguồn lực giàu có về vật chất và con 
người của mình. 

Một điều được nhất trí chung đó là mức độ 
và chủng loại những lợi ích gặt hái được 
trong giai đoạn đầu của Đổi Mới giờ đây đã 
trở nên khó khăn hơn nhiều để có thể đảm 
bảo. Khi tiến lên những nấc thang phát triển 
cao hơn, Việt Nam cũng dần chuyển đổi sang 
giai đoạn mà hiệu suất và đổi mới đóng vai 
trò quan trọng hơn rất nhiều; lợi thế kinh tế 
nhờ quy mô thông qua chuyên môn hoá cao 
cũng quan trọng hơn nhiều so với các lợi thế 
so sánh truyền thống. Trong bối cảnh mới 
này, các cải cách chính sách và thể chế cho 
việc quản lý nền kinh tế, dịch vụ xã hội và an 
sinh xã hội cần được thiết kế phù hợp và thực 
hiện hiệu quả, góp phần thực hiện chuyển 
đổi thành công và suôn sẻ. 

Quá trình này chủ yếu phụ thuộc vào việc 
xây dựng các chính sách và thể chế thuận lợi 
hỗ trợ cho việc tăng năng suất lao động và 
chuyển dịch thu nhập theo hướng đi lên trong 
khu vực nông nghiệp và việc làm chính thức, 

dịch chuyển lao động khỏi nông nghiệp, và 
tăng tốc chính thức hoá thị trường lao động. 
Khuôn khổ chính sách nhằm thúc đẩy việc 
làm có năng suất và mang tính bao trùm gồm 
ba yếu tố: chống bất ổn kinh tế vĩ mô nhưng 
không hy sinh tính bao trùm của tăng trưởng; 
nâng cao hiệu suất thông qua hội nhập quốc 
tế kết hợp với tăng tốc cải cách nội địa; và 
nâng cao năng lực về sẵn sàng công nghệ và 
nuôi dưỡng đổi mới.

Để chuyển đổi thành công cũng cần xử lý các 
vấn đề về phân phối thu nhập do gia tăng 
khoảng cách thành thị-nông thôn, khoảng 
cách vùng miền, khoảng cách lợi nhuận từ ý 
tưởng, kỹ năng và vốn so với từ lao động kỹ 
năng thấp. Trong không gian chính sách và 
tài khoá hiện có, Chính phủ nên đầu tư quyết 
liệt vào tăng cường dịch vụ xã hội và an sinh 
xã hội để đảm bảo cơ hội công bằng cả về 
chất lượng và số lượng. Các ưu tiên bao gồm, 
trong khi tiến bộ trong cấp giáo dục tiểu học 
và trung học cơ sở, mở rộng các cơ hội học 
tập suốt đời; thúc đẩy phát triển tuổi mầm 
non nhằm xây dựng nền tảng vững chắc cho 
toàn bộ vòng đời; giải quyết các thiếu hụt 
và hạn chế về kỹ năng trong giáo dục sau 
phổ thông; và thúc đẩy một hệ thống y tế 
hiệu quả và bao trùm hơn. Các yếu tố quan 
trọng khác bao gồm tiến tới bảo hiểm y tế 
toàn dân và cải thiện diện bao phủ an sinh 
xã hội dựa trên kết hợp bảo hiểm xã hội và 
trợ giúp xã hội. 

Khuôn khổ chính sách đưa ra trong báo cáo 
này là phần không thể thiếu trong chương 
trình nghị sự giúp đưa phát triển con người 
của Việt Nam lên tầm cao mới, sánh ngang 
với các nước có thành tích cao trong khu 
vực, và phù hợp với chính khát vọng của 
Việt Nam. 

Kết luận
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1 Dân cư được chia thành 5 nhóm thu nhập: nghèo 
với thu nhập bình quân đầu người một ngày dưới 
2 đô la Mỹ; cận nghèo, thu nhập trong khoảng 
2-4 đô la Mỹ/ngày; trung lưu lớp dưới, 4-10 đô la 
Mỹ/ngày; trung lưu lớp trên, 10-13 đô la Mỹ/ngày, 
và thu nhập cao, trên 13 đô la Mỹ/ngày (tất cả 
tính theo sức mua tương đương PPP năm 2005).

2 Tỷ trọng dân số của nhóm trung lưu lớp dưới 
(một số nghiên cứu dùng từ "tầng lớp trung lưu" 
của các nước đang phát triển) tăng nhanh chóng 
từ 28,4% năm 2004 lên 47,8% năm 2012. Nhóm 
này trở thành nhóm dân cư đông nhất vào năm 
2012, tăng lên từ nhóm đông dân cư thứ ba vào 
năm 2004.

3 Tỷ trọng chung của nhóm trung lưu lớp trên và 
nhóm thu nhập cao, tương đương với ‘tầng lớp 
trung lưu toàn cầu’ (có thu nhập cho một ngày 
làm việc trong khoảng từ 10 đến 100 đô la Mỹ, 
tính theo sức mua tương đương PPP năm 2005); 
tầng lớp này đang có xu hướng phát triển chững 
lại, tăng không đáng kể từ 13,4% năm 2010 lên 
13,7% năm 2012.

Phần 1
1 Báo cáo này sử dụng số liệu từ Báo cáo Phát triển 

con người toàn cầu để so sánh tiến bộ của Việt 
Nam với các nước khác. Các chỉ số phát triển con 
người sử dụng số liệu từ phòng thống kê Liên 
hợp quốc (nhiều bộ số liệu), Viện Thống kê của 
UNESCo (số liệu tiếp cận về thành tựu giáo dục 
dựa trên phương pháp của Barro và Lee) và Ngân 
hàng thế giới (các số liệu kinh tế tổng hợp) để 
đảm bảo tính nhất quán giữa các nước. Trong 
nhiều trường hợp, số liệu toàn cầu có sự khác 
biệt với số liệu dùng để tính toán các chỉ số phát 
triển con người quốc gia của Việt Nam do Tổng 
cục thống kê Việt Nam cung cấp.

2 Số năm đi học kỳ vọng: Số năm đi học mà một đứa 
trẻ ở tuổi đi học có thể được trông đợi sẽ đi học 
nếu hình thái phổ biến của tỷ lệ nhập học theo lứa 
tuổi tồn tại trong suốt cuộc đời đứa trẻ. Số năm 
đi học trung bình: số năm được đi học bình quân 
mà người dân từ 25 tuổi trở lên được đi học, được 
chuyển đổi từ trình độ học vấn bằng cách sử dụng 
thời gian chính thức của mỗi cấp học.

3 Cần nhìn nhận rằng, có một sự chênh lệch nhỏ 
giữa giá trị toàn cầu và giá trị tính toán trong 
nước về GII. GII được tính toán trong nước là 
0,348 năm 2012. Xem Phụ lục 1 về Thống kê để 
có thêm chi tiết.

4 Tính toán mức thu nhâp theo tỉnh (cái gọi là “GDP 
cấp tỉnh” – một thuật ngữ gây nhiều tranh cãi) là 
khá phức tạp. Một số hoạt động kinh tế khó truy 
tìm nguồn gốc từ tỉnh hay khó chia cho tỉnh, do 
đó dẫn đến một số “ngoại lệ” như Bà Rịa-Vũng Tàu 
và Hòa Bình. Do đó, số liệu cần được đọc và phân 
tích một cách thận trọng, cũng nên tham khảo 
các nguồn số liệu khác.  

5 Chuẩn nghèo của Chính phủ cho năm 2011 và 
năm 2015 đã được CPI  cập nhật, với 530.000 
VND/người/tháng cho vùng nông thôn và 
660.000 VND/người/tháng cho vùng thành thị.

6 Điều này là phù hợp với phát hiện trong Báo cáo 
Phát triển con người toàn cầu năm 2010 (UNDP, 
2010a, trang 98).

Phần 2

1 Trong Hình 2.1, chỉ số về phân phối thu nhập có 
giá trị âm hay dương nếu phân phối thu nhập xấu 
đi hoặc cải thiện tương ứng.

2 Trong các tài liệu, vai trò của tầng lớp trung lưu 
được nhấn mạnh như là một nguồn của tinh thần 
kinh doanh chân chính (Acemoglu và Zilibotti 
1997), nguồn vốn con người và tích lũy (Doepke 
và Ziliboti 2007), nền dân chủ (Banerjee và Duflo, 
2007) và nguồn chi (Nomura, 2009 và Kharas, 
2010).

3 Trong tài liệu, thước đo trên cơ sở thu nhập hoặc 
trên cơ sở tiêu dùng được sử dụng để phân loại 
các tầng lớp kinh tế. Mỗi tầng lớp có cả lợi thế lẫn 
bất lợi, và những khác biệt giữa hai tầng lớp là rất 
ít ở mức thu nhập và tiêu dùng thấp hơn (Kapsos 
và Bourmpoula, 2013). Trong nhiều nghiên cứu 
phân tích quy mô và tính năng động của tầng lớp 
trung lưu ở cấp độ toàn cầu, cách phân loại theo 
thu nhập và tiêu dùng của các tầng lớp dân cư 
có thể được sử dụng để thay thế nhau, bởi mỗi 
trường hợp được áp dụng cho các nhóm nước 
khác nhau. Sự lựa chọn thu nhập cho cách tính 
toán của chúng tôi được thực hiện để so sánh tốt 
hơn với thước đo thu nhập GNI sử dụng trong 
cách tính toán và phân tích HDI tại Chương 2.

4 Ba ngưỡng đầu tiên (nhóm nghèo <USD 2, nhóm 
cận nghèo US$ 2-4 và nhóm trung lưu lớp dưới 
US$ 4-10 – tất cả đều tính theo PPP năm 2005) 
được sử dụng trong một số nghiên cứu như Chun 
(2010) và Ngân hàng Phát triển châu Phi (2011). 
Nghiên cứu thứ nhất cũng gọi nhóm US$ 4-10 là 
“tầng lớp trung lưu của thế giới đang phát triển”. 

Chú thích
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Tuy nhiên, các nghiên cứu đặt ra mức cao hơn US$ 
20 cho nhóm trung lưu lớp trên. Giới hạn US$ 13 
cho tầng lớp trung lưu được sử dụng (Ravalion, 
2009) và (Kapsos và Bourmpoula, 2013), nghiên 
cứu sau cũng sử dụng US$ 4 ở giới hạn thấp hơn 
và US$ 2-4 làm ngưỡng cho nhóm cận nghèo. 

5 Kharas (2010) sử dụng khoảng dao động USD 10-
100 (tính theo PPP năm 2005) để định nghĩa cái 
gọi là “tầng lớp trung lưu toàn cầu”. Ở Việt Nam, tỷ 
trọng của người dân có thu nhập nhiều hơn US$ 
100/ngày (tính theo PPP năm 2005)  là rất ít, với 
0,12% năm 2010 và 0,07% năm 2012. Do đó, kết 
hợp nhóm trung lưu lớp trên và nhóm có mức thu 
nhập cao có thể được coi là tương đương với tầng 
lớp trung lưu toàn cầu.

6 Ngưỡng thu nhập US$ 10/ngày càng được chấp 
nhận như một điểm mà một cá nhân có được một 
vị thế đủ chắc chắn để không phải lo lắng về khả 
năng tự trang trải nhu cầu cơ bản của mình hay 
rơi trở lại cảnh nghèo cùng cực. 

7 Theo phân tích mới của Trung tâm Nghiên cứu 
PEW sử dụng nguồn số liệu mới nhất có thể, chỉ 
có 13% dân số trên thế giới có mức thu nhập trên 
ngưỡng US$ 10 và do đó có thể được coi là bộ 
phận thuộc tầng lớp trung lưu toàn cầu. Do đó,“... 
sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu toàn cầu 
theo đúng nghĩa hãy còn là một lời hứa hẹn thay 
vì là một thực tế”. (Kochnar, 2015).

8 Bằng cách áp dụng các phương pháp kinh tế 
lượng phức tạp hơn sử dụng số liệu bảng của 
của cuộc khảo sát mức sống hộ gia đình 2010-
2012 để xem xét các yếu tố chi phối này, trong khi 
giữ tất cả các yếu tố khác ngang bằng nhau (Vũ 
Hoàng Đạt 2015).

9 Dựa trên số liệu từ cơ sở dữ liệu chỉ số phát triển 
thế giới của Ngân hàng thế giới.

10 Bằng chứng về sự trỗi dậy của châu Á nói chung 
và Trung Quốc nói riêng là tỷ trọng tầng lớp trung 
lưu đang tăng lên nhanh của họ, một yếu tố quan 
trọng thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu. Kharas 
(2011) dự báo rằng tỷ trọng của tầng lớp trung 
lưu châu Á sẽ tăng lên đến 54% năm 2020 và 66% 
năm 2030 từ chỉ 28% năm 2009, trong khi tầng 
lớp trung lưu của Trung Quốc sẽ đạt đến 13% 
năm 2020 và 18% năm 2030 từ tỷ lệ khiêm tốn 
4% năm 2009.

11 Theo Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu 2014-
2015 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, về 12 trụ cột, 
Việt Nam có thứ bậc thấp nhất trong các lĩnh vực 
này. Trong Báo cáo 2014-2015, xét về tổng thể, 
Việt Nam được xếp thứ 68 trên tổng cộng 144 
nước, nhưng điểm số cho các chỉ số liên quan 
đến sự sẵn sàng công nghệ còn thấp hơn nhiều 
(Khả năng tiếp thu công nghệ ở cấp doanh 
nghiệp: 121; FDI và chuyển giao công nghệ: 93; 
Độ rộng của chuỗi giá trị: 112; Độ tinh vi của quy 
trình sản xuất: 116; Chất lượng của các định chế 

nghiên cứu khoa học: 96; Giáo dục và đào tạo 
đại học: 96).

12 Việt Nam đã có tỷ lệ tham gia lao động thuận lợi, 
giữ ở mức ổn định ở khoảng 77% - 78% trong 20 
năm qua, theo số liệu của Các chỉ số phát triển 
thế giới của Ngân hàng Thế giới. 

13 Dự báo dân số (dựa vào Điều tra dân số giữa kỳ 
năm 2014, Tổng cục Thống kê, sẽ công bố) cho 
thấy rằng tỷ trọng dân cư ở độ tuổi lao động của 
Việt Nam bắt đầu giảm xuống từ năm 2032.

14 Các chỉ số phát triển thế giới, được đo bằng GDP 
tính theo US$ PPP/người lao động năm 2005.

15 Cụ thể, nếu năng suất lao động năm 1994 của 
Brunei, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia 
và Philippines tương ứng cao gấp 47,5, 22,5, 8,9, 
4,2, 3,4 và 2,8 lần so với của Việt Nam, thì khoảng 
cách tương đối này vào năm 2012 đã giảm xuống 
còn tương ứng 18,5, 16, 6,2, 2,8, 2,3 và 1,8 lần. 

16 Theo Nguyễn Thắng và nhóm tác giả, 2014, 
người ta có thể phân tách thay đổi về năng suất 
lao động thành ba phần: (i) thay đổi cơ cấu (hay 
tác động phân bổ lại) đo lường sự đóng góp của 
thay đổi cơ cấu được đo bằng tỷ trọng việc làm 
thay đổi của ba ngành lớn - nông nghiệp, công 
nghiệp và dịch vụ, vào tổng tăng trưởng năng 
suất; (ii) tác động trong nội bộ ngành đo lường sự 
đóng góp của năng suất lao động của một ngành 
vào tổng tăng trưởng năng suất; và (iii) tác động 
tương hỗ đo lường sự đóng góp của sự tương tác 
trong nội bộ ngành và chuyển tác động đó đến 
tổng tăng trưởng năng suất.

17 Tác động tương hỗ (hay cũng được gọi là phần 
dư của quá trình phân tách) là tiêu cực nhưng rất 
nhỏ chỉ ở mức -2%.

18 Mặc dù có những quan ngại về chênh lệch lương 
theo giới, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (2015) vẫn 
xếp hạng Việt Nam cao nhất trong số 37 nước thu 
nhập trung bình thấp.

19 McCaig và Pavnic (2013) cung cấp danh sách đầy 
đủ các yếu tố.

20 Như được thể hiện bởi số liệu điều tra hộ gia đình 
tại VHLSS.

21 Số liệu từ khảo sát lực lượng lao động.

22 Khác với tính kinh tế theo quy mô bên trong,  
vốn cần phải có công ty với quy mô lớn và do đó 
thường dẫn đến độc quyền, tính kinh tế theo quy 
mô bên ngoài được tạo ra bởi các công ty, không 
nhất thiết có quy mô lớn, được đặt gần nhau 
trong một mạng lưới xản suất.

23 Khảo sát theo dõi tác động nhanh của cuộc 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu phát hiện ra rằng, 
chỉ một số ít nhân sự chủ chốt của các doanh 
nghiệp ở các làng nghề được đăng ký với hệ 
thống an sinh xã hội, mặc dù những doanh 
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nghiệp này tham gia tích cực vào các hoạt động 
xuất khẩu và thuê một số lượng người lao động 
tương đối lớn (CAF, 2009). 

24 Một phân tích như vậy đánh giá mỗi yếu tố ảnh 
hưởng như thế nào đến năng suất lao động, 
trong khi giữ các yếu tố khác không thay đổi và 
do đó có thể tránh được một vấn đề phân tích 
mang tính phổ biến khi so sánh táo với cam.

25 Năng suất lao động có thể được chia thành hai 
hợp phần: (i) cường độ sử dụng vốn, tức là số vốn 
bình quân trên một người lao động, trong đó vốn 
được định nghĩa theo nghĩa rộng bao gồm cả đất 
đai, vốn vật chất, vốn con người; và (ii) năng suất 
các nhân tố tổng hợp, một thước đo xem xét vốn 
được sử dụng hiệu quả như thế nào, đến lượt nó 
phụ thuộc vào công nghệ được sử dụng và cách 
thức tổ chức doanh nghiệp (do những yếu tố này 
ảnh hưởng đến hiệu quả của việc kết hợp các loại 
vốn khác nhau). 

26 16 nước được đề cập trong nghiên cứu trên đây 
của ADB là Băng-la-đét, Bu-tan, CHND Trung 
Hoa, In-đô-nê-xi-a, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
CHDCND Lào, Ma-lay-xi-a, Mông Cổ, Nê-pan, Pa-
kít-xtăng, Phi-líp-pin, Xơ-ri Lan-ca, Thái Lan và 
Việt Nam.

27 Năng suất trong các phân ngành và ở các nông trại 
được đo bằng giá trị gia tăng trên người lao động 
nông nghiệp. Nó gồm ba hợp phần: giá trị gia tăng 
hay giá đầu ra trừ giá đầu vào; năng suất sử dụng 
đất hay năng suất cây trồng trong trường hợp 
trồng cây, được đo bằng đầu ra trên một đơn vị 
đất sử dụng; và đất trên đầu người lao động nông 
nghiệp. Sự phân tích này khẳng định rằng năng 
suất có mối liên hệ với việc phát triển thị trường 
trong nước và đặc biệt là thị trường toàn cầu. Nó 
cũng bị chi phối bởi tỷ lệ tăng trưởng dân số nông 
thôn và tốc độ thay đổi cơ cấu của nền kinh tế và 
thị trường lao động, đặc biệt là sự dịch chuyển của 
người lao động ra khỏi ngành nông nghiệp.

28 Do nông nghiệp đình đốn trong hai thập kỷ 70 
và 80 của thế kỷ XX, sự thay đổi trong năng suất 
của ngũ cốc trong giai đoạn 1970 và 2000 có thể 
được sử dụng để đánh giá tác động của quá trình 
Đổi Mới bắt đầu từ nửa sau của những năm 80.

29 So sánh các chỉ số y tế cơ bản giữa các nước, WHo 
2014.

30 Số năm đi học trung bình sử dụng trong hình này 
là cho nhóm dân cư từ 15 tuổi trở lên, trong khi 
số năm đi học trung bình sử dụng tại Chương 1.2 
và báo cáo HDR thế giới là cho nhóm dân cư từ 25 
tuổi trở lên.

31 Trong báo cáo, Việt Nam được xếp thứ 118/144 
về sự sẵn có các dịch vụ nghiên cứu và đào tạo và 
đứng thứ 119 về chất lượng quản lý trường học.

32 Nghiên cứu định tính trong khuôn khổ Khảo sát 
những cuộc đời trẻ thơ cho thấy môn toán học ở 

trường giúp ích cho rất nhiều người trong công 
việc ở các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (Khảo 
sát Những cuộc đời trẻ thơ 2014).

33 “Những nhận xét về giáo dục đại học ở môn 
khoa học máy vi tính, kỹ thuật điện và vật lý ở các 
trường đại học có chọn lọc của Việt Nam” 2006, 
nghiên cứu về tình hình hiện nay của giáo dục đại 
học về vật lý và kỹ nghệ do Quỹ các học viện giáo 
dục Việt Nam tiến hành.

34 Trước năm 2015, chỉ trừ trẻ em dưới 6 tuổi và một 
số nhóm khác, các khoản phụ thu là một yêu cầu. 
Khoản phụ thu là 5% đối với các cá nhân được 
nhận trợ giúp xã hội và hộ nghèo và 20% đối với 
tất cả các nhóm khác khi được điều trị tại cơ sở y 
tế ở đó họ được đăng ký.

35 Đề án Cải cách cơ chế tài chính giáo dục của Bộ 
Giáo dục và đào tạo 2009-2014.

36 Việt Nam dành gần 12% ngân sách giáo dục cho 
giáo dục cao học, trong khi trên toàn cầu chi tiêu 
cho giáo dục cao học thường chiếm 1/4  đến 1/3 
tổng chi tiêu.

37 Rất ít người biết liệu các trường học có phải là đối 
tượng của các cuộc kiểm toán tài chính đầy đủ 
hay không.

38 Xem trên Dân Trí 2014b.

39 Bao gồm khoản trợ cấp ngân sách trực tiếp cho 
các cơ sở cung cấp dịch vụ, chi bảo hiểm y tế và hỗ 
trợ phát triển chính thức liên quan tới lĩnh vực y 
tế. Khó có thể khẳng định chi tiêu công một cách 
chính xác. Con số ước tính bao gồm cả chi tiêu cơ 
bản và chi tiêu thường xuyên nhưng các ước tính 
khác chỉ gồm chi tiêu thường xuyên. Theo WHo, 
chi tiêu công cho y tế chiếm 2,8% GDP năm 2012 
(WHo, 2014). Mặc dù Bộ Y tế đưa ra con số 1,7% 
cho năm 2013 nhưng con số này không bao gồm 
chi tiêu cơ bản cho việc xây dựng hạ tầng trong 
các chương trình xóa đói giảm nghèo. Điều khác 
thường là, tập quán kế toán của Việt Nam tính các 
khoản trả phí cho các cơ sở y tế Nhà nước là chi 
tiêu chính phủ.

40 Các nghị định này cũng khuyến khích các đơn vị 
cung cấp dịch vụ công thực hiện ‘mô hình quản lý 
theo kiểu doanh nghiệp’.

41 Các khoản chi tiêu từ tiền túi là các khoản thanh 
toán mà hộ phải trả ở thời điểm họ tiếp nhận các 
dịch vụ y tế. Thông thường các khoản này bao 
gồm phí tham vấn bác sĩ, tiền mua thuốc và các 
khoản thanh toán khác cho bệnh viện.

42 Theo báo cáo, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe tư cung cấp dịch vụ cho 60% tất cả các 
bệnh nhân ngoại trú ở Việt Nam và 60% tất cả các 
ca bệnh. Tuy nhiên, số lượng giường bệnh ở các 
bệnh viện tư rất hạn chế, chỉ chiếm chưa đên 5% 
tổng số giường bệnh trong cả nước (tài liệu đã 
dẫn trên đây).
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43 Ví dụ, trong một bệnh viện năm 2010, 90,4% 
bệnh nhân nội trú được chỉ định truyền đạm 
tĩnh mạch và nhiều người được chỉ định các loại 
thuốc bổ sung như glutathione và arginine. Ở 
một bệnh viện khác năm 2009, nhiều phụ nữ 
sinh con bình thường vẫn được chỉ định thuốc 
Klamentin (một loại thuốc kháng sinh) trong 
16 ngày liên tục (tài liệu đã dẫn trên đây). Tình 
trạng thiếu các cơ chế kiểm soát và điều tiết 
hiệu quả về việc sử dụng thuốc và thiếu tuân 
thủ với các quy định về chỉ định thuốc đã được 
viện dẫn là một trong những lý do sử dụng 
thuốc bất hợp lý ở Việt Nam (nguồn: PLoS one. 
2015; tập 10(3): e0117710. Xuất bản trực tuyến 
ngày 20/3/2015: 10.1371/journal.pone.0117710; 
PMCID: PMC4368648; Rà soát có tính hệ thống 
về việc sử dụng thuốc bất hợp lý ở Trung Quốc 
và Việt Nam; Wenhui Mao, Huyen Vu, Zening Xie, 
Wen Chen và Shenglan Tang.

44 Nhìn tổng thể, chi tiêu công ở Việt Nam, với mức 
gần 30% GDP, là cao hơn đáng kể so với những gì 
quan sát được ở hầu hết các nước đang phát triển.

45 Chương này dựa chủ yếu vào báo cáo của Kidd và 
Tareq Abu-el-Haj (sắp ấn hành).

46 MoLISA 2015; ILSSA 2014 và ước tính của ILSSA 
cho việc biên soạn báo cáo MPSAR.

47 Theo UNDESA (2005), chỉ số già hóa được tính 
bằng số người từ 60 tuổi trở lên trên 100 người 
dưới 15 tuổi. Khi chỉ số này lớn hơn 100, số lượng 
người già sẽ nhiều hơn dân số trẻ em.

48 Tổng cục Thống kê 2010 và Tổng điều tra dân số 
và nhà ở, 1979, 1989, 1999 và 2009.

49 Cần thận trọng khi giải thích những kết quả này, 
bởi vì nghiên cứu của MICS đã sử dụng một chỉ số 
tài sản để đo lường sự giàu có, thay vì tiêu dùng. 
Nếu tiêu dùng được sử dụng, kết quả có thể sẽ 
khác đi.

50 VHLSS 2006 có một phần đặc biệt về khuyết tật 
mà các bộ số liệu VHLSS khác không có. Mặc dù 
số liệu là từ năm 2006, nhưng vì không có lý do 
gì có thể dẫn tới sự thay đổi nhanh chóng trong 
khuôn mẫu khuyết tật từ thời điểm đó, nên phân 
tích số liệu năm 2006 vẫn có thể áp dụng được ở 
một mức độ nhất định. Khuyết tật trong VHLSS 
2006 được định nghĩa là có một chút khó khăn 
ở ít nhất 2 trong 6 chức năng, có nhiều khó khăn 
hoặc không có khả năng thực hiện ít nhất một 
trong 6 chức năng; khuyết tật nặng được định 
nghĩa là có khó khăn đáng kể (nhiều khó khăn và 
không có khả năng thực hiện ít nhất một trong 6 
chức năng).

51 Các khu vực thành thị - trừ Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh – có tỷ lệ cao nhất người trên 80 tuổi được 
nhận hỗ trợ tiền mặt với tỷ lệ 88,3%, trong khi ở 
các khu vực nông thôn có 78,3%; Hà Nội và TP Hồ 
Chí Minh chỉ có 65% (IL0 và UNFPA 2014).

52 Ngoài những đối tượng được hưởng lợi từ VSS 
và được nhận lương hưu xã hội, còn có khoảng 
41.500 người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) không 
có sự trợ giúp và đang được chăm sóc bởi một 
‘người tình nguyện’ trong hộ gia đình nghèo mà 
lẽ ra họ phải được sống ở Trung tâm bảo trợ xã hội 
và được nhận khoản hỗ trợ tiền mặt hàng tháng 
là 450.000 VND (Báo cáo của Bộ LĐTBXH/SPD 
trước UB Thường vụ Quốc hội, 7/2015). Cũng có 
thể có một số sai sót trong việc lựa chọn chương 
trình lương hưu xã hội, với những người ở dưới độ 
tuổi tiêu chuẩn đang được nhận sự trợ giúp của 
chương trình. Do đó, diện bao phủ đối với những 
người trên 80 tuổi trên thực tế có thể ít hơn. Thực 
ra, bộ số liệu năm 2011 của cuộc điều tra về già 
hóa dân số ở Việt Nam (VNAS) cho thấy một diện 
bao phủ hẹp hơn ở mức 64%, trong khi VHLSS 
2012 cho thấy một diện bao phủ còn hẹp hơn nữa 
với chỉ khoảng 45% những người hơn 80 tuổi.

53 So với Bộ LĐTBXH/SPD (dự thảo báo cáo MPSAR), 
nếu sử dụng ước tính của Ngân hàng Thế giới ở 
mức 15% dấn số có khuyết tập (tất cả các loại) có 
thể lên đến 13-14 triệu người năm 2014.

54 Trừ (i) trợ cấp tiền điện, có thể được coi là chương 
trình trợ cấp người nghèo trên cơ sở hộ gia đình 
và một số chương trình khác nhăm xử lý những 
sự cố khẩn cấp trong vòng đời nhưng sử dụng 
phương pháp đánh giá thu nhập để xác định đối 
tượng thụ hưởng (xác định đối tượng nghèo).

55 Trong đó có các nhóm đối tượng được định nghĩa 
tại Nghị định 136.

56 Somanathan và các tác giả, 2014: Các nhóm thập 
vị phân dựa trên chi tiêu bình quân đầu người. 
Người nghèo và người cận nghèo được định 
nghĩa là ba nhóm thập vị phân nghèo nhất.

57 Lương hưu xã hội cho người từ 80 trở lên không 
có lương hưu chính thức và Chương trình người 
có công hướng đến các đối tượng thụ hưởng 
cụ thể ở tất cả các nhóm thu nhập, trong đó có 
những người thuộc tầng lớp trung lưu. Ngoài ra, 
như đã bàn thảo ở phần trên, bảo hiểm y tế có 
diện bao phủ rộng và lựa chọn các phương pháp 
xác định đối tượng khác nhau, trong đó hướng 
tới một số nhóm đối tượng thụ hưởng ở tất cả các 
nhóm thu nhập. Ngay cả khi đó, thì con số tương 
đối nhỏ những người thụ hưởng và mức hỗ trợ 
thấp (trừ Chương trình người có công) cho thấy 
có “sự bỏ sót tầng lớp trung lưu” đáng chú ý trên 
thực tế.

58 Theo dự thảo báo cáo MPSAR, phương pháp 
xác định giá trị cơ sở của trợ giúp xã hội thường 
xuyên đã thay đổi: từ dựa vào gạo (10-13kg gạo/
tháng năm 1966, hay 15kg gạo/tháng năm 1985 
tương đương 1/3 mức lương tối thiểu) chuyển 
sang dựa vào tiền mặt (chuyển mức dựa vào gạo 
thành dựa vào tiền mặt từ năm 1994) có tính đến 
mức thay đổi giá. Giá trị tiền mặt của trợ giúp xã 
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hội đã tăng 6 lần, từ 24.000 đồng/tháng (tương 
đương với 12kg gạo) năm 1994 lên 45.000 đồng/
tháng năm 2000, 65.000 đồng/tháng năm 2004, 
120.000 đồng/tháng năm 2007, 180.000 đồng/
tháng năm 2010 (tương đương 13-15 kg gạo) và 
lên 270.000 đồng/tháng năm 2015 (tương đương 
15-20kg gạo).

59 Mức sống tối thiểu được tính là con số chi tiêu 
hàng tháng/người để đáp ứng nhu cầu tối thiểu 
của một người để mua lương thực (2.100Kcal) và 
các mục phi lương thực. Bộ LĐTBXH và Tổng cục 
Thống kê (dự thảo phương án về mức sống tối 
thiểu và ngưỡng nghèo) đang đề xuất thông qua 
trong chu kỳ lập kế hoạch 2016-2020 hai phương 
án về mức sống tối thiểu. Phương án 1 là 1 triệu 
đồng cho khu vực nông thôn và 1,3 triệu đồng 
cho khu vực thành thị. Phương án 2 là 1,3 triệu 
đồng và 1,6 triệu đồng tương ứng. Cả hai phương 
án được tính toán trên cơ sở rổ chi tiêu năm 2012, 
và giá năm 2012 được điều chỉnh lạm phát. Sự 
khác biệt duy nhất giữa hai phương án là mức 
tiêu thụ tối thiểu để thỏa mãn 2.100 Kcal và 2.230 
Kcal/người/ngày.

60 Ngược lại, như đã ghi nhận, giá trị các khoản trợ 
cấp trong chương trình người có công là tương 
đối nhỉnh hơn so với mức lương xã hội ở hầu hết 
các nước đang phát triển và tương đương với 
mức lương xã hội ở Brazil và Nam Phi.

61 Nguồn: Cơ sở dữ liệu của các chương trình trợ cấp 
người khuyết tật.

62 Nguồn: Kidd và Abuelhaj, sắp ấn hành. Giá trị của 
nhiều khoản trợ cấp cho trẻ em ở châu Âu thường 
chi cho em bé đầu tiên. Đối với những đứa trẻ 
tiếp theo, thông thường giá trị của những khoản 
trợ cấp này tăng lên theo từng đứa bé.

63 Số liệu tài chính sử dụng trong phần này được 
lấy từ (i) báo cáo của Bộ LĐTBXH/SPD trước UB 
Thường vụ Quốc hội, 7/2015); số liệu nền của 
ILSSA (rút ra từ báo cáo trên đây của Bộ LĐTBXH/
SPD, các báo cáo của Bộ GD & ĐT về trợ giúp giáo 
dục, bảo hiểm y tế, thất nghiệp và xã hội của VSS 
và số liệu của Bộ Tài chính, với phân tách/phân 
loại và ước tính của ILSSA cho số liệu ở cấp độ 
chính sách/chương trình an sinh xã hội và hàng 
năm) được cung cấp cho việc biên soạn báo cáo 
MPSAR; và (iii) tính toán/ước tính và phân loại của 
chính các tác giả báo cáo NHDR sử dụng định 
nghĩa làm việc về các chương trình an sinh xã 
hội (như mô tả tại Hộp X) trong khi tập trung vào 
những chương trình/dự án lớn với diện bao phủ 
và các khoản chi tiêu tương đối lớn hơn (chấp 
nhận việc bỏ qua một số chương trình/dự án nhỏ 
hơn). Có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn về số 
liệu tài chính an sinh xã hội tại Phụ lục 7.

64 Chi tiêu ở đây không bao gồm: (i) các khoản chi 
bổ sung của chính quyền các địa phương (do tiêu 
chí và mức trợ cấp ‘thay đổi’, như trình bày trên 

đây) cho trợ giúp xã hội/trợ cấp tiền mặt; (ii) trợ 
cấp của nhà nước (khoảng 1% GDP) cho VSS làm 
khoản đóng góp cho bảo hiểm xã hội của người 
lao động; (iii) trợ cấp từ ngân sách nhà nước cho 
bảo hiểm y tế của VSS làm khoản đóng góp cho 
bảo hiểm y tế của người lao động; (iv) các khoản 
trợ giá được tài trợ từ ngân sách nhà nước để 
bảo hiểm y tế cho người có công; và (v) chi tiêu 
của nhà nước (cũng như oDA và các nguồn “huy 
động được” cho các chương trình/dự án hỗ trợ 
trực tiếp mục tiêu giảm nghèo).

65 Theo định nghĩa của Việt Nam, bao gồm: trợ giúp 
tiền mặt (trợ giúp tiền mặt thường xuyên theo NĐ 
67, 13 và 136); cứu trợ khẩn cấp; chăm sóc xã hội; 
giáo dục (miễn học phí, trợ cấp sinh hoạt, hỗ trợ 
trường nội trú, bữa ăn trưa); hỗ trợ tiền điện cho các 
hộ gia đình nghèo; bảo hiểm xã hội và bảo hiểm 
thất nghiệp (trợ giá lương hưu cho những người 
nghỉ hưu trước 1995 và bảo hiểm thất nghiệp); trợ 
giá bảo hiểm y tế; thị trường lao động (giáo dục và 
đào tạo nghề, xuất khẩu lao động, chương trình 
việc làm); các chương trình giảm nghèo (Chương 
trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, 
chương trình 135P và 30A: Xây dựng cơ sở hạ tầng, 
hỗ trợ sản xuất và các hợp phần khác) và các chính 
sách giảm nghèo (trừ giáo dục và y tế).

66 VSS dự báo một mức giảm ở những khoản chi 
trả này bởi những người về hưu này sẽ qua đời 
trong vòng 10-15 năm tới (Nguồn: Khondaker, Tài 
liệu về tài khóa để hỗ trợ việc biên soạn Báo cáo 
MPSAR, sắp ấn hành).

67 Pritchett (2005) giải thích rằng không có cái gọi 
là ’ngân sách cố định’. Nếu một chính sách được 
lòng dân về mặt chính trị, chính phủ sẽ sẵn sàng 
tăng ngân sách và giá trị của các khoản trợ cấp 
bởi chính phủ sẽ được hưởng lợi về mặt chính trị. 
Chính phủ thường có xu hướng đáp ứng những 
đòi hỏi của người dân, những người ngày càng 
mạnh hơn về mặt chính trị. Điều này cũng có thể 
thấy ở Việt Nam: mặc dù các phương pháp dự 
báo tài chính và lập ngân sách dường như đi theo 
phương pháp tiếp cận sử dụng các con số thay 
thế tăng dần xung quanh các con số ’mục tiêu’ 
của các loại chi tiêu chính phủ khác nhau, nhưng 
ngày càng có nhiều tài trợ cho lương hưu bảo 
hiểm xã hội, trợ giá bảo hiểm y tế và hỗ trợ giáo 
dục cũng như cho chính quyền các địa phương 
(ở một số tỉnh, thành phố có thể “tự chi trả”) chi 
tiêu ngân sách bổ sung (từ các nguồn thu tự huy 
động tại địa phương) bằng cách tăng giá trị các 
khoản trợ cấp và nới lỏng các tiêu chuẩn nhận trợ 
giúp ở một số chương trình trợ giúp xã hội của 
trung ương.

68 Bao gồm: các chương trình trợ cấp xã hội thường 
xuyên (lương hưu xã hội, trợ cấp người khuyết tật 
và các khoản trợ cấp khác cho những người chịu 
thiệt thòi nhiều nhất như người già cô đơn và trẻ 
em mồ côi, 0,19% GDP), hỗ trợ giáo dục (miễn học 
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phí, trợ cấp sinh hoạt/ bữa ăn trưa và trợ cấp cho 
trường nội trú, v.v... được trả hàng tháng trong 9 
tháng của năm học cho học sinh nghèo nhất, học 
sinh các dân tộc thiểu số, khoảng 0,23% GDP), hỗ 
trợ tiền điện hàng tháng cho các hộ nghèo (sử dụng 
ít hơn 50KWh/tháng, 0,02% GDP), trợ giúp khẩn cấp 
(0,16%) và chăm sóc xã hội (0,04%).

69 Các khoản chi trả cho Chương trình người có công 
(1,07% GDP) hướng đến người lớn tuổi có công với 
nước, con em của người có công và thương bệnh 
binh có thể được xếp loại là nằm trong những 
khoản trợ cấp xã hội then chốt. Nếu Chương trình 
người có công được gộp vào thì mức độ chi tiêu 
của Việt Nam cho các chương trình trợ cấp xã hội 
cốt lõi là khoảng 1,71% GDP năm 2013.

70 Nguồn: Cơ sở dữ liệu lương hưu xã hội, tại địa 
chỉ: http://www.pension-watch.net/about-social 
-pensions/about-socia l -pensions/socia l -
pensions-database/

71 Theo Luật Bảo hiểm xã hội vừa được thông qua 
năm 2014, công thức tính chế độ lương hưu sẽ 
chỉ “tương ứng” với đóng góp cho những người 
làm việc cho Chính phủ và các doanh nghiệp nhà 
nước (phần lớn là những người tham gia VSS) vào 
năm 2025. Tuổi về hưu vẫn là 60 tuổi cho nam giới 
và 55 tuổi cho nữ giới, mặc dù có tình trạng già 
hóa dân số.

72 Nhiều khoản chi tiêu này bao gồm các khoản 
trợ cấp tiền mặt thường xuyên – 9 tháng của 
mỗi năm học và có thể dự báo trước, và do đó 
theo định nghĩa được quốc tế thừa nhận, những 
khoản chi này có thể được phân loại là chi tiêu trợ 
giúp xã hội.

73 UNDP 2009b cho thấy có hơn 40 chính sách như 
vậy và hơn 160 văn bản chỉ đạo việc thực hiện 
những chính sách đó.

74 Thông tin được sử dụng trong phần này được rút 
ra từ những phát hiện của Khondaker 2015 và 
ILSSA 2015.

Phần 3

1 Bốn chuyển đổi, như đã nêu trước đây, bao gồm: 
trong nông nghiệp – từ năng suất và thu nhập 
thấp hơn lên cao hơn; việc làm từ nông nghiệp 
sang phi nông nghiệp; việc làm phi nông nghiệp 
phi chính thức sang chính thức; và trong việc làm 
chính thức,  từ năng suất và thu nhập thấp lên 
cao hơn.

2 Danh sách chung các biện pháp như VASS 2015 
và các nghiên cứu khác đưa ra.

3 Tóm tắt trong báo cáo của VASS 2015.

4 Tóm tắt trong báo cáo của VASS 2015.

5 Tóm tắt trong báo cáo của VASS 2015.

6 Tóm tắt trong báo cáo của VASS 2015.

7 Ngân hàng Thế giới 2014 (dựa vào một số bằng 
chứng từ các dự án do Ngân hàng Thế giới hỗ 
trợ) cho rằng khả năng chi trả là lý do tại sao tỷ 
lệ nhập học thấp trong nhóm cận nghèo. Theo 
Dự án Hỗ trợ Y tế Khu vực Đồng bằng sông Hồng 
và Đông Bắc bộ của Ngân hàng Thế giới, trợ cấp 
cho người cận nghèo tăng lên 80-90% và diện 
bao phủ lên 74%. Theo Dự án Y tế khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long của Ngân hàng Thế giới, 
trợ cấp cho người cận nghèo tăng lên 70%. Ở 
các vùng dự án, diện bao phủ tăng lên 50 phần 
trăm. Ngược lại, trợ cấp của chính phủ cho người 
cận nghèo là 50% tính đến 2012, và tỷ lệ bao phủ 
toàn quốc là 17%.

8 Khoảng chi tiêu thêm được tính theo hai kịch 
bản dự chủ yếu vào mức độ đóng góp và trợ 
cấp phần chênh lệch của chính phủ: (i) Đóng 
góp 4,5%; Lương tối thiểu 1.500.000đ (tăng 
thêm 30% mỗi năm sau đó); (ii) Trợ cấp phần 
chênh lệch cho người cận nghèo: 70%, cho sinh 
viên: 50%, cho nông dân: 30% và (ii) Đóng góp 
5%; Lương tối thiểu 1.500.000 (tăng thêm 30% 
mỗi năm sau đó); Trợ cấp phần chênh lệch cho 
người cận nghèo: 70%, cho sinh viên: 50%, cho 
nông dân: 30% vào năm 2012. Phân chi tiêu 
thêm sẽ lần lượt tăng chi tiêu tổng hợp của 
chính phủ cho y tế thêm 3,8-4,3 điểm phần 
trăm và 4,7-8,0 điểm phần trăm so với mức 6,3 
phần năm năm 2010.

9 Theo Luật Bảo hiểm Y tế 2014 vừa được thông 
qua, công thức tính trợ cấp lương hưu sẽ chỉ 
“ghép” đóng góp cho cán bộ viên chức Chính phủ 
và doanh nghiệp nhà nước (đối tượng tham gia 
chủ yếu vào VSS) vào năm 2025, và tuổi nghỉ hưu 
sẽ vẫn là 60 với nam giới và 55 cho nữ giới bất kể 
dân số đang già đi.

10 Tác động Chi phí và các Lựa chọn Tài chính, báo 
cáo sắp ra của Bazlul Khondaker để hỗ trợ xây 
dựng Đề án Tổng thể cải cách trợ giúp xã hội 
(MPSAR).

11 Các hành động tương tự được khuyến nghị cho 
bảo hiểm thất nghiệp: về mặt thiết kế, cũng 
nhằm đến lao động khu vực chính thức. Việc bao 
phủ phụ thuộc vào trợ cấp của nhà nước và năng 
lực thực thi.

12 Dựa vào tiến bộ thực sự của các cấu phần cơ sở hạ 
tầng của các Chương trình Mục tiêu Quốc gia.

13 1% GDP vẫn thấp hơn mức đầu tư của nhiều nước 
thu nhập trung bình cho riêng các chương trình 
lương hưu xã hội, và tương đương với một nước 
nghèo như Nepal.

14 Xem Khondaker (2015); Đề án Tổng thể Đổi mới 
Trợ giúp Xã hội Việt Nam (MPSAR) Tác động Chi 
phí và các Lựa chọn Tài chính. Phần này sử dụng 
ma trận hạch toán xã hội chuẩn dựa trên các 
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bảng đầu vào-đầu ra mô tả quan hệ và độ co dãn 
của các biến số trong nền kinh tế nhằm dự đoán 
kết quả dựa trên dữ liệu của Tổng cục Thống kê.

15 Nếu các kế hoạch hỗ trợ giáo dục (với tổng chi 
tiêu năm 2013 chiếm 0,23% GDP) được chuyển 
sang/sáp nhập với các kế hoạch trợ giúp xã hội 
bằng tiền mặt đang được đề xuất thì khoản đầu 
tư thêm chỉ vào khoảng 0,34% GDP.

16 ILo và UNFPA đưa ra các chi phí khác nhau cho 
việc mở rộng lương hưu xã hội. Tuy nhiên, mỗi 
một chi phí lại có giả định khác nhau và nguồn dữ 
liệu khác nhau. Các giả định ở đây sử dụng số liệu 
dân số từ cơ sở dữ liệu Dân số Thế giới của LHQ và 
dữ iệu kinh tế từ cơ sở dữ liệu Chỉ số Kinh tế Thế 
giới của IMF.

17 Theo Điều tra Mức sống Hộ gia đình 20062, 
4% dân số trong tuổi lao động mắc khuyết tật 
nghiêm trọng.

18 Do không thể biết được tỷ lệ trẻ em bị khuyết tật, 
nên tỷ lệ trẻ em khuyết tật được ước tính bằng 
cách dùng hướng dẫn từ Trợ cấp Phụ thuộc Trẻ 
em ở Nam Phi. Kế hoạch này đưa ra trợ cấp khuyết 
tật cho 0,6% trẻ từ 0 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, kế 
hoạch này lọc mức độ giàu có nên rất có thể là trợ 
cấp khuyết tật trẻ em toàn quốc sẽ gồm khoảng 
0,86% trẻ em.   
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Sẵn sàng về công nghệ   Inclusive Growth   Missing Middle   
 Trung lưu bị bỏ sót   Innovation   Medium Technology   
  An sinh xã hội Middle Class   Health   Education   Labor 
   Tăng trưởng 
     bao trùm   Social Protection   Gender Equality   
       Giáo dục tế Health Missing Middle   Technological Readi
           Công nghệ     
    Inclusive An sinh 

                        xã hội trưởng Growth   Medium Technology   
Emerging Lower 
            Middle Class   Health   Education   

Health   Education   Labor Pro           Giới      Social Protection   Gender 
Equality                                     Tăng trưởng    bao trùm   Missing Middle 
Technological Rea      Đổi mới sáng tạo     Medium Technology   
Emerging Lo      Công nghệ trung bình  Y tế              Education   Labor 
Productivit   An sinh xã hội Bình đẳng giới    ender Equality   Inclusive 
Growth     Sẵn sàng về công nghệ Đổi mới     Medium Technology   
                Trung lưu bị bỏ sót  Giáo dục    Education   
           Năng suất lao động     Công nghệ     Gender Equality   

       Tăng trưởng 

 bao trùm    Missing Middle     
Sẵn sàng về công nghệ Đổi mới      Innovation   Medium Technology   
Trung lưu bị bỏ sót  An sinh      Class   Health   Education   Labor 
Năng suất lao động Xã hội         Social  Protection   Gender Equality   Inclusive 
  Bình đẳng giới Giáo dục           Technological   Readiness   Growth   
   Đổi mới 
       sáng tạo

Gender Equality Middle Class   Health   Education   
Health   Education   Social Protection   Gender Equality   Inclusive 
Growth   Missing   Middle   Technological Readiness   Innovation   

Health   Education   Labor           Năng suất                   Social Protection   
Gender Equality                            Bình đẳng giới  An sinh        Middle 
Technological Readiness        Đổi mới sáng tạo  Công nghệ 
Technology   Emerging           Y tế  Giáo dục  Năng suất    Social         
                                                 Tăng trưởng bao trùm        
Gender Middle              Sẵn sàng về công nghệ  Đổi mới      Medium 
Techno    Emerging      Trung lưu bị bỏ sót  Lao động      Education   
Labor Produ       An sinh xã hội  Bình đẳng giới  Y tế        Growth   
                       Công nghệ trung bình  Đổi mới sáng tạo

 Năng suất lao động Tăng trưởng bao trùm          Lower Middle Class   
Health   Giáo dục Lao động                  Labor Productivity   Social 
Protection   Gender Equality   Inclusive Growth   Missing 
Middle   Technological Readiness     Inclusive Growth   
Medium Technology   Emerging Lower Middle Class   Health   
Education   
  Labor Productivity   Social Protection   Gender Equality   
Inclusive Growth   Missing Middle   Technological Readiness   
Innovation   Medium Technology   Emerging Lower Middle 
Class   Health   Education   
      Labor Productivity   Social Protection   Gender Equality   
Inclusive Growth   Missing Middle        

Health   Education   Labor Productivity   Social Protection     
               Đổi mới sáng tạo  An sinh xã hội     Bình đẳng giới   
      Sẵn sàng về công nghệ    Đổi mới sáng tạo   Công nghệ    trung bình   
         Trung lưu bị bỏ sót     Y tế     Giáo dục    Năng suất lao động 
               Đổi mới sáng tạo  An sinh xã hội     Bình đẳng giới   
                       Tăng trưởng bao trùm   Giáo dục  Y tế   
Technological       Đổi mới sáng tạo   Công nghệ trung bình   
Emerging                                   Y tế   Giáo dục                   Labor 
Productivity   Social Protection   Gender Equality   Inclusive Growth   

Missing Middle   Technological Readiness   Innovation   
Medium Technology   Emerging Lower Middle Class   
Health   Education   Labor Productivity   Social Protection   
Gender Equality   Inclusive Growth   Missing Middle   
Technological Readiness     Inclusive Growth   Medium 
Technology   Emerging Lower Middle Class   Health   
Education   
  Labor Productivity   Social Protection   Gender Equality   
Inclusive Growth   Missing Middle   Technological 
Readiness   Innovation   Medium Technology   Emerging 
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A. Cách tính các chỉ số phát triển con người dựa vào phương pháp trước năm 2010 
(Nguồn: UNDP 2009a) 

1. Chỉ số phát triển con người

Thành tích ở từng chiều được thể hiện dưới hình thức một giá trị từ 0 đến 1 bằng cách áp dụng 
công thức chung sau đây:

Chỉ số chiều = 
Giá trị thực tế – giá trị tối thiểu 

Giá trị tối đa – giá trị tối thiểu 

Chỉ số phát triển con người (HDI) sau đó được tính toán là con số bình quân đơn giản của các 
chỉ số chiều.

Các thước đo mục tiêu để tính toán HDI

Chỉ số Giá trị tối đa Giá trị tối thiểu

Tuổi thọ (năm)  85 25

Tỷ lệ biết chữ ở người lớn (%)* 100 0

Tổng tỷ suất nhập học  (%) 100 0

GDP trên đầu người (tính theo PPP US$) 40.000 100

PHỤ LỤC 1: CHú THíCH Kỹ THuậT Về CáCH TíNH ToáN CáC CHỉ Số 
PHáT TRIểN CoN NGườI Và CáC BảNG THốNG Kê
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Thước đo mục tiêu để tính tỷ lệ biết chữ ở người lớn 
là 100%. Trên thực tế, HDI được tính toán với giá trị 
ngưỡng trên 99%. 

Trước khi HDI được tính toán, cần tạo ra một chỉ số 
cho từng chiều. Để tính toán các chỉ số chiều này - 
các chỉ số về tuổi thọ, giáo dục và GDP - các giá trị 
tối thiểu và tối đa (các thước đo mục tiêu) được lựa 
chọn cho từng chỉ số. 
 

2. Chỉ số phát triển giới  

Việc tính toán Chỉ số phát triển giới (GDI) gồm ba bước. Thứ nhất, các chỉ số nữ giới và nam giới 
ở từng chiều được tính toán theo công thức chung sau đây: 

Chỉ số chiều = 
Giá trị thực tế – Giá trị tối thiểu 

Giá trị tối đa – Giá trị tối thiểu 

Thứ hai, các chỉ số nữ và nam ở từng chiều được kết hợp theo một cách thức có tính đến những 
khác biệt về thành tích giữa nam và nữ. Chỉ số kết quả, được gọi là Chỉ số công bằng giữa nam 
và nữ, được tính toán theo công thức chung sau đây:

Chỉ số công bằng nam – nữ = {[Tỷ trọng dân số nữ (chỉ số nữ1-Î)] 
+ [Tỷ trọng dân số nam (chỉ số nam1-Î)]}1/1-Î

Î đo lường độ chống đối bất bình đẳng. Trong GDI Î = 2. Do đó, phương trình chung trở thành:

Chỉ số công bằng nam – nữ = {[Tỷ trọng dân số nữ (chỉ số nữ-1)] 
+ [Tỷ trọng dân số nam (chỉ số nam-1)]}-1

Từ đó cho giá trị trung bình chung của các chỉ số giữa nam và nữ. 

Thứ ba, GDI được tính toán bằng cách kết hợp cả ba chỉ số công bằng nam – nữ trong một giá 
trị bình quân chưa tính trọng số. 

Các thước đo mục tiêu để tính chỉ số GDI  

Toán chỉ số GDI  Giá trị tối đa Giá trị tối thiều

Tuổi thọ của phụ nữ (năm) 87,5 27,5

Tuổi thọ của nam giới (năm) 82,5 22,5

Tỷ lệ biết chữ ở người lớn (%) 100 0

Tổng tỷ suất nhập học (%) 100 0

Ước tính mức thu nhập (tính theo PPP US$) 40.000 100

Ghi chú: Giá trị tối đa và giá trị tối thiểu (các thước đo mục tiêu) cho tuổi thọ là 5 năm nhiều hơn 
cho phụ nữ để tính đến tuổi thọ dài hơn của họ. Để duy trì mối quan hệ giữa giá trị nữ và giá trị 
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nam của từng chỉ số, các giá trị thu nhỏ được tính toán và sử dụng thay cho các con số ở đó cả 
giá trị nữ và giá trị nam đều không vượt qua ngưỡng (trong trường hợp tỷ lệ biết chữ ở người 
lớn, một giá trị ngưỡng mang tính thực tiễn là 99% được sử dụng). Việc thu nhỏ được thực hiện 
bằng cách nhân các giá trị nữ và giá trị nam với giá trị ngưỡng thực tế, chia cho giá trị tối đa 
được báo cáo cho nữ giới hoặc cho nam giới. 

B. Tính toán các chỉ số HDI dựa vào phương pháp mới áp dụng từ năm 2010 
(Nguồn: UNDP 2010)

1. Chỉ số phát triển con người

Các hợp phần giáo dục và thu nhập trong HDI truyền thống đã được thay thế bằng các chỉ số 
sau đây:

•	 Số năm đi học trung bình – theo phương pháp UIS & Barro & Lee  

•	 Số năm đi học kỳ vọng – UNESCO UIS; và 

•	 GNI trên đầu người (tính theo PPP US$ năm 2005) – WB & IMF, UNSD và  UNDESA

Hai chỉ số giáo dục mang tính sáng tạo có thể phản ánh tốt hơn trình độ học vấn và những 
thay đổi gần đây nhất. GNI là một thước đo chính xác hơn về mức độ giàu có kinh tế của một 
nước, bởi nó thể hiện mức thu nhập cộng dồn cho người dân của nước đó, bao gồm các dòng 
vốn quốc tế và không kể mức thu nhập được tạo ra trong nước nhưng không được chuyển 
ra nước ngoài. 

HDI được rút ra theo phương pháp năm 2010 có hình thức là con số trung bình hình học của các 
chỉ số chiều thu được từ các chỉ số bằng cách bình thường hóa dựa trên giá trị cực tiểu và giá trị 
cực đại được quan sát thấy trong giai đoạn ở đó HDI được tính toán và báo cáo. Như vậy, “chiếc 
mũ” trước đây chụp lên hợp phần thu nhập đã được thay thế bằng “giá trị cực đại quan sát thấy” 
về mức thu nhập trên đầu người. Áp dụng số trung bình hình học đưa đến những giá trị chỉ số 
thấp hơn, với những thay đổi lớn hơn xảy ra ở các nước với sự phát triển không đồng đều giữa 
các chiều. Số trung bình hình học chỉ có tác động vừa phải lên thứ bậc HDI. 

Không giống HDI cũ, HDI mới dựa trên số trung bình hình học có tính đến những khác biệt về 
thành tích giữa các chiều. Thành tích kém ở bất kỳ chiều nào bây giờ cũng được phản ánh trực 
tiếp trong HDI mới mà HDI này phản ánh thành tích của một nước tốt đến mức nào giữa ba 
chiều. Thành tích thấp ở một chiều không còn được bù đắp theo tuyến tính bởi thành tích tốt 
hơn ở một chiều khác. Số trung bình hình học góp phần giảm thiểu mức độ thay thế giữa các 
chiều, đồng thời bảo đảm rằng sự giảm sút 1% ở bất kỳ chỉ số nào đều có cùng tác động đến 
HDI giống như sự giảm sút ở bất kỳ chỉ số nào khác. Là một cơ sở để so sánh các thành tích, 
phương pháp này tôn trọng những khác biệt mang tính nội tại giữa các chiều nhiều hơn bất kỳ 
con số bình quân đơn giản nào khác. 

Để phục vụ báo cáo này, chỉ số HDI mới đã được tính toán cho năm 2010 và 2012 chỉ ở cấp độ 
quốc gia. Nó cũng được so sánh với số liệu toàn cầu cho Việt Nam. 

2. Chỉ số bất bình đẳng giới  

Chỉ số bất bình đẳng giới (GII) phản ánh những bất lợi trên cơ sở giới ở ba chiều - sức khỏe sinh 
sản, trao quyền và thị trường lao động - cho nhiều nước chừng nào số liệu có chất lượng hợp 
lý cho phép. Chỉ số này cho thấy sự lãng phí tiềm năng phát triển con người do tình trạng bất 
bình đẳng giữa thành tích của nam giới và của nữ giới ở ba chiều này. Giá trị của chỉ số thay đổi 



l  BÁO CÁO PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM 2015178      

từ 0 - tức là điểm mà nam giới và nữ giới có thành tích ngang bằng nhau, và 1 - tức là điểm mà 
một trong hai giới có thành tích tồi tệ nhất có thể ở tất cả các chiều được đo lường. 

Chỉ số GII dựa trên:

•	 Tỷ suất tử vong ở bà mẹ;

•	 Tỷ lệ sinh ở vị thành niên; 

•	 Dân số nữ và dân số nam có ít nhất học vấn ở bậc trung học;

•	 Tỷ trọng nữ và nam có ghế trong quốc hội; 

•	 Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ và nam.

Chỉ số GII đã được tính toán chỉ ở cấp độ quốc gia cho hai năm 2010 và 2012 để phục vụ Báo cáo 
này. Nó cũng được so sánh với số liệu toàn cầu cho Việt Nam.  

C. Tính toán Chỉ số nghèo đa chiều (Nguồn: UNDP 2010) 

Được đưa vào áp dụng năm 2010, Chỉ số nghèo đa chiều (MPI) là sản phẩm của số người nghèo 
đa chiều (tỷ trọng của những người nghèo đa chiều) và cường độ nghèo của họ (số lượng bình 
quân những thiếu thốn mà mỗi hộ nghèo đa chiều trải nghiệm). MPI ghi nhận bao nhiêu người 
phải trải nghiệm những thiếu thốn trùng lắp nhau và bao nhiêu sự thiếu thốn họ phải đối mặt 
bình quân. Về khía cạnh này, phép đo lường đòi hỏi rằng tất cả các số liệu phải đến từ một cuộc 
khảo sát và do đó các phương án lựa chọn các chiều cho chỉ số này là rất hạn chế ở Việt Nam. 

Báo cáo này giới thiệu MPI đã được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh tình hình địa phương, 
có sử dụng bộ số liệu của VHLSS 2010 và VHLSS 2012. Để bảo đảm rằng MPI thực tế phản ánh 
được những thiếu thốn đa chiều ở các hộ gia đình Việt Nam, các chỉ số MPI trong Báo cáo này 
đã được điều chỉnh và mở rộng thêm hai chiều (xem bảng dưới đây). Chỉ số này tương đối giống 
với đề xuất quốc gia của Việt Nam so với Báo cáo Phát triển con người quốc gia 2011 của Việt 
Nam. Do tình trạng thiếu thông tin về y tế trong bộ số liệu VHLSS đầy đủ, nên chỉ một chỉ số y 
tế được sử dụng. 

Phương pháp để tính toán MPI sử dụng những bước sau đây: 

•	 Bước 1: Chọn đơn vị phân tích. MPI được tính toán ở cấp hộ gia đình.

•	 Bước 2: Chọn các chiều. 5 chiều đã được lựa chọn phù hợp với các quy định chi tiết 
quốc gia đề xuất cuối cùng: đó là y tế, giáo dục, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, 
và khả năng tiếp cận thông tin.  

•	 Bước 3: Chọn các chỉ số. Sẽ là tốt nhất nếu chọn các chỉ số không liên quan quá chặt 
chẽ với nhau. MPI cho Việt Nam sử dụng 9 chỉ số: 1 chỉ số cho chiều y tế và 2 chỉ số cho 
mỗi chiều của 4 chiều còn lại. Một trọng số bằng nhau được áp dụng cho cả 9 chỉ số để 
việc tính toán được đơn giản. 

•	 Bước 4: Đặt ra các ngưỡng nghèo. Một điểm giới hạn nghèo được đặt ra cho từng 
chiều (xem bảng dưới đây). Sau đó, mỗi người có thể được xác định là bị thiếu thốn hay 
không bị thiếu thốn ở từng chiều. 

•	 Bước 5: Áp các ngưỡng nghèo. Trong bước này, các hộ gia đình với một điểm thiếu 
thốn được gán một trọng số ít nhất là 33,3% được coi là nghèo đa chiều. 

•	 Bước 6: Tính toán chỉ số nghèo đếm đầu (H). Đem chia số người nghèo cho tổng số 
người dân. 
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•	 Bước 7: Tính toán độ sâu nghèo đói (A). A là số thiếu hụt bình quân của những thiếu 
thốn. A được tính toán bằng cách cộng tỷ lệ tổng các thiếu thốn của một người nghèo, 
chia cho tổng số người nghèo.  

•	 Bước 8: Tính toán MPI (hay M0) = H*A. Tổng hợp lại, MPI đại diện cho tỷ trọng dân cư 
được coi là nghèo đa chiều, được điều chỉnh bằng cường độ những thiếu thốn phải 
chịu đựng.  

Xử lý với nhóm dân cư liên quan trong từng chỉ tiêu 

Hai chỉ số giáo dục không áp dụng cho toàn bộ dân số, do tỷ lệ đến trường của trẻ em chỉ có 
liên quan đến các hộ gia đình có trẻ em trong độ tuổi đến trường. Do đó, quy trình là xếp vào 
diện không bị thiếu thốn những thành viên gia đình mà một chỉ số nào đó không có liên quan. 
Các hộ gia đình mà chỉ số là có liên quan nhưng thiếu các giá trị được coi là do thiếu thông tin 
và do đó bị loại ra khỏi mẫu lựa chọn. 

Danh mục cuối cùng các ngưỡng và chỉ số MPI cho Báo cáo Phát triển con người 2015 của 
Việt Nam: 

5 chiều (giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và vệ sinh môi trường, và khả năng tiếp cận thông tin) 
có tổng cộng 9 chỉ số. Các chỉ số được gán trọng số như nhau.

Chiều Chỉ số Điểm giới hạn về tình trạng 
thiếu thốn. Một hộ gia đình 
được coi là thiếu thốn nếu: 

Trọng số Cơ sở

Giáo dục Trình độ học 
vấn của người 
lớn

Bất kỳ thành viên nào từ 15 
đến 30 tuổi không có trình 
độ học vấn trung học cơ sở và 
hiện không đi học

1/9 Hiến pháp 2013, Nghị quyết 15/
NQ-TW, Nghị quyết 41/2000/QH. 
Phổ cập bậc trung học cơ sở là một 
chỉ tiêu quốc gia theo Nghị định Số 
20/2014/NĐ-CP

Tỷ lệ đến 
trường của 
trẻ em

Bất kỳ trẻ em nào từ 5-14 tuổi 
hiện không đi học  

1/9 Hiến pháp 2013, Luật Giáo dục 
2005, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo 
dục trẻ em, Nghị quyết 15/NQ-TW. 
Phổ cập mẫu giáo cho trẻ em 5 tuổi 
đến bậc trung học cơ sở được quy 
định tại Luật Giáo dục 2009.

Y tế Bảo hiểm y tế Bất kỳ thành viên nào từ 6 
tuổi trở lên mà không có bảo 
hiểm y tế  

1/9 Hiến pháp 2013, 
Luật Bảo hiểm y tế 2014, 
Nghị quyết 15/NQ-TW

Khả năng tiếp 
cận dịch vụ 
chăm sóc sức 
khỏe 

Bất kỳ thành viên nào có bệnh 
nặng mà không thể tiếp cận 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

- Hiến pháp 2013, 
Luật Khám và chữa bệnh 
 

Nhà ở Chất lượng 
nhà ở

Sinh sống trong căn nhà: 1. 
Nhà tạm bợ 

1/9 Luật Nhà ở, Nghị quyết 15/NQ-TW, 
một số vấn đề chính sách xã hội cho 
giai đoạn 2012-2020

Diện tích 
nhà ở

Diện tích bình quân trên đầu 
người ít hơn 8 m2 
  

1/9 Luật Nhà ở, Quyết định 2127/QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt Chiến lược phát triển nhà ở 
đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 
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Chiều Chỉ số Điểm giới hạn về tình trạng 
thiếu thốn. Một hộ gia đình 
được coi là thiếu thốn nếu: 

Trọng số Cơ sở

Nước 
sạch và 
vệ sinh 
môi 
trường

Nguồn nước Không sử dụng các nguồn 
nước hợp vệ sinh (tức là, sử 
dụng nước giếng khoan, 
nước suối, nước mua và các 
nguồn nước khác không 
được bảo đảm)  

1/9 Nghị quyết 15/NQ-TW: một số vấn 
đề chính sách xã hội cho giai đoạn 
2012-2020

Nhà xí Không sử dụng nhà xí hợp vệ 
sinh 

1/9

Khả năng 
tiếp cận 
thông tin

Khả năng tiếp 
cận dịch vụ 
truyền thông 

Không sử dụng điện thoại 
cố định/ di động hay mạng 
internet 
 

1/9 Có thể được sử dụng làm phương 
pháp thay thế cho chiều này, do 
những hạn chế về số liệu 

Phương tiện 
để tiếp cận 
thông tin 

Không có máy truyền hình, 
đài phát thanh hay máy tính 
để bàn/ máy tính xách tay  

1/9

Ghi chú: 

•	 Do thiếu số liệu về “khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe” trong VHLSS, nên chỉ có 9 
chỉ số để tính toán thực sự. Trọng điểm của chỉ số bị thiếu được phân bổ lại cho 9 chỉ số với 
những số liệu hiện có, dẫn đến kết quả là một trọng số như nhau là 1/9 được áp dụng cho 
mỗi chỉ số trong 9 chỉ số cần tính toán. 

•	 Trong quy định quốc gia đề xuất cuối cùng, ngưỡng của chỉ số trẻ em đến trường có hơi 
khác. Chỉ số này nói đến một thành viên bất kỳ trong hộ gia đình, người sinh từ năm 1986 
và tương đương với hay nhiều hơn 15 tuổi, không có trình độ học vấn bậc trung học cơ sở và 
hiện không đi học. Ngưỡng này được dựa vào thực tế là (i) 14 là tuổi đúng để học xong bậc 
trung học cơ sở và (ii) những người sinh từ 1986 trở đi sẽ là 14 tuổi vào năm 2000 khi Quốc 
hội ban hành Nghị quyết về phổ cập bậc trung học cơ sở. Những người này sẽ là 30 tuổi 
vào năm 2016 khi chiến lược giảm nghèo mới 2016-2020 được công bố và bắt đầu áp dụng 
khái niệm Nghèo đa chiều (MDP) cho các ngưỡng nghèo. Báo cáo này sử dụng giới hạn cố 
định 15-30 tuổi để phần nào thống nhất với hướng dẫn quốc gia và cũng dựa vào các cuộc 
tham vấn với các đối tác khác nhau, những người nhất trí rằng giới hạn độ tuổi này là phù 
hợp nhất cho các can thiệp chính sách. 

•	 Số liệu về chỉ số khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe không có trong VHLSS cho 
cấp tỉnh. Do vậy, chỉ số này không được đưa vào tính toán thực tế của Báo cáo này. 

•	 “Hợp vệ sinh” được định nghĩa theo khái niệm Việt Nam (tùy thuộc vào sự sẵn có số liệu 
trong VHLSS), tương tự như định nghĩa của WHO về các nguồn nước sạch. 

•	  Về định nghĩa “nhà xí”, các loại nhà xí không hợp vệ sinh nói về các loại như hố xí tự hủy/ 
bán tự hủy, hố xí thấm dội nước, hố xí hai ngăn. 

•	 Trong quy định quốc gia đề xuất cuối cùng, chỉ số về khả năng tiếp cận thông tin cũng 
bao gồm không có khả năng tiếp cận các chương trình phát thanh qua hệ thống loa phát 
thanh cấp phường/xã. Do tình trạng thiếu số liệu về khả năng tiếp cận hệ thống loa phát 
thanh, nên Báo cáo này không xem xét đến hợp phần này. 
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D. Các bảng thống kê 
(Nguồn: GSo, 2015)

D.1 Chỉ số phát triển con người cấp tỉnh năm 2012 (HDI)

Xếp 
hạng 
HDI

Chỉ số 
phát triển 
con người

(HDI) 

Tuổi 
thọ kỳ 
vọng 
(năm) 

Tỷ lệ người 
lớn biết chữ 
(từ 15 tuổi 

trở lên) 

Tỷ lệ 
nhập học 

các cấp
(%)

GDP bình quân 
đầu người 

(2011 đôla Mỹ 
PPP)

Chênh lệch xếp 
hạng giữa GDP 
bình quân đầu 
người và HDI

Cả nước 0.752 73.05 94.50 63.43 3,979.28

1 Bà Rịa Vũng Tàu 0.901 75.95 95.90 64.13 36,786.39 0

2 Tp Hồ Chí Minh 0.820 76.22 98.10 72.13 7,147.09 1

3 Đà Nẵng 0.803 75.51 97.70 80.89 4,811.58 2

4 Hà Nội 0.794 75.05 97.30 86.19 3,923.21 8

5 Cần Thơ 0.788 75.33 95.40 59.54 6,260.52 -1

6 Quảng Ninh 0.784 72.85 94.90 58.59 7,834.55 -4

7 Hải Phòng 0.773 74.09 98.10 71.26 3,849.18 6

8 Bắc Ninh 0.771 73.69 97.70 65.25 4,451.41 -2

9 Tiền Giang 0.770 75.55 95.70 67.05 3,781.77 6

10 Long An 0.764 75.29 95.00 61.48 4,012.39 0

11 Vĩnh Phúc 0.764 73.69 97.90 63.86 3,990.61 0

12 Đồng Nai 0.763 76.22 97.00 59.04 3,485.16 8

13 Vĩnh Long 0.757 74.87 93.80 68.12 3,360.01 8

14 Khánh Hoà 0.752 73.33 94.20 59.60 4,180.68 -6

15 Bình Dương 0.751 75.55 97.10 48.59 3,663.54 2

16 Kiên Giang 0.750 74.02 92.30 56.41 4,336.43 -9

17 Bến Tre 0.750 75.16 95.10 63.59 2,978.48 13

18 Hải Dương 0.746 74.27 97.80 67.58 2,513.92 21

19 Quảng Nam 0.745 72.33 95.00 70.28 3,192.34 4

20 Tây Ninh 0.744 74.18 91.80 54.97 4,058.65 -11

21 Hậu Giang 0.743 75.01 95.20 59.17 2,943.84 10

22 Hưng Yên 0.743 73.97 97.50 67.68 2,503.79 18

23 Cà Mau 0.743 74.45 96.00 56.74 3,121.66 1

24 Bạc Liêu 0.742 74.02 94.50 52.83 3,701.98 -8

25 Bình Định 0.742 72.83 95.70 65.38 3,089.10 1

26 Thái Nguyên 0.741 73.08 97.70 69.02 2,547.11 11

27 Thái Bình 0.738 74.84 98.30 66.60 2,090.86 24

28 Thừa Thiên Huế 0.735 71.09 93.50 72.75 3,072.58 -1

29 Lâm Đồng 0.735 72.66 93.60 60.24 3,331.80 -7
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Xếp 
hạng 
HDI

Chỉ số 
phát triển 
con người

(HDI) 

Tuổi 
thọ kỳ 
vọng 
(năm) 

Tỷ lệ người 
lớn biết chữ 
(từ 15 tuổi 

trở lên) 

Tỷ lệ 
nhập học 

các cấp
(%)

GDP bình quân 
đầu người 

(2011 đôla Mỹ 
PPP)

Chênh lệch xếp 
hạng giữa GDP 
bình quân đầu 
người và HDI

30 Bình Phước 0.734 73.27 92.70 54.76 3,606.56 -12

31 Ninh Bình 0.733 73.18 96.90 64.60 2,478.79 10

32 Bình Thuận 0.732 73.83 93.30 56.46 3,090.17 -7

33 An Giang 0.730 73.13 89.10 56.36 3,791.46 -19

34 Phú Yên 0.728 72.83 95.20 63.99 2,541.80 4

35 Nam Định 0.726 73.82 97.80 66.51 1,904.97 21

36 Hà Tĩnh 0.725 72.06 98.40 67.39 2,117.32 14

37 Hà Nam 0.724 74.14 98.00 57.06 2,131.93 12

38 Quảng Ngãi 0.718 71.79 86.00 62.30 3,516.44 -19

39 Đồng Tháp 0.718 74.20 92.90 58.77 2,240.56 7

40 Trà Vinh 0.717 74.03 89.30 57.13 2,662.89 -5

41 Thanh Hoá 0.716 72.76 94.50 56.95 2,434.69 1

42 Quảng Bình 0.716 72.11 96.60 60.58 2,203.01 5

43 Hoà Bình 0.715 72.21 96.00 57.87 2,343.13 2

44 Phú Thọ 0.715 72.93 97.50 61.23 1,916.23 10

45 Sóc Trăng 0.715 73.63 88.20 56.18 2,835.46 -13

46 Nghệ An 0.715 72.33 95.10 57.64 2,379.59 -2

47 Bắc Giang 0.711 72.83 96.90 59.39 1,909.44 8

48 Đắk Nông 0.710 68.77 93.80 61.83 3,000.70 -19

49 Đắk Lắk 0.708 69.95 94.60 60.63 2,555.78 -13

50 Lạng Sơn 0.707 71.57 96.10 56.01 2,201.98 -2

51 Tuyên Quang 0.699 71.78 93.10 60.61 1,948.18 2

52 Quảng Trị 0.696 67.32 92.50 65.14 2,672.10 -18

53 Ninh Thuận 0.695 72.33 86.10 57.21 2,402.34 -10

54 Gia Lai 0.689 68.15 87.90 57.72 3,023.20 -26

55 Bắc Kạn 0.685 71.86 90.80 56.56 1,766.68 4

56 Lào Cai 0.670 68.28 79.80 60.54 2,767.55 -23

57 Yên Bái 0.657 68.48 86.70 54.64 1,845.51 0

58 Kon Tum 0.656 65.72 87.60 59.37 2,075.42 -6

59 Cao Bằng 0.653 69.75 84.70 56.99 1,564.27 2

60 Sơn La 0.634 69.97 74.90 52.20 1,773.90 -2

61 Điện Biên 0.611 66.80 70.80 60.79 1,589.03 -1

62 Hà Giang 0.586 66.79 73.10 52.61 1,083.72 0

63 Lai Châu 0.560 64.65 65.60 55.26 1,081.84 0
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Tiến bộ đạt được ở cấp quốc gia về phát triển 
con người có thể được đo lường bằng nhiều 
cách và nước nào được phân loại là nước đi 
đầu tùy thuộc vào chuẩn mực được sử dụng 
để đánh giá sự thay đổi. Báo cáo này sử dụng 
“phương pháp đo lệch khỏi mức chung” - 
tức là mức độ mà một nước đi lệch khỏi sự 
cải thiện được kỳ vọng của mình, xét theo HDI 
ban đầu của nước đó và mức độ cải thiện của 
các nước khác có cùng điểm xuất phát - làm 
thước đo tiến bộ mà một nước đạt được theo 
thời gian. Phương pháp này giúp loại bỏ ảnh 
hưởng của các điểm xuất phát khác nhau gắn 
liền với các trình độ phát triển khác nhau. Báo 
cáo sử dụng nó để dự báo thành tích quốc tế 
tương đối của Việt nam và tiến bộ về HDI đạt 
được ở các tỉnh của Việt Nam.

Phương pháp đo lệch khỏi mức chung đã 
được sử dụng trong Báo cáo Phát triển con 
người toàn cầu 2010. Hình A2.1 dưới đây 

PHỤ LỤC 2: PHươNG PHáP Đo LệCH KHỏI MứC CHuNG 
(nguồn: uNDP, 2010, tính toán của uNDP Việt Nam)

được trích ra từ báo cáo đó, minh họa bằng 
đồ họa về cách thức vận hành của phương 
pháp này. Nó lựa chọn các nước mà mức cải 
thiện là xa nhất ở phía trên và phía dưới của 
mức độ được kỳ vọng, có tính đến trình độ 
phát triển ban đầu của các nước đó. Đường 
minh họa chiều hướng mô tả mức độ trung 
bình giữa các mức độ cơ sở trong HDI (năm 
1970). Phép đo lường này dựa vào và phát 
huy nghiên cứu trước đó của Gustav Ranis 
và Frances Stewart, những người đã đánh 
giá tiến bộ của một đất nước so với nhóm 
HDI của mình.  

Từ hình này, các nước đi đầu bao gồm một 
số nước ở Đông Á và Nam Á và các nước 
A-rập (thuộc vùng Bắc Phi cũng như vùng 
Vịnh nhiều dầu mỏ). oman - một nước được 
hưởng lợi từ các phát hiện dầu mỏ vào đầu 
giai đoạn - đứng đầu danh sách, tiếp đó là 
Trung Quốc, Nepal và Indonesia. 

Hình A2.1: Ví dụ về việc áp dụng phương pháp đo lệch khỏi mức chung 

Chú thích: Các giá trị HDI năm 1970 tính theo giá trị log.
Nguồn: tính toán và cơ sở dữ liệu của văn phòng báo cáo PTCN 
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Về mặt kỹ thuật, phương pháp này áp dụng 
kỹ thuật hồi quy cho phép so sánh các nước 
có các điểm xuất phát phát triển khác nhau. 
Nó sử dụng phần dư trong một hồi quy lô-ga-
rít của những thay đổi trong chỉ số HDI trên 
lô-ga-rít của mức HDI ban đầu để đo khoảng 
cách của một nước nào đó so với mức trung 
bình của nhóm nước đó. Phép đo này là để đo 
lường một nước có thành tích tốt như thế nào 
so với các nước có cùng điểm xuất phát.  

Báo cáo này đã được biên soạn sau một quá 
trình ước tính theo ba giai đoạn (cho các nước 
và cho các tỉnh của Việt Nam):

1. Sử dụng hồi quy lô-ga-rít của tỷ lệ 
tăng trưởng bình quân hàng năm 
(AAGR) trên lô-ga-rít HDI của năm cơ 
sở. Kết quả này được ước tính bằng 
hồi quy đa thức bậc hai.  

2. Sử dụng các thông số ước tính của 
hồi quy đa thức, các giá trị kỳ vọng 
của lô-ga-rít AAGR cho cả giai đoạn 
được ước tính cho từng nước. 

3. Phần dư - mức chênh lệch của lô-ga-
rít AAGR quan sát thấy và lô-ga-rít 
AAGR kỳ vọng - được tính toán cho 
từng nước.  

Những phần dư này là độ lệch khỏi mức 
chung. Một mức lệch dương có nghĩa là một 
nước hay một tỉnh có thành tích tốt hơn 
mức kỳ vọng, trong khi một mức lệch âm 
có nghĩa ngược lại. Các nước được phân thứ 
bậc để mức lệch dương nhiều nhất được gán 
giá trị 1.

Để so sánh quốc tế (Chương 1.2), Báo cáo 
đã sử dụng 141 nước và ba giai đoạn nhỏ 
1990-2000, 2000-2008 và 2008-2013 để 
phép hồi quy xác lập các kết quả lệch khỏi 
mức chung. Nó chỉ cho thấy thứ bậc của Việt 
Nam so với các nước châu Á khác (xếp thứ 
bậc lần thứ hai). 

Đối với các tỉnh của Việt Nam (Chương 1.2), 
Báo cáo đã sử dụng số liệu của cả 63 tỉnh/ 
thành cho giai đoạn 2004-2012. Báo cáo liệt 
kê cả các thứ bậc lẫn các giá trị. Những kết 
quả này được trình bày so với mức HDI nhằm 
phân loại thành tích của các tỉnh theo 4 cách, 
như được thể hiện trong báo cáo chính. Dưới 
đây là danh sách của các tỉnh/ thành dựa vào 
thứ bậc về độ lệch khỏi mức chung của các 
tỉnh, so với thứ bậc của các tỉnh đó dựa vào 
tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm. 
Trong một số trường hợp, có khoảng cách 
đáng kể giữa bậc xếp hạng.

Danh sách của các tỉnh 
dựa vào thứ bậc về độ 
lệch khỏi mức chung 
2004-2012

HDI (2012)
Độ lệch khỏi mức 
chung: về (AAGR)-

(AAGR) kỳ vọng

Xếp thứ bậc 
(số càng nhỏ thì 

càng tốt) 

Xếp thứ bậc 
(theo AAGR)

Cần Thơ 0,788 0,428239 1 7

Gia Lai 0,689 0,424275 2 1

Tiền Giang 0,770 0,3821 3 6

Hậu giang 0,743 0,360264 4 4

Long An 0,764 0,279129 5 12

Bình Phước 0,734 0,270999 6 10

Kon Tum 0,656 0,248096 7 2

Bắc Ninh 0,771 0,24055 8 19

Phú Yên 0,728 0,230863 9 11
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Danh sách của các tỉnh 
dựa vào thứ bậc về độ 
lệch khỏi mức chung 
2004-2012

HDI (2012)
Độ lệch khỏi mức 
chung: về (AAGR)-

(AAGR) kỳ vọng

Xếp thứ bậc 
(số càng nhỏ thì 

càng tốt) 

Xếp thứ bậc 
(theo AAGR)

Đắk Nông 0,710 0,216694 10 8

Đắk Lắk 0,708 0,20472 11 9

Vĩnh Phúc 0,764 0,197407 12 23

Thái Nguyên 0,741 0,191485 13 13

Bà Rịa-Vũng Tàu(1) 0,901 0,189408 14 61

Bến Tre 0,750 0,166387 15 21

Quảng Ninh 0,784 0,161171 16 36

An Giang 0,730 0,138469 17 16

Tây Ninh 0,744 0,133637 18 24

Quảng Ngãi 0,718 0,129417 19 14

Vĩnh Long 0,757 0,122415 20 31

Sóc Trăng 0,715 0,109158 21 15

Kiên Giang 0,750 0,102145 22 30

Ninh Bình 0,733 0,076849 23 26

Bắc Giang 0,711 0,074973 24 18

Thừa Thiên Huế 0,735 0,074098 25 27

Bình Định 0,742 0,067986 26 33

Lâm Đồng 0,735 0,066362 27 28

Trà Vinh 0,717 0,065227 28 22

Lai Châu 0,560 0,049389 29 3

Ninh Thuận 0,695 0,037797 30 17

Bạc Liêu 0,742 0,022172 31 37

Quảng Nam 0,745 0,009499 32 38

Hà Giang 0,586 0,005223 33 5

Hà Nội 0,794 -0,00953 34 50

Thái Bình 0,738 -0,01617 35 40

Bắc Cạn 0,685 -0,02573 36 25

Đồng Tháp 0,718 -0,02706 37 34

Bình Thuận 0,732 -0,03172 38 39

Lào Cai 0,670 -0,03487 39 20
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Danh sách của các tỉnh 
dựa vào thứ bậc về độ 
lệch khỏi mức chung 
2004-2012

HDI (2012)
Độ lệch khỏi mức 
chung: về (AAGR)-

(AAGR) kỳ vọng

Xếp thứ bậc 
(số càng nhỏ thì 

càng tốt) 

Xếp thứ bậc 
(theo AAGR)

Quảng Trị 0,696 -0,04446 40 29

Lạng Sơn 0,707 -0,06046 41 35

Hưng Yên 0,743 -0,07245 42 46

Đà Nẵng 0,803 -0,08463 43 57

Quảng Bình 0,716 -0,09112 44 42

Cà Mau 0,743 -0,11518 45 47

Nam Định 0,726 -0,1181 46 44

Tuyên Quang 0,699 -0,13089 47 41

TP. Hồ Chí Minh 0,820 -0,14697 48 62

Thanh Hóa 0,716 -0,14764 49 45

Cao Bằng 0,653 -0,15483 50 32

Hải Phòng 0,773 -0,16376 51 54

Hà Tĩnh 0,725 -0,20603 52 49

Hòa Bình(1) 0,715 -0,22786 53 48

Đồng Nai 0,763 -0,25263 54 60

Phú Thọ 0,715 -0,26683 55 51

Khánh Hòa 0,752 -0,27083 56 58

Hải Dương 0,746 -0,2972 57 59

Hà Nam 0,724 -0,31472 58 53

Sơn La 0,634 -0,3336 59 43

Nghệ An 0,715 -0,3571 60 55

Bình Dương 0,751 -0,41111 61 63

Yên Bái 0,657 -0,4308 62 52

Điện Biên 0,611 -0,63017 63 56

Bộ số liệu đầy đủ cho các hai kết quả tính toán sẽ được cung cấp theo yêu cầu gửi đến Văn phòng UNDP Việt Nam.
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Các cuộc tranh luận về mối quan hệ nhân quả 
giữa tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng 
vẫn đang diễn ra lâu nay. Một lập trường phổ 
biến đó là một số dạng bất bình đẳng là thiết 
yếu để tạo động lực trong một nền kinh tế 
thị trường. Do đó, tồn tại một sự đánh đổi - 
một số dạng bất bình đẳng là có lợi cho tăng 
trưởng kinh tế. Tuy nhiên, ngay từ đầu, các 
nhà kinh tế học cấu trúc đã phản đối quan 
điểm này, thông qua việc chỉ rõ phân phối sai 
tài sản và đất đai có thể là trở ngại lớn đối với 
năng suất như thế nào.

Kuznets (1955) chỉ ra bằng chứng thực 
nghiệm rằng có mối quan hệ hình chữ U 
ngược giữa bất bình đẳng và tăng trưởng. Do 
đó, bất bình đẳng tăng lên trong giai đoạn 
đầu và giữa của quá trình phát triển, và giảm 
xuống ở những giai đoạn tiếp theo. Kuznets 
giải thích tình trạng phân phối xấu đi trong 
giai đoạn đầu là do sự bất bình đẳng về cơ 
hội và những nút thắt xảy ra khi thay đổi cấu 
trúc, và những cải thiện tích cực sau đó khi sự 
thiên lệch giảm xuống. Ví dụ, lúc đầu chỉ có 
một số lượng hạn chế người lao động có tay 
nghề được hưởng đặc quyền tiếp cận với các 
cơ hội, nhưng sau đó lợi thế này giảm xuống 
khi số lượng lao động tăng lên cùng với quá 
trình phát triển. Do đó, bất bình đẳng là kết 
quả tự nhiên của quá trình tăng trưởng. Khía 
cạnh này của tranh luận là ngược lại với một 
số quan điểm, trong đó có nhà kinh tế học 
Kaldor với ý kiến trái chiều, lập luận rằng bất 
bình đẳng cao hơn có xu hướng có lợi thúc 
đẩy tăng trưởng cao hơn thông qua tăng 
tổng tiết kiệm. 

PHỤ LỤC 3: MốI QuAN Hệ GIữA TăNG TRưỞNG KINH Tế 
Và BấT BìNH ĐẳNG

Tuy nhiên, tình trạng bất bình đẳng ngày 
càng xấu đi ở một số nước phát triển từ năm 
1970 trở lại đây, trong khi một số ‘con hổ’ 
Đông Á lại duy trì được mức bất bình đẳng 
tương đối thấp đã làm dấy lên những mối 
nghi ngờ lớn. Những quan điểm phê phán 
dùng kinh tế lượng, vốn không tin vào 
những kết quả của Kuznets, tạo thêm hỗ 
trợ cho những người đã đặt dấu hỏi về tác 
động tích cực của bất bình đẳng đối với tăng 
trưởng kinh tế. 

Vào những năm 90, một loạt các nhà tư 
tưởng đã đi xa hơn, khi phát hiện ra rằng bất 
bình đẳng làm giảm tăng trưởng, đặc biệt là 
ở các nước đang phát triển. Ý tưởng của họ là 
nền tảng cho việc nhấn mạnh mới đến tăng 
trưởng bao trùm. Họ tập trung vào 2 kênh 
lớn. Kênh thứ nhất là tác động của bất bình 
đẳng đến những ràng buộc tín dụng trên 
thị trường vốn (Aghion và các tác giả, 1999), 
và do đó, việc phân phối và tích lũy vốn con 
người (Lipton, 1997). Kênh thứ hai liên quan 
tới những căng thẳng kinh tế chính trị và 
một loạt các thất bại thể chế trong phạm 
vi các quốc gia bất bình đẳng (Alesina và 
Rodrik,1994).  

Trong khi các cuộc tranh luận vẫn tiếp tục, 
quan điểm thống nhất nhìn chung đã có sự 
thay đổi. Bất bình đẳng thấp hơn (đặc biệt 
trong việc phân phối tài sản) có mối quan hệ 
cùng chiều với tăng trưởng kinh tế trong dài 
hạn, với điều kiện là các đặc điểm cụ thể của 
quốc gia vẫn có tầm quan trọng. 
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Các chính phủ có thể đảm bảo rằng tăng 
trưởng là bao trùm hơn thông qua việc tạo 
điều kiện thuận lợi hơn cho việc phát triển 
các ngành mới, tạo ra các cơ hội kinh doanh 
và việc làm có năng suất cho một bộ phận 
lớn hơn dân cư trong xã hội. Tuy nhiên để bền 
vững, những chiến lược này phải đảm bảo hỗ 
trợ cho sự xuất hiện của các doanh nghiệp và 
hoạt động cạnh tranh, và đảm bảo họ có thể 
tồn tại và phát triển sau khi hỗ trợ chính sách 
lúc đầu đã kết thúc.

Ở các nước đang phát triển, các ngành có khả 
năng nhiều nhất để thúc đẩy tăng trưởng bao 
trùm nằm trong nhóm công nghệ trung bình. 
Đó thường là các ngành có độ phức tạp công 
nghệ ở mức trung bình. So với các ngành 
công nghệ cao, các ngành công nghệ trung 
bình đòi hỏi ít vốn hơn và tạo ra nhiều việc 
làm hơn, trong khi tạo ra mức lương và tốc 
độ tăng lương cao hơn so với các ngành công 
nghệ thấp.

Các ngành công nghệ trung bình bao gồm 
nhiều ‘ngành công nghiệp hỗ trợ’ cung cấp 
đầu vào cho các nhà sản xuất và lắp ráp sản 
phẩm cuối cùng có mức độ phức tạp lớn hơn, 
thường là các công ty đa quốc gia. Nếu thiếu 
các cụm ngành hỗ trợ trong nước, các công ty 
đa quốc gia với các ngành công nghệ cao hơn 
sẽ không đến đầu tư, hoặc nếu có, họ thường 
sẽ nhập khẩu phần lớn linh kiện cần thiết từ 
nước ngoài, do đó không có nhiều cơ hội tạo 
việc làm và kinh doanh trong nước.

Để thực hiện một chiến lược tăng trưởng bao 
trùm ở những nước như Việt Nam, điều cơ 
bản là phải tích cực thúc đẩy các ngành công 
nghệ trung bình có khả năng cạnh tranh, đặc 
biệt là các cụm sản xuất linh phụ kiện. Tầm 
quan trọng của điều này sẽ tăng lên khi Việt 
Nam ngày càng hội nhập sâu hơn vào nền 
kinh tế khu vực và thế giới.

Nguồn: Mushtaq Khan (2015).

PHỤ LỤC 4: TầM QuAN TRọNG CủA VIệC ứNG DỤNG CôNG NGHệ 
TRuNG BìNH ĐốI VớI TăNG TRưỞNG BAo TRùM 
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Chương trình Tiêu chí lựa chọn Số lượng các đối tượng 
thụ hưởng

Giá trị hỗ trợ 
(VND/tháng)1

Hỗ trợ trẻ em 

Trẻ em không nơi nương 
tựa 

Không nơi nương tựa2 và a) 
dưới 4 tuổi, b) từ 4-16 tuổi 
và c) từ 16-22 tuổi và đang 
đi học  

58.6503 250.000 (<4 tuổi) và 
180.000 (4 tuổi +)

Trẻ em sống chung với 
HIV 

Trẻ em sống chung với HIV 
(trong diện hộ nghèo)

Được gộp vào số 3.703 trẻ 
em và người sống chung 
với  HIV

250.000 

Trẻ em khuyết tật Theo luật về người khuyết 
tật  

Được gộp vào 9.000 trẻ 
em và người cao tuổi được 
nhận trợ cấp người khuyết 
tật 

450.000

Hỗ trợ chi phí học tập/
miễn học phí (Nghị định 
49 và 74) 

Học sinh và trẻ em trong 
diện hộ nghèo  

4.868.280 70.000 
(9 tháng/năm)

Hỗ trợ chi phí học tập 
cho học sinh cấp hai 
(Quyết định 12) 

Trẻ em các dân tộc thiểu số 
và trẻ em nghèo dân tộc 
Kinh học cấp hai 

139.130 460.000 
(9 tháng/năm)

Hỗ trợ chi phí học tập 
trường nội trú (Quyết 
định 82)

Trẻ em các dân tộc thiểu số 
và trẻ em nghèo dân tộc 
Kinh học cấp hai 

45.224 115.000 
(9 tháng/năm)

Hỗ trợ bữa ăn trưa cho 
học sinh (Quyết định 
239, 60 và 85)  

Sinh viên-học sinh thuộc 
diện hộ nghèo 

1.231.683 Khoảng VND 1 triệu/năm 
(năm học)

PHỤ LỤC 5: CáC CHươNG TRìNH LớN Về Hỗ TRợ TRẻ EM Và TRợ CấP 
TIềN MặT CHo NGườI KHuYếT TậT NăM 2014 

1. Đây là các giá trị theo chính sách quốc gia. Một số tỉnh có bội thu ngân sách còn cấp phát mức trợ giúp có giá trị cao 
hơn trong khi một số cá nhân và hộ gia đình có thể có hệ số cao hơn.

2. Các nhóm trẻ em không nơi nương tựa theo Nghị định số 136/2013.

3. Có khoảng 5.000 hộ gia đình nhận nuôi trẻ em bị bỏ rơi dưới 4 tuổi được hưởng trợ cấp “chăm sóc xã hội” với mức 
VND 540.000/tháng và 10.000 hộ gia đình nhận nuôi trẻ em bị bỏ rơi trên 4 tuổi được nhận VND 360.000/tháng 
(Molisa 2015).
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Chương trình Tiêu chí lựa chọn Số lượng các đối tượng 
thụ hưởng

Giá trị hỗ trợ 
(VND/tháng)1

Trợ cấp người khuyết tật

Trợ cấp người khuyết tật Bị tàn tật nặng và bị tàn 
tật không có khả năng lao 
động  

796.5214 Bị tàn tật nặng 360.000 
(người lớn tuổi và trẻ em 
450.000); bị tàn tật không 
có khả năng lao động,  
250.000

Chế độ cho người bị 
bệnh tâm thần nghiêm 
trọng 

Được chẩn đoán mắc bệnh 
tâm thần nghiêm trọng  

183.471 360.000

Nguồn: Molisa 2015, cho các chương trình hỗ trợ giáo dục và Báo cáo 2014 của Bộ GD-ĐT và ước tính của ILSSA.

4. Bao gồm 9.000 trẻ em và người lớn tuổi được hưởng chế độ đối với Nhóm trẻ em và người lớn tuổi được trợ cấp 
cho người khuyết tật (được đề cập ở diện hỗ trợ cho trẻ em). Theo Báo cáo của Bộ LĐTBXH/SPD trước UB Thường 
vụ Quốc hội tháng 7/2015, có 194.000 hộ gia đình có 1 người bị khuyết tật nặng và 5.491 hộ có từ 2 người trở lên bị 
khuyết tật nặng được hưởng tương ứng VND 180.000 và 360.000/ tháng tiền hỗ trợ chăm sóc.
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Ở một số nước có xung đột vũ trang có thể 
có chế độ cấp lương hưu và các khoản trợ 
cấp tiền mặt khác cho các cựu quân nhân 
và nạn nhân của nạn bạo hành hàng loạt. Ví 
dụ, ở Timor-Leste, khoản đầu tư chủ yếu cho 
an sinh xã hội được dành cho việc hỗ trợ các 
chiến sĩ từng chiến đấu vì tự do từ cuộc chiến 
tranh giành độc lập, trong khi Rwanda cấp hỗ 
trợ cho các nạn nhân của nạn diệt chủng.  

Ở Việt Nam, chương trình người có công và 
nạn nhân chất độc da cam luôn là một ưu 
tiên chính sách chủ chốt, như được ghi nhận 
tại Nghị quyết số 15 của Đảng về bảo trợ xã 
hội. Trong khi chương trình này đã và đang 
được nhiều người làm chính sách ở Việt Nam 
coi là một chương trình đặc biệt, được đặt 
dưới sự quản lý của một cục chuyên trách của 
Bộ LĐTBXH, tách biệt khỏi các chương trình 
bảo trợ xã hội khác, nó có nhiều đặc điểm 
của một chương trình trợ giúp/trợ cấp xã hội. 

Phần lớn các khoản chi trả cho người có công 
mang tính thường xuyên và có thể dự báo 
trước, về bản chất là tương tự như các khoản 
trợ cấp xã hội, trong khi một số khoản khác 
có tính chất đặc biệt hoặc một lần. Chương 
trình được thiết kế theo vòng đời, cung cấp 
chế độ hỗ trợ cho người có công lớn tuổi, 
người có công có khuyết tật (thương, bệnh 
binh) các loại khác nhau và người thân còn lại 
của các cựu chiến binh từng chiến đấu vì tự 
do, trong đó có vợ góa và con côi. Có khoảng 
1 triệu người được hưởng chế độ người có 
công thường xuyên, nhưng không có thông 
tin về số lượng về từng loại (Castell và nhóm 
tác giả, 2014). Các khoản chi trả mang tính 
thường xuyên và có thể dự báo trước cho 
người có công có giá trị VND 870.000/tháng 
năm 2012, là một khoản lương hưu tương 
đối cao cho người cao tuổi và tương đương 
với chế độ ở các nước có mức thu nhập trung 
bình như Brazil và Nam Phi. 

PHỤ LỤC 6: CHươNG TRìNH NGườI Có CôNG 
(Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp xuất bản)

Nguồn: http://www.pension-watch.net (trích trong báo cáo sắp xuất bản của Kidd và Abu-el-Haj)

Hình A6.1: So sánh giá trị của các khoản trợ cấp người có công ở Việt Nam với lương hưu 
xã hội ở các nước đang phát triển 
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Mặc dù nhiều người cho rằng chế độ người 
có công được cấp cho các thành viên giàu 
có hơn trong xã hội nhưng thực tế dường 
như không phải như vậy. Hình “Tỷ lệ xác định 
đúng đối tượng người có công” cho thấy tỷ lệ 
này là rất tiến bộ, với phần lớn các đối tượng 
thụ hưởng đều thuộc các nhóm thập vị phân 
nghèo nhất: 65% đối tượng thụ hưởng nằm 
trong số 40% dân cư nghèo nhất, như vậy so 
sánh rất thuận với nhiều chương trình giảm 

nghèo ở các nước đang phát triển. Điều đó có 
thể là do khoản trợ cấp người có công đang 
được cấp cho những người có khuyết tật mà 
những người này, nếu không có các khoản trợ 
cấp, sẽ rất khó có được một khoản thu nhập 
độc lập. Thực tế, sự hiện diện của họ trong gia 
đình có thể gây căng thẳng cho nguồn thu 
nhập nếu họ cần được chăm sóc cẩn thận, có 
nghĩa là các thành viên khác trong gia đình sẽ 
không có khả năng tìm việc làm. 

Chú thích: sử dụng số liệu VHLSS 2012. Đồ thị này mô tả các nhóm thập vị phân về tiêu dùng trước khi nhận trợ giúp.
Nguồn: báo cáo sắp xuất bản của Kidd và Abu-el-Haj

Phân tích số liệu VHLSS 2012 cho thấy các 
khoản trợ cấp người có công đã góp phần 
giảm tỷ lệ nghèo quốc gia 2,9%. Tỷ lệ nghèo 
có thể là 17,68% nếu không có các khoản 
trợ cấp này, thay vì 17,2%. Chế độ người 
có công cũng có tác động tích cực đối với 
người cao tuổi. Việc được hưởng các khoản 
trợ cấp đã dịch chuyển một tỷ lệ đáng kể 
người cao tuổi ra khỏi nhóm thập vị phân 
thấp nhất, trong khi những người khác dịch 
chuyển lên các nhóm tiêu dùng trung bình 
lớp trên. Phần lớn sự dịch chuyển này là 
nhờ một thực tế là các khoản trợ cấp có giá 
trị hợp lý. 

Mặc dù hướng vào một tỷ lệ nhỏ dân cư, 
nhưng chương trình người có công rất có thể 
sẽ tiếp tục là một phần hữu cơ và quan trọng 
của hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Nó 
cho thấy rằng, nếu các khoản trợ cấp được chi 
trả ở mức độ phù hợp với tập quán tốt quốc 
tế thì tác động của chúng đối với cuộc sống 
gia đình sẽ rất có ý nghĩa. Hơn nữa, có thể thực 
hiện một phương pháp tiếp cận tiến bộ mà 
không nhất thiết phải nhắm vào các hộ nghèo. 
Chương trình là ví dụ về toàn bộ hệ thống trợ 
giúp xã hội và chứng minh tiềm năng của các 
khoản trợ giúp xã hội trong nỗ lực giảm nghèo 
và giảm tình trạng thiếu an ninh.  

Hình A6.2: Tỷ lệ xác định đúng đối tượng người có công 
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Rất khó để có được số liệu đồng bộ về tài trợ 
cho bảo trợ xã hội từ các nguồn khác nhau, 
trong đó có Bộ LĐTBXH, các vụ, cục và nguồn 
của Bộ LĐTBXH cũng như từ Bộ Tài chính. 
Điều đó thể hiện rõ ràng trong việc thu thập 
số liệu cho Báo cáo Phát triển con người quốc 
gia này. Một kết quả phụ của quá trình này là 
đã xác định được một số nguyên nhân cốt lõi 
của khó khăn này. 

Nguyên nhân thứ nhất liên quan đến sự rõ 
ràng và tính nhất quán trong việc áp dụng 
các định nghĩa về bảo trợ xã hội và các hợp 
phần của khái niệm này. Mặc dù về mặt khái 
niệm, 4 trụ cột của bảo trợ xã hội - bảo hiểm 
xã hội, trợ giúp xã hội (với 3 tiểu trụ cột là 
trợ cấp tiền mặt thường xuyên, cứu trợ khẩn 
cấp và chăm sóc xã hội), giảm nghèo và các 
giải pháp về thị trường lao động, và các dịch 
vụ xã hội cơ bản - như được định nghĩa tại 
Nghị quyết 15 dường như là phù hợp với 
khái niệm bảo trợ xã hội được khuyến khích 
bởi các tổ chức quốc tế, nhưng hiểu biết này 
lại không được áp dụng trong các chính sách 
và thiết kế chương trình. Dường như có sự 
nhầm lẫn trong cách phân loại các khoản chi 
được coi là “bảo trợ xã hội”, đặc biệt là các 
khoản liên quan đến trợ giúp xã hội và giảm 
nghèo, kể cả các khoản chi cho hạ tầng cơ 
sở và hỗ trợ sản xuất ở các xã nghèo nhất 
trong khuôn khổ các chương trình mục tiêu 
quốc gia, tiêm chủng, các khoản hỗ trợ tiền 
mặt/hiện vật khác cho các hộ nghèo và cộng 
đồng của họ (như về đất đai và nhà ở, nước 
sạch và vệ sinh môi trường, tái định cư, trợ 
giá cho các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, 
v.v...). Ví dụ, khoản trợ giá cho bảo hiểm y 
tế (không chuyển tiền mặt trực tiếp cho đối 
tượng thụ hưởng), miễn học phí/ trợ cấp chi 
tiêu cho học sinh nghèo (với các khoản trợ 
cấp tiền mặt trực tiếp và tương đối thường 
xuyên cho đối tượng thụ hưởng trong 9 
tháng/ năm) và các khoản trợ giá tiền điện 
hàng tháng cho các hộ nghèo sử dụng ít hơn 
50KWh được phân loại thuộc trụ cột các dịch 

vụ xã hội cơ bản của Nghị quyết 15, thay vì 
các trụ cột bảo hiểm và trợ cấp tiền mặt/trợ 
giúp xã hội thường xuyên như lẽ ra phải làm 
theo định nghĩa quốc tế.

Thứ hai, sự nhầm lẫn này dường như đã góp 
phần vào và trở nên nghiêm trọng hơn do sự 
phân loại nhiều khoản chi khác nhau - mặc 
dù vẫn phù hợp với định nghĩa rộng của các 
khái niệm/trụ cột của bảo trợ xã hội - tại dòng 
ngân sách “bảo đảm xã hội” (trong ngân sách 
của chính quyền địa phương) và (hoặc) được 
“gói” vào ngân sách của các chương trình 
đa mục tiêu quốc gia nhằm mục tiêu giảm 
nghèo, đặc biệt là trước năm 2010. Điều này, 
cùng với chủ trương phân cấp quản lý kinh 
phí và cung cấp bảo trợ xã hội cho chính 
quyền địa phương các cấp mà không thực 
thi chế độ ghi chép và báo cáo tài chính rõ 
ràng và được phân loại, làm cho việc thu thập 
số liệu chính xác ngân sách và chi tiêu phân 
theo các chương trình và chính sách cũng 
như theo địa phương, giới tính, dân tộc và 
đôi lúc theo lứa tuổi, trở thành một nhiệm vụ 
bất khả thi. 

Thứ ba, nhiều chính sách trợ giúp được trung 
ương ban hành cho phép chính quyền cấp 
tỉnh tăng diện bao phủ bằng cách thay đổi 
tiêu chí lựa chọn đối tượng thụ hưởng và 
tăng chế độ trợ giúp chừng nào điều kiện 
ngân sách địa phương cho phép. Ví dụ, nhiều 
tỉnh có thể “tự cân đối ngân sách”, trong việc 
thực hiện chương trình Lương hưu xã hội, đã 
giảm tuổi được hưởng chế độ trợ cấp từ 80 
tuổi xuống 75 hay 70 tuổi, và nâng chế độ trợ 
cấp từ VND 180.000/tháng lên khoảng VND 
350.000/tháng. Một số tỉnh cũng áp dụng 
ngưỡng nghèo cao hơn và ngưỡng nghèo 
này cũng được sử dụng để xác định các đối 
trượng được hưởng chế độ trợ giúp xã hội và 
các hình thức bảo trợ xã hội khác. Tình trạng 
này đã dẫn đến các khoản chi bổ sung cho 
chính quyền địa phương cho các chương 
trình trợ giúp xã hội “được điều chỉnh” như 

PHỤ LỤC 7: Số LIệu CHI TIêu CHo Bảo TRợ Xã HộI
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vậy, từ các nguồn ngân sách địa phương 
nhưng cũng do các tập quán ghi chép, báo 
cáo và chia sẻ thông tin hiện hành, nên các 
khoản chi như vậy không được thể hiện một 
cách chính xác và không có chi tiết đầy đủ ở 
cấp quốc gia. 

Cuối cùng, công tác ghi chép, báo cáo và 
phổ biến số liệu hiện nay, do việc hiểu và áp 
dụng không thống nhất các định nghĩa và 
cách phân loại, không được chuẩn hóa và các 
công cụ hiện đại không có hoặc không được 

sử dụng bởi các chủ thể khác nhau ở các cấp 
khác nhau. 

Những vấn đề này, cùng với những vấn đề 
khác liên quan đến công tác quản trị hệ thống 
bảo trợ và cung cấp các dịch vụ xã hội đã làm 
cho không thể tìm kiếm các số liệu đồng bộ 
cần thiết để theo dõi chặt chẽ và phân tích 
tình hình tài chính, hạn chế khả năng đánh 
giá tác động và bảo đảm tính minh bạch và 
trách nhiệm giải trình trong các chương trình 
bảo trợ xã hội và trợ giúp xã hội. 
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Theo Sen (1995), Pritchett (2005), Mkandawire 
(2005) và Kidd và nhóm tác giả (2014), trên cơ 
sở các tính toán kinh tế - chính trị, các nước 
đã thực hiện nhiều phương pháp tiếp cận 
khác nhau đối với việc lựa chọn các đối tượng 
thụ hưởng các khoản trợ cấp xã hội. Động 
lực chính cho việc xác định đối tượng nghèo 
là chi phí: Các khoản trợ cấp xã hội cho một 
số lượng nhỏ hơn các đối tượng sống trong 
cảnh nghèo túng sẽ cần đến một nguồn lực 
ít hơn so với nguồn lực dành cho số lượng 
lớn hơn các đối tượng thụ hưởng. Động lực 
để xác định đối tượng nghèo cũng dựa trên 
giả định về một ngân sách “hạn chế” (hay  
cố định).

Động lực chủ yếu cho các chương trình mục 
tiêu mang tính “phổ cập” hay hướng vào 
“nhóm đối tượng” với diện bao phủ rộng hơn 
thường là sự thừa nhận những lợi ích về mặt 
xã hội và kinh tế của các khoản trợ cấp xã hội 
cũng như những lợi ích về mặt chính trị mà 
một diện bao phủ rộng có thể mang lại cho 
chính phủ do những lợi ích này được lòng 
dân. Động lực này thường khiến những người 
làm chính sách - họ chính là những người đề 
xuất các quyền được bảo trợ xã hội của tất 
cả các công dân, ví dụ như được bảo đảm tại 
Hiến pháp của Việt Nam, để các chương trình 
được phê quyệt với ngân sách lớn hơn. Nhiều 
cái gọi là “chương trình phổ cập” có các đối 
tượng thụ hưởng, được phân theo các nhóm 
đối tượng, ngoài nhóm “người nghèo”, như 
người già trên 80 tuổi, người có công, người 
thuộc các dân tộc thiểu số, người khuyết tận 
nặng, trẻ em dưới 6 tuổi hay phụ nữ có thai, 
v.v... Những chương trình này có thể được gọi 
là “hướng vào nhóm đối tượng” thay vì “mang 
tính phổ cập”, do đó có thể gây nên nhầm lẫn. 
Để tránh nhầm lẫn, báo cáo này đề cập đến 
các phương pháp xác định “đối tượng nghèo” 
và “nhóm đối tượng”.

Nhiều nước sử dụng sự kết hợp của hai 
phương pháp tiếp cận lựa chọn đối tượng 

thụ hưởng trong các chương trình, thậm chí 
trong một chương trình, trợ cấp xã hội của 
mình. Ở Việt Nam, có các chương trình hướng 
vào nhóm đối tượng với diện bao phủ rộng 
và ngân sách lớn, các chương trình trợ cấp xã 
hội như chương trình lương hưu xã hội hay 
chương trình người có công và các chương 
trình hướng vào đối tượng nghèo như miễn 
học phí/ trợ cấp chi tiêu ở trường học hay trợ 
giá điện. Thậm chí ngay trong các chương 
trình hướng vào đối tượng nghèo hay chương 
trình hướng vào nhóm đối tượng, như 
Prichett (2005) cho thấy, trong quá trình thực 
hiện, chính quyền địa phương vẫn có thể thay 
đổi cách lựa chọn các đối tượng thụ hưởng 
để làm cho chương trình được lòng dân hơn 
về mặt chính trị hay được chấp nhận rộng rãi 
hơn. Điều này cũng có thể thấy ở Việt Nam nơi 
một số tỉnh đã đưa ra những thay đổi về tiêu 
chí lựa chọn đối tượng thụ hưởng và mức độ 
lợi ích so với các chính sách trung ương. Trong 
các chương trình hướng vào nhóm đối tượng, 
có một số yếu tố hướng vào đối tượng nghèo 
(ví dụ, với những điều kiện có thể loại “người 
giàu” bằng cách sử dụng các công cụ thẩm 
tra mức độ giàu có) và ngược lại. Ngoài chính 
sách hướng vào nhóm đối tượng bảo hiểm y 
tế không mất tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi, trợ 
cấp bảo hiểm y tế cho các hộ gia đình nghèo 
và cận nghèo cũng được sử dụng. Cả hai đều 
nhằm mục đích góp phần vào diện bảo hiểm 
phổ cập. Trong phương pháp hướng vào đối 
tượng nghèo này, việc trợ giá bảo hiểm y tế 
cho người nghèo được thực hiện một cách 
“phổ cập” ở các xã dân tộc thiểu số nghèo 
nhất (tức là, tất cả cư dân nghèo và cận nghèo 
ở các xã nghèo nhất được coi là có đủ tiêu 
chuẩn để nhận trợ cấp giá bảo hiểm y tế).

Mặc dù các chương trình phổ cập và hướng 
vào nhóm đối tượng thường có diện bao 
phủ rộng hơn và ngân sách lớn hơn, và các 
chương trình hướng vào đối tượng nghèo 
thường hạn chế hơn ở cả hai khía cạnh đó, cả 
về mặt lý thuyết và thực tế, nhưng điều đó có 

PHỤ LỤC 8: CáC Cơ CHế LựA CHọN ĐốI TượNG THỤ HưỞNG 
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thể không đúng trong trường hợp này. Diện 
bao phủ và ngân sách của các chương trình 
trợ cấp xã hội hướng vào đối tượng nghèo 
có thể được điều chỉnh bằng cách áp dụng 
ngưỡng nghèo hay tỷ lệ giảm nghèo khác 
nhau và mức độ lợi ích khác nhau, như trường 
hợp đã xảy ra ở Việt Nam. Tương tự, diện bao 
phủ và ngân sách của các chương trình “phổ 
cập” cũng có thể được điều chỉnh bằng cách 
định nghĩa các nhóm đối tượng đủ tiêu chuẩn 
thụ hưởng - như người trên 80 tuổi không có 
lương hưu chính thức hay người có khuyết tật 
nặng hay có bệnh tâm thần nghiêm trọng, 
hay trẻ em dưới 6 tuổi - và các mức độ lợi 
ích khác nhau. Điều này về cơ bản cho thấy 
rằng cả hai phương pháp tiếp cận lựa chọn 
đối tượng thụ hưởng có thể được sử dụng khi 
phải giải quyết tình trạng hạn hẹp ngân sách, 
luôn là một vấn đề quan trọng cần tính toán 
trong việc thiết kế các khoản trợ cấp xã hội ở 
các nước đang phát triển. Vấn đề then chốt là 
phương pháp lựa chọn đối tượng thụ hưởng 
nào và mức độ lợi ích nào sẽ mang lại kết 
quả tốt nhất về mặt xã hội, kinh tế và chính 
trị, và giảm thiểu chi phí hành chính của các 
khoản trợ cấp xã hội. Điều quan trọng là cần 
hiểu “tính hiệu quả của việc xác định đúng 
đối tượng” của các phương pháp lựa chọn đối 
tượng thụ hưởng khác nhau và tính toán việc 
áp dụng chúng trong mỗi chương trình.5

Tình hiệu quả của việc xác định đúng đối 
tượng của các chương trình hướng vào 
người nghèo 

Ở các nước phát triển, nơi mà hầu hết người 
dân làm việc ở khu vực chính thức, có thể sử 
dụng phương pháp thẩm tra năng lực để đo 
lường mức thu nhập một cách chính xác. Tuy 
nhiên, ở hầu hết các nước đang phát triển, nơi 
mà hầu hết người dân làm việc ở khu vực phi 
chính thức hoặc tự túc tự cấp, không thể xác 
định một cách chính xác những người sống 
trong cảnh nghèo túng. Do đó, ở các nước có 

mức thu nhập trung bình, tất cả các cơ chế 
được sử dụng để xác định đối tượng nghèo 
với các phương pháp khác nhau để định 
nghĩa hộ nghèo, kể cả phương pháp thẩm tra 
năng lực thay thế, mặc dù được thực hiện với 
chi phí hành chính cao, đều có khả năng cao 
xảy ra sai số. Ví dụ, chương trình Bolsa Familia 
ở Brazil và chương trình Oportunidades ở 
Mexico - cả hai đều được coi là xác định đối 
tượng chính xác - đã loại ra ngoài tương ứng 
49% và 70% dân cư đối tượng của các chương 
trình này. Cả hai đều có mục tiêu đạt đến 
khoảng 1/5 các hộ gia đình trên toàn quốc 
(Veras và nhóm tác giả 2007; Soares và nhóm 
tác giả 2010).

Ngay cả các chương trình được thẩm ra mức 
độ giàu có cũng loại ra ngoài những người 
đạt tiêu chuẩn là đối tượng thụ hưởng. Ví 
dụ, chương trình Hỗ trợ trẻ em không mất 
tiền có diện bảo phủ khoảng 60% trẻ em 
năm 2012 nhưng vẫn loại ra ngoài 23,7% trẻ 
em đạt tiêu chuẩn là đối tượng thụ hưởng 
(UNICEF và SASSA 2014). Mặc dù chương 
trình lương hưu tuổi già của Nam Phi đến 
được 70% dân cư lớn tuổi năm 2004 nhưng 
nó vẫn loại ra ngoài 13% những người đạt 
tiêu chuẩn là đối tượng thụ hưởng (Samson 
và nhóm tác giả 2007). Các nghiên cứu (ví dụ 
Kidd và Wylde 2011) cho thấy rằng cơ chế xác 
định đối tượng bằng cách thẩm tra năng lực 
thay thế, một cách làm đã trở nên phổ biến ở 
các nước đang phát triển trong những năm 
gần đây, có tỷ lệ sai số cao được bao gồm 
vào thiết kế của nó, thường loại ra ngoài hơn 
50% các đối tượng thụ hưởng dự kiến ngay 
cả trước khi nó được thực hiện. Các sai số 
thường gia tăng trong quá trình lựa chọn và 
đăng ký. Coady và nhóm tác giả (2004) cho 
thấy rằng, những sai số về việc đưa vào, ví dụ 
việc đưa vào những đối tượng không nghèo 
trong các chương trình cho người nghèo, là 
hơn 5%, kể cả trong các chương trình đánh 
giá gia cảnh. 

5. Một nhận xét - người phê phán báo cáo tư vấn được Chính phủ Ấn Độ nghiệm thu (của N.C. Saxena và nhóm tác giả, 
trong đó ngưỡng nghèo thu nhập và phương pháp xác định hộ nghèo được xây dựng) đã đưa ra một điểm quan 
trọng về sự cần thiết phải xem xét thận trọng khi đưa ra quyết định về việc áp dụng ngưỡng nghèo và phương pháp 
xác định hộ nghèo trong các chương trình giảm nghèo khác nhau. Lập luận chủ yếu là, sẽ là hiệu quả hơn nếu các 
công cụ/phương pháp xác định đối tượng nghèo (ví dụ, tự lựa chọn/vận dụng trên cơ sở khu vực địa lý, v.v...), phù 
hợp với mục tiêu/mục đích của các chương trình và các loại dịch vụ/hỗ trợ khác nhau cho người nghèo - được sử 
dụng cho các chương trình khác nhau, thay vì sử dụng cùng một ngưỡng nghèo và danh sách các hộ nghèo cho tất 
cả các chương trình.   
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Hình A8.1 cho thấy tỷ lệ xác định đúng đối 
tượng trong danh sách hộ nghèo toàn quốc, 
được đo bằng tỷ lệ các hộ gia đình được lựa 
chọn được phát hiện ở từng nhóm thập vị 
phân về thu nhập. Nhìn tổng quát, danh sách 
hộ nghèo, đi kèm với danh sách các hộ cận 
nghèo, có thể được sử dụng để thực hiện chế 
độ miễn học phí hay các chương trình hỗ trợ 
sinh kế, bao gồm 11,8% các hộ trong toàn 
quốc, tức là gần với tỷ lệ nghèo được xác lập 
bằng ngưỡng nghèo của Bộ LĐTBXH.
  
Tuy nhiên, cũng giống như các cơ chế lựa 
chọn đối tượng nghèo ở các nước đang phát 
triển, một tỷ lệ lớn những hộ nghèo nhất bị 
loại ra khỏi Danh sách các hộ nghèo. Con số 
cho thấy khoảng 48% các hộ trong thập vị 

phân nghèo nhất đã không được nhận diện 
là hộ nghèo trong Danh sách các hộ nghèo 
và, do đó, có thể không được hưởng bất kỳ lợi 
ích nào từ các chương trình hướng vào người 
nghèo. Ở thập vị phân thứ hai, trong đó có 
những người rất có khả năng rơi vào thập vị 
phân thứ nhất nếu phải đối mặt với một cú 
sốc, gần 80% các hộ gia đình không được đưa 
vào Danh sách các hộ nghèo, mặc dù đây chủ 
yếu là kết quả từ diện bao phủ hẹp của bản 
danh sách. Danh sách có một mức độ “sai số 
về việc đưa vào”, với khoảng ½ các đối tượng 
thụ hưởng không có tên trong 11,8% những 
người nghèo nhất của toàn bộ dân số. Hơn 
nữa, một số người trong các nhóm thập vị 
phân giàu có nhất về tiêu dùng đã được đưa 
vào Danh sách các hộ nghèo.

Hình A8.1: Tỷ lệ xác định đúng đối tượng của Danh sách các hộ nghèo, 2012

Chú thích: số liệu VHLSS 2012
Nguồn: báo cáo sắp xuất bản của Kidd và Abu-el-Haj
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Một phương pháp thay thế cho Danh sách các 
hộ nghèo có thể dùng bổ sung đó là phương 
pháp đánh giá gia cảnh (proxy means test). 
Hình A8.2 so sánh diện bao phủ của Danh 
sách các hộ nghèo đối với các nhóm thập 
vị phân về mức độ giàu có trong Danh sách 
các hộ nghèo với phương pháp các chỉ số 

thay thế về lý thuyết, cho thấy rằng phương 
pháp sau dường như phần nào hiệu quả hơn 
Danh sách các hộ nghèo. Tuy nhiên, cũng như 
những gì xảy ra ở nhiều nước khác, trong quá 
trình thực hiện, phương pháp các chỉ số thay 
thế hầu như chắc chắn cho thấy hiệu quả xác 
định đối tượng kém hơn. 

Hình A8.2: So sánh danh sách các hộ nghèo và thử nghiệm đánh giá gia cảnh lý thuyết cho 
Việt Nam, được đánh giá so với diện bao phủ của các hộ theo nhóm thập vị phân

Chú thích: Bài tập đánh giá gia cảnh được thực hiện sử dụng cùng diện bao phủ với danh sách hộ nghèo, với tỷ lệ 
11,8% hộ nghèo. Đánh giá gia cảnh sử dụng số liệu VHLSS 2012.
Nguồn: báo cáo sắp xuất bản của Kidd và Abu-el-Haj

Tính hiệu quả của việc xác định đúng đối 
tượng cho các chương trình hướng vào các 
nhóm đối tượng

Các chương trình hướng tới mọi người trong 
một nhóm đối tượng được lựa chọn thường có 
sai số về việc loại ra ngoài ở mức tối thiểu, được 
người dân đồng tình về mặt chính trị và giảm 
thiểu chi phí hành chính bởi cơ chế lựa chọn 
là rất đơn giản.6 Ngân hàng Thế giới (1994) đã 
tóm lược lợi thế của phương pháp xác định đối 
tượng phổ cập, trong trường hợp này, đề cập 
đến chương trình lương hưu xã hội: “Về mặt 
hành chính, đây là một cấu chúc đơn giản nhất, 
với chi phí giao dịch thấp nhất, cho trụ cột công 

- một lợi thế quan trọng ở các nước đang phát 
triển với năng lực thể chế hạn chế và hệ thống 
lưu giữ hồ sơ không hoàn thiện. Nó tránh được 
sự thiếu động lực làm việc và tiết kiệm vốn có 
trong các kế hoạch thẩm tra năng lực. Diện bao 
phủ phổ cập của nó giúp bảo đảm rằng các mục 
tiêu giảm nghèo được thực hiện và cung cấp mức 
thu nhập cơ bản cho tất cả người già.”   Một báo 
cáo gần đây hơn (năm 2005) của Ngân hàng 
Thế giới đã tái khẳng định quan điểm này, cho 
rằng lương hưu phổ cập cho người già “có thể 
là cách thức tốt nhất để cấp trợ giúp giảm nghèo 
cho người cao tuổi. Xét khó khăn trong việc xác 
định ai là người nghèo trong số những người cao 
tuổi, lợi thế chủ yếu của chương trình là tính chất 

6. Xem Kidd (2013; 2014b) để có thêm thông tin về tính hiệu quả của việc xác định đúng đối tượng phổ cập. 
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phổ cập của nó đã tránh được vấn đề xác định 
đối tượng”  (Holzmann và nhóm tác giả, 2005, 
trang 95).

Ở Việt Nam, hai chương trình trợ cấp tiền mặt 
lớn nhất - Chương trình người có công và 
chương trình trợ cấp lương hưu xã hội cho 
người trên 80 tuổi - sử dụng phương pháp xác 
định nhóm đối tượng. Chương trình thứ nhất 
cấp trợ cấp cho người cao tuổi, trẻ em và người 
tàn tật ở các hộ gia đình từng có thành viên 
tham gia cách mạng và các cuộc kháng chiến. 
Lương hưu xã hội sử dụng một hình thức thẩm 
tra lương hưu để xác định tất cả những người 
già trên 80 tuổi mà không có lương hưu chính 
thức. Trên thực tế, nó xác định người cao tuổi 
hơn nhưng có mức thu nhập thấp, bằng cách 
sử dụng việc nhận một khoản lương hưu làm 
con số thay thế, từ đó nhìn nhận rằng rất ít 
người trên 80 tuổi có khả năng lao động và tạo 
tra nguồn thu nhập của riêng mình. 

Tỷ lệ xác định đúng đối tượng của các khoản 
trợ cấp cho người có công tiến bộ một cách 
đáng ngạc nhiên. Mặc dù chương trình này 
không hướng đến các đối tượng sống trong 
cảnh nghèo túng nhưng nhiều đối tượng 
thụ hưởng thường thuộc các nhóm thập vị 
phân nghèo hơn. Cũng có những phát hiện 
tương tự đối với chương trình lương hưu xã 
hội. Những sai số về việc đưa vào hay loại ra7, 
nếu có sai số như vậy trong những chương 
trình này, ít có khả năng là do những sai số 
vốn có trong thiết kế hay trong thiết kế xác 
định đối tượng sai nói chung, bởi vì những 
chương trình này sử dụng các thẩm tra đơn 
giản về công trạng (cộng với độ tuổi và tình 
trạng khuyết tật) và lương hưu (cộng với độ 
tuổi). Sai số có thể xảy ra bởi các vấn đề gặp 
phải trong quá trình thực hiện, ví dụ trong 
chương trình lương hưu xã hội.  Những vấn 
đề này có thể bao gồm thông tin yếu kém, 

làm cho người dân không biết áp dụng như 
thế nào và khi nào với chương trình; những 
khó khăn về khả năng tiếp cận, làm cho người 
dân sống ở xa xôi không thể đi lại được; thiếu 
các loại giấy tờ tùy thân; những khó khăn về 
hành chính trong quá trình đăng ký; v.v... 

Việt Nam cũng lồng ghép phương pháp xác 
định đối tượng theo vùng địa lý vào hệ thống 
lựa chọn lớn hơn của mình, ví dụ các chương 
trình giảm nghèo quốc gia hướng tới những 
huyện và xã nghèo nhất cũng như những xã 
nghèo vùng ven biển và hải đảo, hay trợ giá 
bảo hiểm y tế cho các đối tượng nghèo hướng 
vào tất cả những người dân sống ở các xã dân 
tộc thiểu số nghèo nhất. Ở các xã nơi đại bộ 
phận người dân sống trong cảnh nghèo túng, 
phương pháp xác định đối tượng theo vùng 
địa lý có những lợi thế đáng kể trong việc 
giảm chi phí hành chính và giảm sai số trong 
việc bỏ sót đối tượng. 

Một số chương trình sử dụng phương pháp 
thẩm tra mức độ giàu có hay xác định đối 
tượng nghèo đã cho phép người dân đăng ký 
tham gia các chương trình theo yêu cầu, ở bất 
kỳ thời điểm nào, ví dụ Chương trình Trợ cấp 
trẻ em miễn phí ở Nam Phi và Chương trình 
mục tiêu trợ giúp xã hội ở Georgia. Người dân 
có thể được đánh giá so với các tiêu chí được 
thụ hưởng đồng thời với việc đăng ký tham 
gia chương trình. Mặc dù những chương trình 
này có thể có sai số đưa vào ít hơn – đồng 
thời có sai số loại ra, ví dụ do vấn đề thiết kế, 
nhưng những đối tượng bị loại ra ngoài có 
thể được coi là “không có yêu cầu” – nhưng 
một phương pháp tiếp cận như vậy đòi hỏi 
chính phủ phải thiết lập các văn phòng đại 
diện thường trực ở cấp địa phương có khả 
năng tiếp nhận các đơn xin tham gia vào bất 
kỳ thời điểm nào và do đó làm cho chi phí 
hành chính tăng lên đáng kể.8

7. Điều tra biến động dân số năm 2013 của Tổng cục Thống kê, tổng số dân cư 80 tuổi + là 1,825 triệu người năm 2013. 
Nếu loại ra ngoài những người 80 tuổi + nhưng không đủ tiêu chuẩn thụ hưởng chương trình lương hưu xã hội 
(người về hưu 80 tuổi + từ khu vực chính thức đã được hưởng lương hưu từ VSS và người có công) - ước tính 20% 
của tổng số dân cư từ 80 tuổi trở lên - tổng số người từ 80 tuổi trở lên có đủ tiêu chuẩn được nhận lương hưu xã 
hội là khoảng 1,46 triệu người (không kể những người dưới 80 tuổi nhưng đang được nhận lương hưu xã hội theo 
quyết định của một số tỉnh/ thành về việc hạ độ tuổi được hưởng chế độ này). Điều này cùng với con số 1,4 triệu 
người đang được hưởng lương hưu xã hội cho người 80 tuổi + như Bộ LĐTBXH báo cáo, đã làm cho diện bao phủ 
của chương trình lên đến gần 96%, có nghĩa là gần như mang tính phổ cập và do đó hầu như không bỏ sót một đối 
tượng nào.

8. Xem Kidd (2014b) và Kidd & Barrett (2014) để có thêm thông tin về các cơ chế xác định đối tượng theo yêu cầu.
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Đề xuất Các chương trình trợ cấp xã hội  

Lương hưu xã hội như là sự mở rộng của 
chương trình hiện nay về trợ cấp cho người 
từ 80 tuổi trở lên  

Lương hưu xã hội tuổi già được đề xuất cho 
những người từ 65 tuổi trở lên. Nó có thể 
được gọi là lương xã hội hay lương công dân, 
bởi nó có thể được coi là một quyền lợi dành 
cho tất cả các công dân - và những người có 
đủ tiêu chuẩn là cư dân – do những đóng 
góp trong suốt cuộc đời họ cho đất nước. 
Nó hướng vào chương trình trợ cấp hiện 
nay cho những người từ 80 tuổi trở lên cũng 
như những “biến thể” của chương trình này 
ở cấp địa phương thuộc một số tỉnh/ thành, 
và dó đó sẽ tiếp tục được thẩm tra về tiền 
lương, để bảo đảm rằng những người đang 
được hưởng trợ cấp người có công hay đang 
nhận lương hưu từ VSS không nhận khoản 
tiền này. Vào thời điểm năm 2012, điều này 
có nghĩa là 82,2% những người từ 65 tuổi 
trở lên lẽ ra đã có đủ tiêu chuẩn được nhận 
lương hưu xã hội (chú ý những yêu cầu bổ 
sung dưới đây).9

Để giảm thiểu bất kỳ yếu tố nào không 
khuyến khích những người trong độ tuổi lao 
động đóng góp vào lương hưu VSS, diện bao 
phủ phổ cập (tức là, cho tất cả những người 
từ 65 tuổi trở lên, kể cả những người đang 
được nhận lương từ VSS và trợ cấp từ Chương 
trình người có công) và việc áp dụng cách trả 
giảm dần10 (ví dụ, cho mỗi VND 100.000 được 
nhận từ mức lương hưu VSS hay từ mức trợ 
cấp người có công, mức lương hưu công dân 
có thể phải giảm đi VND 30.000. Với cách thiết 
kế như vậy, diện bao phủ phổ cập sẽ được 
thực hiện thông qua sự kết hợp bổ sung của 

lương hưu xã hội, lương hưu bảo hiểm xã hội 
và trợ cấp người có công.  

Giá trị của khoản trợ cấp lương hưu xã hội 
dự kiến là VND 360.000/tháng. Giá trị này là 
tương đương với khoản tiền hiện đang được 
một số tỉnh áp dụng nhưng là tương đối ít ỏi, 
nếu tính theo tỷ trọng GDP trên đầu người, 
so với một số nước. Điều đó cho thấy vẫn còn 
dư địa để tăng thêm giá trị của khoản trợ cấp 
trong tương lai khi nền kinh tế phát triển hơn 
và diện thuế tăng lên. 

Tổng chi phí của khoản lương hưu xã hội 
được đề xuất có thể là khoảng 0,49% GDP 
năm 2005, một khoản chi phí tương đối thấp 
so với các chương trình lương hưu xã hội khác 
áp dụng diện bao phủ phổ cập ở nhiều nước 
có mức thu nhập trung bình, ở đó chi phí 
của các khoản lương hưu xã hội có xu hướng 
tăng lên đến 3-4% GDP, khi các nước này phát 
triển và dân số già hóa. Mặc dù dân số sẽ già 
hóa trong những thập kỷ tới đây, nhưng chi 
phí của lương hưu xã hội không nhất thiết 
phải tăng, với giả định rằng giá trị của khoản 
lương hưu có tính đến yếu tố lạm phát và tỷ 
lệ tăng trưởng kinh tế trên đầu người cao hơn 
tỷ lệ tăng mức lương hưu cho người cao tuổi. 
Cũng cần chú ý rằng, khả năng mở rộng trong 
tương lai diện bao phủ của VSS/lương hưu 
bảo hiểm xã hội chính quy có thể hạn chế chi 
phí của lương hưu xã hội. 

Liên quan đến vấn đề này, tiêu chuẩn được 
thụ hưởng cũng có thể phụ thuộc vào sự 
tham gia của trẻ em (không kể trẻ em nghèo 
và cận nghèo) vào Quỹ bảo hiểm xã hội (VSS), 
thông qua đóng góp lương hưu mang tính 
bắt buộc hoặc tự nguyện. Điều này ít có khả 
năng hạn chế diện bao phủ một cách đáng kể 

PHỤ LỤC 9: Đề XuấT CáC CHươNG TRìNH TRợ CấP Xã HộI 
Và Mô PHỏNG PHâN TíCH TáC ĐộNG Và HIệu Quả CHI PHí 
(Nguồn: Kidd và Abu-el-Haj, sắp xuất bản)

9. Con số ước tính này được dựa trên VHLSS 2012, bởi vì nó tương đương với khoảng 17,8% của khoản trợ cấp mà 
những người trên 65 tuổi hiện đang được nhận từ quỹ lương hưu VSS hay từ chương trình người có công.

10. Nếu cách trả giảm dần được sử dụng thì con số này có tiềm năng tăng chi phí của khoản lương hưu xã hội, nhưng 
chỉ tăng nhẹ.
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và do đó hạn chế chi phí, nhưng có thể góp 
phần thực hiện mục tiêu chính sách chung 
là bảo đảm diện bao phủ bền vững và rộng 
rãi của hệ thống an sinh xã hội. Có thể cần 
có điều khoản đặc biệt cho người cao tuổi 
không có con và cho những nơi ở đó trẻ em 
chưa được đưa vào diện miễn học phí cho các 
đối tượng nghèo và cận nghèo nên từ chối 
tham gia. 

Chế độ trợ cấp người khuyết tật cho người 
lớn trong độ tuổi lao động như là sự mở rộng 
của chương trình trợ cấp người khuyết tật 
hiện nay  

Chế độ trợ cấp người khuyết tật được đề xuất 
cho người lớn tuổi trong độ tuổi lao động có 
thể gắn với mức lương hưu VSS, theo cùng 
cách thức như các chương trình lương hưu xã 
hội và lương hưu chính thức từ VSS. Bước đầu, 
nó có thể được cấp cho tất cả mọi người đang 
trong độ tuổi lao động (18-65 tuổi) có khuyết 
tật nặng, tức là tương ứng với khoảng 2,4% 
dân số trong độ tuổi lao động, dựa vào số liệu 
của VHLSS 2006. Chế độ cho người khuyết tật 
được đề xuất là VND 360.000/tháng, tương 
tự như mức lương hưu xã hội và là tương đối 
thấp so với chế độ cho người lớn tuổi khuyết 
tật ở nhiều nước khác. Ở tuổi 65, những người 
được nhận khoản trợ cấp này có thể chuyển 
từ chế độ cho người khuyết tật sang chế độ 
lương hưu xã hội hoặc lương hưu VSS. 

Chế độ trợ cấp tuổi mầm non (0-4 tuổi) như 
là sự mở rộng và sáp nhập các chương trình 
hỗ trợ trẻ em hiện nay  

Chế độ trợ cấp tuổi mầm non được đề xuất có 
thể áp dụng cho khoảng 70% trẻ em, với ưu 
tiên dành cho những hộ gia đình có mức thu 
nhập thấp hơn. Chế độ này có thể được thẩm 
tra về sự giàu có và sẽ phải xây dựng một cơ 
chế lựa chọn đối tượng thụ hưởng để xác định 
những gia đình có mức thu nhập cao nhất và 
loại những gia đình này ra khỏi chương trình. 
Để làm việc này có thể sử dụng hồ sơ về thuế 
thu nhập cá nhân và các phương tiện khác, 
trong khi cũng cần chú ý rằng việc thẩm tra 

sự giàu có thường dễ dàng hơn và tốt hơn 
việc thẩm tra năng lực để xác định những hộ 
gia đình nghèo nhất. Một phương pháp thay 
thế có thể là cấp phát trợ cấp tuổi thơ cho tất 
cả trẻ em dưới 4 tuổi, tương tự như bảo hiểm 
y tế cho tất cả trẻ em dưới 6 tuổi, và hướng 
vào việc các hộ gia đình giàu có hơn tự loại 
mình ra khỏi chương trình, bởi họ có thể thấy 
giá trị của khoản trợ cấp là quá nhỏ nhoi để 
hấp dẫn họ. Giá trị của khoản trợ cấp trẻ thơ 
có thể là VND 120.000/tháng, một lần nữa là 
tương đối thấp so với chế độ hỗ trợ thẻ em 
của nhiều nước khác thực hiện các chương 
trình tương tự. 

Điều đó cũng có thể đi kèm với việc sáp nhập 
(do đó, việc rút bỏ) của các chương trình hỗ 
trợ trẻ em hiện nay. Bởi vì dân số trẻ em có 
thể giảm xuống trong những thập kỷ tới đây, 
tổng chi phí của chế độ trợ cấp trẻ em cũng 
sẽ giảm xuống. Tình hình này sẽ tạo ra một số 
dư địa tài khóa cho việc mở rộng dần dần độ 
tuổi được thụ hưởng và (hoặc) tăng dần chế 
độ của chương trình được đề xuất.

Chế độ trợ cấp trẻ em khuyết tật như là sự 
mở rộng và sáp nhập các chương trình trợ 
cấp trẻ khuyết tật và hỗ trợ trẻ em hiện nay 

Chế độ trợ cấp trẻ em khuyết tật được đề xuất 
có thể cấp một khoản trợ cấp hàng tháng cho 
tất cả trẻ em bị khuyết tật, bắt đầu từ những 
em bị khuyết tật nặng nhất. Giá trị của khoản 
trợ cấp có thể là VND 360.000/tháng, bởi vì 
chi phí để chăm sóc trẻ em khuyết tật thường 
là tương đối cao. Chi phí của khoản trợ cấp 
này ở quy mô toàn quốc sẽ ở mức tối thiểu 
- khoảng 0,02% GDP - nhưng tác động đến 
cuộc sống của trẻ em và gia đình các em có 
thể là rất đáng kể.

Mô phỏng tác động và hiệu quả về mặt chi 
phí của các chương trình được đề xuất 11

Mô phỏng tác động 

Các chương trình được đề xuất có thể làm 
tăng đáng kể diện bao phủ của các khoản trợ 

11. Chế độ trợ cấp trẻ em khuyết tật không được đưa vào các mô phỏng bởi vì không thể xác định một cách chính xác 
trẻ em có khuyết tật. Tuy nhiên, do chương trình có quy mô hẹp, nên nó có thể chỉ có tác động tối thiểu đối với kết 
quả tổng thể.
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cấp xã hội tại Việt Nam. Khoảng 42% các hộ 
gia đình sẽ được nhận ít nhất một khoản trợ 
cấp, so với diện bao phủ hiện nay là 10,2%. 
Như Hình A9.1 cho thấy, diện bao phủ của 
các hộ gia đình sống trong cảnh nghèo túng 
và bấp bênh có thể là thương đối lớn. Hơn 
60% các hộ gia đình ở nhóm thập vị phân 
nghèo nhất và hơn 50% các hộ gia đình ở 
ba nhóm thập vị phân nghèo nhất sẽ được 
nhận một khoản trợ cấp. Khoảng 40% các 
hộ gia đình ở “tầng lớp trung lưu bị vắng 
bóng” - nói cách khác, những hộ gia đình 

có mức thu nhập bấp bênh - cũng sẽ nhận 
được ít nhất một khoản trợ cấp xã hội. Diện 
bao phủ ở tất cả các nhóm thập vị phân về 
tiêu dùng có thể cao hơn đáng kể so với diện 
bao phủ của hệ thống hiện hành. Diện bao 
phủ của các hộ gia đình có thể sẽ tăng hơn 
nữa bằng cách hạ thấp độ tuổi cho các đối 
tượng được nhận lương hưu tuổi già, tăng 
độ tuổi đủ tiêu đủ chuẩn được hưởng trợ 
cấp tuổi thơ hoặc mở ra cơ hội cấp trợ cấp 
khuyết tật cho những người có độ khuyết 
tật nhẹ hơn. 

Hình A9.1: Diện bao phủ của các hộ gia đình ở các nhóm thập vị phân theo các chương 
trình được đề xuất, so với diện bao phủ hiện nay của các khoản trợ cấp xã hội của Bộ 
LĐTBXH  

Các chương trình được đề xuất sẽ có tác động 
lớn hơn đối với tình trạng nghèo túng và bất 
bình đẳng so với hệ thống trợ cấp xã hội hiện 
hành, nhờ diện bao phủ rộng hơn và giá trị 
trợ cấp lớn hơn. Các khoản trợ cấp được đề 
xuất, nếu được thực hiện từ năm 2012, cộng 
lại đã có thể giảm tỷ lệ nghèo theo ngưỡng 
của Tổng cục Thống kê/ Ngân hàng Thế giới 
từ 17,2% xuống còn 15,2%, tức là gần 12% so 
với tỷ lệ cơ sở, do đó là rất thuận so với tỷ lệ 
giảm 1,9% được tạo ra bởi các chương trình 
trợ cấp xã hội hiện hành. Nó có thể làm giảm 
khoảng cách nghèo cùng cực quốc gia gần 
16%, từ 4,5% xuống còn 3,8%.

Hình A9.2 cho thấy mức đóng góp tương 
đối của các chương trình khác nhau vào 
tỷ lệ nghèo và khoảng cách nghèo theo 
chuẩn của Tổng cục Thống kê/ Ngân hàng 
Thế giới. Không có gì ngạc nhiên, do ngân 
sách lớn hơn, chế độ trợ cấp người cao tuổi 
có đóng góp lớn nhất. Tuy nhiên, đóng góp 
của chương trình này vào giảm tỷ lệ nghèo 
là tương đối lớn hơn, có thể vì người cao tuổi 
ở gần với ngưỡng nghèo hơn so với trẻ em.  
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Các chương trình cũng góp phần giảm tình 
trạng bất bình đẳng quốc gia, từ đó giúp cải 
thiện sự cố kết xã hội. Hệ số Gini có thể giảm 
từ 0,357 xuống còn 0,349 điểm, tức là giảm 
khoảng 2%. Mức giảm này là tương đối ít so với 
mức giảm ở các nước khác, do mức độ đầu tư 
quốc gia tương đối thấp cho trợ giúp xã hội, do 
đó tổng mức đầu tư đang được phân bổ lại. Khi 
chi tiêu cho bảo trợ xã hội tăng trưởng trong 
tương lai, tác động này cũng sẽ gia tăng. 

Tác động của các chương trình lên các nhóm 
đối tượng là ấn tượng hơn so với tác động 
ở cấp độ quốc gia, ít nhất đối với lương hưu 

xã hội và trợ cấp người khuyết tật. Như Hình 
A9.3 cho thấy, mức lương hưu công dân có 
thể giảm tỷ lệ nghèo 30,4% và khoảng cách 
nghèo 36,4% so với tỷ lệ cơ sở, ở những 
người trên 65 tuổi, cho thấy ý nghĩa của các 
khoản trợ cấp cho những đối tượng nghèo 
nhất. Tương tự, chế độ trợ cấp người khuyết 
tật có thể làm giảm 13% về tỷ lệ nghèo và 
27,3% về khoảng cách nghèo. Tác động của 
trợ cấp trẻ thơ đối với trẻ em 0-4 tuổi ít hơn, 
do tỷ lệ nghèo và khoảng cách nghèo lớn 
hơn, và mức trợ cấp thấp hơn. Tuy nhiên, nó 
có thể giảm 5,5% về tỷ lệ nghèo và 5,9% về 
khoảng cách nghèo. 

Hình A9.2: Đóng góp của các chương trình khác nhau vào mức độ giảm tỷ lệ nghèo và 
khoảng cách nghèo quốc gia  

Hình A9.3: Mức giảm khoảng cách nghèo và tỷ lệ nghèo của các chương trình riêng biệt 
đối với các nhóm đối tượng 
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Hiệu quả về mặt chi phí của các chương trình 
được đề xuất  

Hiệu quả về mặt chi phí của một số chương 
trình có thể được ước tính một cách đơn 
giản, bằng cách tính chi phí của việc giảm 
tỷ lệ nghèo 1 điểm phần trăm và so sánh 
mức giảm này với hiệu quả về chi phí của hệ 
thống an sinh xã hội hiện hành. Kết của của 
việc so sánh có tại Hình A9.4. Các chương 
trình được đề xuất có thể có hiệu quả về 

chi phí nhiều hơn đáng kể trong việc giảm 
1 điểm phần trăm của mức nghèo quốc gia. 
Với thiết kế được đề xuất, Chính phủ sẽ đầu 
tư VND 18.000 tỷ để giảm 1% về tỷ lệ nghèo 
quốc gia, so với VND 35.000 đầu tư cho hệ 
thống trợ cấp xã hội hiện hành. Trên thực tế, 
hiệu quả của việc chi tiêu có thể tăng gấp hai 
lần theo các đề xuất mới. Hiệu quả về chi phí 
của một tỷ lệ giảm nghèo tương tự thông 
qua hệ thống bảo hiểm xã hội là thấp hơn 
đáng kể. 

Tóm lại, các chương trình được đề xuất sẽ 
tăng đáng kể diện bao phủ của các khoản 
trợ cấp xã  hội cũng như tác động của chúng 
đến tỷ lệ nghèo, khoảng cách nghèo và bất 
bình đẳng. Chúng cũng sẽ có tác động bổ 
sung đến phát triển con người, sự tham gia 
của lực lượng lao động, tăng trưởng kinh tế 
và sự cố kết xã hội. Nhìn chung, tác động 
lớn hơn sẽ là nhờ các khoản chi tiêu lớn 
hơn. Tuy nhiên, bằng cách thực hiện các 
chương trình hướng vào đa số các nhóm 
đối tượng, sai số về việc bỏ sót những người 
sống trong cảnh nghèo và nghèo cùng cực 

Hình A9.4: Chi phí để giảm 1 điểm phần trăm tỷ lệ nghèo quốc gia: So sánh giữa các chương 
trình được đề xuất, các khoản trợ cấp xã hội và bảo hiểm xã hội hiện hành

sẽ giảm xuống, từ đó sẽ tăng tác động của 
những chương trình này. 

Cuối cùng, phân tích kế toán xã hội đã cho thấy 
gói cải cách được đề xuất sẽ có tác động tích 
cực lên tăng trưởng kinh tế khoảng 2% và chi 
tiêu hộ gia đình hơn 4% (xem Sơ đồ 3.3 và 3.4). 
Những tác động này là rất thuận so với một dự 
án hạ tầng cơ sở có cùng ngân sách. Điều quan 
trọng là cũng phải làm rõ rằng những hiệu 
quả này chỉ có ý nghĩa ngắn hạn và không bao 
hàm những tác động dài hạn lên phát triển 
con người và năng suất lao động.  
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