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CHƯƠNG TRÌNH DIỄN ĐÀN THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ HAI VỀ        

CẢI CÁCH VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 2019 (VRDF 2019) 
 

Chủ đề  

VIỆT NAM: KHÁT VỌNG THỊNH VƯỢNG 

ƯU TIÊN VÀ HÀNH ĐỘNG 

 

 

  

1. Địa điểm tổ chức:  Trung tâm Hội nghị quốc gia, Đại lộ Thăng Long, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

2. Thời gian: Ngày 19 tháng 9 năm 2019 (cả ngày) 

3. Chủ tọa và điều hành Diễn đàn: 

- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (Chủ tọa Phiên toàn thể) 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng (Chủ trì điều hành 

Phiên 1, Phiên 2 và đồng điều hành Phiên toàn thể) 

- Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane 

Dione (Đồng điều hành Phiên 1, Phiên 2 và Phiên toàn thể) 

- TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế 

Fulbright tại TP Hồ Chí Minh (Điều hành Phiên 1)  

- GS. TS. Dương Nguyên Vũ, Giảng viên Trường Kỹ thuật Cơ khí và 

Hàng không vũ trụ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý không lưu, Đại 

học Công nghệ Nanyang, Xin-ga-po (Điều hành Phiên 2) 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

08h00 - 08h30 Đăng ký đại biểu, khách mời 
Ban tổ chức (Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư) 

Khai mạc 

08h30 -08h35 
Tuyên bố lý do và giới thiệu đại 

biểu  

Ban tổ chức (Lãnh đạo Vụ 

KTĐN hoặc Viện CLPT) 

 

08h35 - 08h42 

 

08h42 - 08h49 

 

 

- Phát biểu khai mạc 

 

- Phát biểu chào mừng 

 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

- Giám đốc Quốc gia của 

Ngân hàng thế giới tại 

Việt Nam Ousmane Dione 
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THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

08h49- 08h55 

- Giới thiệu chương trình 

- Giới thiệu chủ tọa các phiên của 

Diễn đàn 

- Mời người điều hành, diễn giả 

chính và những người thảo luận 

của Phiên 1 lên sân khấu 

Ban tổ chức (Lãnh đạo Vụ 

KTĐN hoặc Viện CLPT, Bộ 

KHĐT) 

Phiên 1: Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập 

Người điều hành (Moderator) Phiên 1 

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại 

TP Hồ Chí Minh, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 

08h55 - 09h00 Phát biểu đề dẫn đối với Phiên 1 Người điều hành Phiên 1 

09h00 - 09h15 

Diễn văn chính của Phiên 1 Các 

vấn đề về cải cách thể chế và pháp 

quyền trong giai đoạn phát triển 

tiếp theo của Việt Nam 

TS. David Dollar, Nghiên 

cứu viên cao cấp Viện 

Brookings, Hoa Kỳ; Nguyên 

Giám đốc Quốc gia Ngân 

hàng Thế giới tại Trung 

Quốc  

09h15 - 09h22 

Phát biểu của người thảo luận 1: 

Hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập ở 

Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra 

 TS. Cao Viết Sinh, 

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư; Thành 

viên thường trực Tổ Biên 

tập của Tiểu ban Kinh tế - 

Xã hội 

09h22 - 09h29 

Phát biểu của người thảo luận 2: 

Tự do hóa tài chính: Lợi ích, Rủi 

ro và Kinh nghiệm các nước 

Ông Alwaleed Alatabani, 

Chuyên gia kinh tế trưởng 

về khu vực tài chính, Ngân 

hàng Thế giới tại Việt Nam  

09h29 - 09h34 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi 

nhanh đối với người thảo luận 1 

và người thảo luận 2  

Người điều hành Phiên 1 

09h34 - 09h41 

Phát biểu của người thảo luận 3: 

Một số vấn đề đặt ra về hoàn thiện 

tổ chức bộ máy Nhà nước ở Việt 

Nam 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, 

Nguyên Phó Chủ nhiệm 

Văn phòng Quốc hội 

09h41 - 09h48 Phát biểu của người thảo luận 4: TS. Jonathan Pincus, Chủ 
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THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

Cải cách thể chế nhằm nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả thực thi chính 

sách  

tịch Quỹ Rajawali (RF), 

Nguyên Chuyên gia kinh tế 

trưởng của UNDP Việt Nam 

và Giám đốc Chương trình 

Giảng dạy kinh tế Fulbright 

tại TP. Hồ Chí Minh  

09h48 - 09h53 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi 

nhanh đối với người thảo luận 3 

và người thảo luận 4 

Người điều hành Phiên 1 

09h53 - 10h45 Thảo luận chung 

Các đồng chủ tọa Phiên 1 

và Người điều hành Phiên 

1 điều hành, dẫn dắt thảo 

luận. Các đại biểu dự Diễn 

đàn bình luận, đặt câu hỏi 

cho bốn người thảo luận, 

bốn người thảo luận trả lời. 

10h45 - 11h00 Nghỉ giải lao  

Phiên 2: Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình 

Người điều hành Phiên 2: 

GS. TS. Dương Nguyên Vũ, Giảng viên Trường Kỹ thuật Cơ khí  

và Hàng không vũ trụ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý không lưu,  

Đại học Công nghệ Nanyang, Xin-ga-po 

11h00 - 11h05 Phát biểu đề dẫn đối với Phiên 2 Người điều hành Phiên 2 

11h05 - 11h20 

Diễn văn chính của Phiên 2 

Đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm 

quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam 

Bà Mari Elka Pangestu, 

Nguyên Bộ trưởng Bộ 

Thương mại và Bộ trưởng 

Bộ Du lịch và Kinh tế sáng 

tạo của In-đô-nê-xi-a 

11h20 - 11h27 

Phát biểu của người thảo luận 1:  

Xây dựng nền kinh tế CNTT: 

Chuyển đổi cơ cấu trong nền kinh 

tế Hàn Quốc 

GS. Sungchul Chung, Đại 

học Khoa học và Công nghệ 

Hàn Quốc (UST), Nguyên 

Viện trưởng Viện Chính 

sách Khoa học và Công 

nghệ Hàn Quốc (STEPI)  

11h27 - 11h34 Phát biểu của người thảo luận 2: 

Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và 

Ông Dave Sivaprasad, 

Giám đốc điều hành và 

Thành viên hợp danh của 
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THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

các tổ chức của tương lai Tập đoàn Tư vấn Boston 

(BCG), Trưởng văn phòng 

BCG tại Kuala Lumpur 

 

11h34 - 11h39 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi 

nhanh đối với người thảo luận 1 

và người thảo luận 2 

Người điều hành Phiên 2 

11h39 - 11h46 

Phát biểu của người thảo luận 3:  

Đầu tư mạo hiểm - động lực thúc 

đẩy nền kinh tế sáng tạo 

ThS. Thạch Lê Anh, Người 

sáng lập, Chủ nhiệm 

Vietnam Silicon Valley 

(VSV)  

11h46 - 11h53 
Phát biểu của người thảo luận 4:  

Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam 

GS. Massimo Piccardi, 

Trưởng khoa Xử lý và Phân 

tích tín hiệu, Trường Kỹ 

thuật điện và dữ liệu 

(SEDE) thuộc Đại học Công 

nghệ Sydney (UTS); Thành 

viên chủ chốt của Trung tâm 

Công nghệ dữ liệu lớn toàn 

cầu của UTS; Cộng tác viên 

của Viện Phân tích tiên tiến 

(AAI)  

11h53- 11h58 

Bình luận hoặc đặt câu hỏi 

nhanh đối với người thảo luận 3 

và người thảo luận 4 

Người điều hành Phiên 2 

11h58 - 12h40 Thảo luận chung 

Các đồng chủ tọa Phiên 2 

và Người điều hành Phiên 

2 điều hành, dẫn dắt thảo 

luận. Các đại biểu dự Diễn 

đàn bình luận, đặt câu hỏi 

cho bốn người thảo luận, 

bốn người thảo luận trả lời. 

12h40 - 12h50 
Tổng kết và bế mạc Phiên 1 và 

Phiên 2 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

12h50 - 13h40 
Tiệc trưa tại Trung tâm Hội 

nghị quốc gia 

Toàn thể đại biểu dự Diễn 

đàn 
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THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

Phiên toàn thể: Hành động vì một Việt Nam thịnh vượng 

Chủ tọa: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

Đồng điều hành phiên toàn thể: 

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

- Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione 

13h45 -13h55 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tiếp xã giao các Bộ 

trưởng và đại diện WB, đại diện 

UNDP và đại diện các diễn giả 

Thủ tướng Chính phủ    

Nguyễn Xuân Phúc,  

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

14h00 - 14h03 

- Chào mừng Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc tới tham 

dự Diễn đàn 

- Giới thiệu và mời các Đồng Chủ 

tọa của Phiên toàn thể lên điều 

hành  

Ban tổ chức (Lãnh đạo Vụ 

KTĐN hoặc Viện CLPT) 

14h03 - 14h13 

Tóm tắt kết quả hai Phiên 1 và 2 

của Diễn đàn, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

14h13 -14h15 
Giới thiệu chương trình Phiên toàn 

thể và các diễn giả  

Giám đốc Quốc gia của 

Ngân hàng thế giới tại Việt 

Nam Ousmane Dione 

14h15 - 14h35 

Diễn văn chính: Tiến lên trong 

chuỗi giá trị toàn cầu nhằm đạt 

được năng suất cao hơn: Kinh 

nghiệm quốc tế và hàm ý cho Việt 

Nam  

TS. Pinelopi Goldberg, 

Phó Chủ tịch cao cấp, 

Chuyên gia kinh tế trưởng 

của Ngân hàng Thế giới  

14h35 - 14h55 

Tham luận 1: Kinh nghiệm của 

Ma-lay-xia về thoát bẫy thu nhập 

trung bình – Bài học cho Việt Nam 

Ông K. Yogeesvaran, 

Nguyên Thứ trưởng Bộ 

Công nghiệp trồng trọt và 

Hàng hóa Ma-lai-xi-a, 

nguyên Trưởng nhóm soạn 

thảo KH 5 năm 2016-2020 

của Ma-lai-xi-a 

14h55 - 15h10 

Tham luận 2: Chuyển dịch Việt 

Nam lên tầm phát triển mới: Lộ 

trình và kinh nghiệm quốc tế 

TS. Jan Rielander, Đặc 

phái viên của Giám đốc 

Trung tâm Phát triển của Tổ 
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THỜI GIAN NỘI DUNG 
NGƯỜI CHỊU 

TRÁCH NHIỆM 

chức Hợp tác và phát triển 

kinh tế (OECD), Trưởng Bộ 

phận Đánh giá quốc gia đa 

chiều (MDCR) của OECD  

15h10 - 15h30 
Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc 

15h30 - 15h40 

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ (và mời 

Thủ tướng Chính phủ chụp ảnh lưu 

niệm) 

Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư Nguyễn Chí 

Dũng 

15h40 - 15h42 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc rời Diễn đàn, chụp ảnh 

lưu niệm cùng Bộ trưởng Chủ 

nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, Bộ 

trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Nguyễn Chí Dũng, Đại sứ Ô-xtơ-

rây-li-a tại Việt Nam và Giám đốc 

quốc gia của WB tại Việt Nam 

Ousmane Dione  

 

15h40 - 15h55 Nghỉ giải lao  

15h55 - 16h15 

Tham luận 3: Định hướng phát 

triển để Việt Nam trở thành quốc 

gia thịnh vượng đến năm 2030 và 

tầm nhìn đến năm 2045 

PGS. TS. Bùi Tất Thắng, 

Nguyên Viện trưởng Viện 

Chiến lược phát triển, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư; Chánh 

Văn phòng Tổ Biên tập của 

Tiểu ban Kinh tế - Xã hội  

16h15 - 17h15 Thảo luận chung 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư Nguyễn Chí Dũng 

và Giám đốc Quốc gia của 

Ngân hàng thế giới tại Việt 

Nam Ousmane Dione điều 

hành 

Kết luận và bế mạc diễn đàn 

17h15 - 17h30 
Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát 

biểu kết luận và bế mạc Diễn đàn 

17h30 Kết thúc Diễn đàn 
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Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (2019)   
 

PHIÊN 1 

Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập  

 

 

 

CHỦ TỌA 

TS. Vũ Thành Tự Anh,  

Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TP Hồ Chí Minh 

 

DIỄN GIẢ 

TS. David Dollar,  

Nghiên cứu viên cao cấp Viện Brookings, Hoa Kỳ;  

Nguyên Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc 

 

 

NGƯỜI THẢO LUẬN  

- TS. Cao Viết Sinh,  

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;  

Thành viên thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội 

- Ông Alwaleed Alatabani,  

Chuyên gia kinh tế trưởng về khu vực tài chính,  

Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

- TS. Nguyễn Sĩ Dũng,  

Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

- TS. Jonathan Pincus,  

Chủ tịch Quỹ Rajawali (RF),  

Nguyên Chuyên gia kinh tế trưởng của UNDP Việt Nam  

và Giám đốc Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright tại TP. Hồ Chí Minh 
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Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, 

 hiện đại, hội nhập ở Việt Nam: Một số vấn đề đặt ra 

 

 

TS. Cao Viết Sinh,  

Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Việc xây dựng và hoàn thiện kinh tế thị trường có ý nghĩa quan trọng, là 

nhiệm vụ chiến lược, là khâu đột phá, tạo động lực phát triển  nhanh và bền vững, 

thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thúc đẩy công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước Việt Nam thoát ra nhóm nước thu nhập 

trung bình thấp, để bước vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao. 

1. Nhận thức về thể chế kinh tế thị trường hiện đại và hôi nhập theo 

thông lệ quốc tế 

(1) Kinh tế thị trường hiện đại là nền kinh tế trong đó nhà nước và thị trường 

thực hiện hợp lý vai trò và chức năng của mình, kết hợp và bổ sung cho nhau hướng 

đến một thị trường hoàn hảo. 

(2) Thể chế kinh tế thị trường hiện đại có một số đặc trưng cơ bản:  

- Có chế độ sở hữu tài sản và tôn trọng quyền sở hữu tài sản rõ ràng, minh định; 

- Các chủ thể thị trường, các loại hình doanh nghiệp được tự do kinh doanh;  

- Cạnh tranh công bằng và có trật tự; độc quyền phải được kiểm soát có hiệu quả; 

- Tự do kinh doanh và cạnh tranh thị trường là hai yếu tố cơ bản chi phối phân 

bổ nguồn lực trong nền kinh tế, chi phối sự lựa chọn của các chủ thể thị trường, 

công bằng tiếp cận nguồn lực; 

- Giá cả, sản lượng các loại hàng hóa, dịch vụ và các yếu tố sản xuất (vốn, đất 

đai và lao động) được quyết định cạnh tranh và quan hệ cung cầu của thị trường. 

(3)Vai trò của nhà nước: 

- Duy trì ổn định kinh tế vĩ mô;  

-  Tạo khung khổ thể chế và bộ máy thực thi nhằm (i) xác lập rõ ràng, cụ thể  

sở hữu tài sản và bảo vệ có hiệu quả quyền sở hữu tài sản; (ii)  bảo đảm quyền tự do 

hợp đồng và thực thi hiệu lực các hợp đồng; (iii) bảo đảm cạnh tranh công bằng, 

bình đẳng và kiểm soát hiệu quả độc quyền kinh doanh dưới mọi hình thức, (iv) đảm 

bảo trật tự và an toàn xã hội,  v.v.; 

- Khắc phục khiếm khuyết, thất bại của thị trường; đồng thời, không làm méo 

mó, sai lệch, tạo ra những tín hiệu thị trường lệch lạc đối với các chủ thể thị trường; 
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-Tạo lập bình đẳng về cơ hội; phân phối lại thu nhập nhằm giảm bớt bất công, 

bất bình đẳng trong xã hội và hỗ trợ, nâng đỡ nhóm xã hội yếu thế; 

- Tổ chức cung ứng các loại dịch vụ thiết yếu và thực hiện các nhiệm vụ xã 

hội khác. 

 

2. Quan điểm của Đảng, nhà nước về việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị 

trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

(1). Đại hội XII: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam  […]. 

Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nhằm mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, 

công bằng, văn minh". 

(2). Hội nghị TW 5 khóa XII làm rõ tính hiện đại và hội nhập, thể hiện ở chỗ: 

- Kế thừa có chọn lọc những thành tựu phát triển kinh tế thị trường của nhân 

loại, kinh nghiệm tổng kết từ thực tiễn hơn 30 năm đổi mới;  

- Có hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách và các yếu tố thị trường, các loại 

thị trường đầy đủ, đồng bộ, vận hành thông suốt, gắn kết chặt chẽ với các nền kinh 

tế trên thế giới;  

- Vai trò, chức năng của Nhà nước và thị trường được xác định và thực hiện 

phù hợp với thông lệ, nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế phổ biến;  

- Định hướng XHCN được nhất quán xác lập và tăng cường thông qua sự lãnh 

đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, lấy con người làm trung tâm, vì mọi 

người và do con người; phát huy đầy đủ vai trò làm chủ của nhân dân, thực hiện tiến 

bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. 

Để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam, Hội 

nghị TW 5 khóa XII cũng xác định làm rõ vai trò, chức năng của nhà nước và của 

thị trường: 

Nhà nước đóng vai trò: định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; 

tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh; sử dụng các công cụ, 

chính sách và các nguồn lực của Nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, 

thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và bảo vệ tài nguyên, môi trường; phát triển các lĩnh 

vực văn hoá, xã hội.  

Thị trường đóng vai trò chủ yếu: trong huy động và phân bổ có hiệu quả các 

nguồn lực; là động lực chủ yếu để giải phóng sức sản xuất; các nguồn lực nhà nước 

được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. 

 

16 

Thuyle
Rectangle



3 
 

3. Những kết quả đạt được trong việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường 

Việt Nam  

(1) Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước được 

hoàn thiện, có nhiều đặc điểm theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập. 

Ban hành Hiến pháp năm 2013 và tập trung sửa đổi, hoàn thiện các luật, pháp 

lệnh và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, nhất là trong các lĩnh vực đầu 

tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo vệ môi 

trường, chuyển giao công nghệ cạnh tranh, kiểm soát độc quyền, bảo vệ người tiêu 

dùng, đấu giá tài sản, giải quyết tranh chấp, phá sản, xử lý vi phạm...  

 (2)  Các yếu tố thị trường và các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ từng 

bước hình thành đồng bộ, vận hành cơ bản thông suốt và bước đầu có sự gắn kết 

với thị trường khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng trong huy động, phân bổ và 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là thị trường vốn, đặc biệt là thị trường chứng 

khoán phát triển mạnh, trở thành một kênh huy động vốn cho nền kinh tế. Thị 

trường bất động sản phát triển khá đa dạng về loại hình, chất lượng sản phẩm; quy 

mô tăng nhanh.  

 (3) Thể chế môi trường đầu tư kinh doanh đã được hoàn thiện và bước đầu 

tiệm cận với thông lệ quốc tế tốt. 

 Môi trường đầu tư kinh doanh chuyển biến rõ nét; quyền tự do, bình đẳng 

trong kinh doanh, tiếp cận cơ hội kinh doanh được cải thiện; đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh và danh mục ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện. Danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện giảm từ 267 

ngành năm 2014 xuống còn 243 ngành năm 2016 

Vị trí xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Việt Nam tăng cao. Báo 

cáo Môi trường Kinh doanh của Ngân hàng Thế giới (WB) năm 2018, xếp hạng 

môi trường kinh doanh của Việt Nam từ vị trí 88/183 năm 2010 tăng lên vị trí 

69/190 nước. 

(4)Vai trò của Nhà nước được điều chỉnh phù hợp hơn với cơ chế thị trường. 

Thể chế nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đã được hoàn thiện với quy 

định về vai trò của nhà nước được đổi mới phù hợp hơn với cơ chế thị trường; đổi 

mới phương thức quản lý; cải cách hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; 

giảm đáng kể chi phí cho doanh nghiệp. Việc tổ chức thi hành pháp luật từng bước 

được tăng cường, nhất là trong những năm gần đây. Các bộ, ngành, địa phương 

bước đầu đã tạo sự chuyển biến trong công tác cải cách hành chính.  
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4. So với thông lệ quốc tế, vẫn còn một số vấn đề đặt ra: 

(1) Thể chế kinh tế thị trường vẫn chưa đồng bộ, đầy đủ để bảo đảm thị 

trường vận hành thông suốt, chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thúc đẩy nền kinh tế thị 

trường hiện đại và hội nhập.  

Một số quy định trong hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách và quản lý, điều 

hành còn chồng chéo, thiếu chặt chẽ, nhanh bị thay đổi, và nhiều trường hợp có những 

cách hiểu khác nhau, dẫn đến tình trạng  khó thực hiện. Hệ thống văn bản luật chủ yếu 

vẫn mang tính chất định khung, khó áp dụng trực tiếp. Có khoảng cách lớn giữa tuyên 

bố chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng với việc thể chế hóa và thực thi trên 

thực tế.( Đến nay mới có 71 nước công nhận Việt Nam có kinh tế thị trường, còn một 

số đối tác thương mại lớn chưa công nhận) 

(2) Vấn đề về sở hữu và quyền sở hữu tài sản, bảo đảm quyền tự do kinh 

doanh còn hạn chế; hiệu quả giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm chưa cao như: 

Vấn đề sở hữu và quyền sở hữu tài sản chưa được bảo đảm thực thi nghiêm 

minh, đặc biệt vấn đề đất nông nghiệp/ quyền sử dụng đất nông nghiệp, sở hữu trí tuệ... 

Quyền tự do kinh doanh chưa được tôn trọng đầy đủ khi việc cắt giảm điều 

kiện kinh doanh chưa thực chất, chưa minh bạch. 

Môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, công bằng, minh 

bạch;  cạnh tranh bất bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp, thành phần kinh tế 

vẫn diễn ra.Theo đánh giá của Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam về 

Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018 (PCI 2018): 45% doanh nghiệp cho rằng 

doanh nghiệp FDI được ưu tiên giải quyết khó khăn hơn doanh nghiệp trong nước; 

37% doanh nghiệp cho rằng chính quyền ưu tiên thu hút FDI hơn phát triển tư nhân 

trong nước; FDI được hưởng ưu đãi về thuế lớn. Hiện tượng “lợi ích nhóm”, “doanh 

nghiệp sân sau”, “doanh nghiệp thân hữu”: 70% doanh nghiệp cho rằng “nguồn lực 

kinh doanh (hợp đồng, đất đai, v.v.) chủ yếu rơi vào doanh nghiệp thân quen, có 

quan hệ với cán bộ công quyền”; Việc tiếp cận thông tin thiếu công bằng giữa các 

doanh nghiệp, để có thông tin hay tài liệu của tỉnh, 69% doanh nghiệp cho rằng cần 

phải có “mối quan hệ”. 

(3)Thị trường chưa là cơ sở, căn cứ để huy động và phân bổ các nguồn lực 

phát triển. Một số thị trường chậm phát triển, vận hành còn nhiều vướng mắc, kém 

hiệu quả, trong đó có thị trường quyền sử dụng đất, thị trường khoa học công nghệ. 

Thị trường đất đai nông nghiệp, quyền sử dụng đất nông nghiệp tồn tại nhiều 

bất cập, như quy mô đất nông nghiệp của các hộ nông nghiệp ít thay đổi, nhỏ lẻ, 

manh mún, gây rất nhiều khó khăn cho việc tích tụ và tập trung ruộng đất để phát 

triển lớn.  
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Thị trường bất động sản phát triển chưa bền vững, một số phân đoạn thị 

trường còn phát triển méo mó, các nguyên tắc thị trường chưa được vận dụng hiệu 

quả, thị trường bất động sản ở một số đô thị lớn, như thị trường nhà ở, nhà chung 

cư tăng trưởng nóng, thiếu kiểm soát.  

Thị trường khoa học - công nghệ quy mô còn nhỏ, kết nối cung - cầu còn 

nhiều hạn chế. Các nghiên cứu khoa học và công nghệ có tính ứng dụng thấp, ít 

gắn kết với thực tiễn, chưa đáp ứng được nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh 

nghiệp. Năng lực nghiên cứu của các viện, trung tâm nghiên cứu thấp. Các doanh 

nghiệp ít có nhu cầu mua bán, chuyển giao công nghệ ở trong nước. 

Giá cả một số hàng hóa, dịch vụ thiết yếu, và các yếu tố sản xuất chưa phản 

ánh đúng quan hệ cung – cầu thị trường, dẫn đến việc phân bổ nguồn lực nhà nước 

chưa thực sự theo thị trường, sử dụng kém hiệu quả, thất thoát, lãng phí.  

(4) Còn khoảng cách khá lớn về quản trị nhà nước tốt; hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế; tính công khai, minh bạch, trách 

nhiệm giải trình còn thấp 

Công tác cải cách hành chính trong một số lĩnh vực vẫn chưa thực chất; hiệu 

lực, hiệu quả của bộ máy hành chính và phân cấp, phân quyền cải thiện còn chậm; 

còn tình trạng đùn đẩy công việc, trách nhiệm… Thủ tục hành chính, điều kiện 

kinh doanh trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, rườm rà, phức tạp. Sự phối hợp 

giữa các bộ, ngành, địa phương thiếu chặt chẽ, làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý 

tập trung thống nhất của Trung ương và tính năng động, chịu trách nhiệm của địa 

phương 

 Thiết chế pháp lý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh 

nghiệp trong kinh doanh yếu, tăng rủi ro cho doanh nghiệp. Thực thi pháp luật 

chưa nghiêm, chi phí tuân thủ pháp luật còn cao.  Các biện pháp ngăn ngừa tham 

nhũng chưa đạt yêu cầu đề ra; tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng. (Báo 

cáo phòng chống tham nhũng 2018: tình trạng “tham nhũng vặt”, nhũng nhiễu, tiêu 

cực còn xảy ra phổ biến; còn xảy ra sai phạm, tham nhũng ngay trong cơ quan bảo 

vệ pháp luật. Báo cáo PAPI: tình trạng phải đưa “lót tay”, “chung chia”, “bồi 

dưỡng” vẫn còn. Báo cáo PCI: 54,8% doanh nghiệp phải chi chi phí không chính 

thức, 58,2% doanh nghiệp cho biết có sự nhũng nhiễu của cán bộ nhà nước; 48,4% 

doanh nghiệp cho rằng chi “hoa hồng” là cần thiết để thắng thầu,…) 

 

5. Một số định hướng hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế 

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Trước hết, phải hoàn tất quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường hiện 

đại, hội nhập theo thông lệ quốc tế. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các khung khổ 
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thể chế, pháp luật theo hướng ổn định, cụ thể, minh bạch và thực thi nghiêm túc để 

phát triển đầy đủ và đồng bộ thị trường các yếu tố sản xuất, bảo đảm đầy đủ quyền 

tự do, an toàn trong hoạt động kinh doanh; huy động, phân bổ, sử dụng hiệu quả 

các nguồn lực theo nguyên tắc thị trường. Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp 

lý cho các loại hình kinh doanh mới, kinh tế số, cung cấp dịch vụ công, quản lý và 

bảo vệ môi trường theo nguyên tắc thị trường.  

Hai là, làm cho thị trường, nhất là thị trường các yếu tố sản xuất hoạt động 

đầy đủ, không méo mó, không sai lệch và trở thành yếu tố quyết định trong huy 

động và phân bổ nguồn lực xã hội. Trong bối cảnh hiện nay, cần ưu tiên hoàn thiện 

thị trường quyền sử dụng đất và thị trường khoa học công nghệ để thúc đẩy huy 

động nguồn lực và đổi mới sang tạo. Việc tạo khuôn khổ pháp lí thích ứng với các 

nguyên tắc thị trường là yếu tố quan trọng nhất để hình thành và phát triển mạnh 

thị trường đất, quyền sử dụng đất một cách thực sự thúc đẩy tích tụ, tập trung 

ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa qui mô lớn, phát triển công nghiệp, 

dịch vụ ở nông thôn gắn với giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Đổi mới và thực 

hiện chế độ quản lý mục đích sử dụng đất nông nghiệp một cách linh hoạt hơn; bãi 

bỏ các giới hạn, khống chế về đối tượng được nhận chuyển nhượng đất nông 

nghiệp; nâng đến mức đáng kể hoặc xóa bỏ hạn điền sử dụng, tăng thời hạn giao 

đất, cho thuê đất nông nghiệp.  

Công khai, minh bạch việc quản lý, sử dụng đất công; tăng cường giám sát, 

quản lý chặt chẽ, nâng cao hiệu quả sử dụng đất giao cho các cộng đồng và doanh 

nghiệp nhà nước. Bảo đảm minh bạch thông tin về thị trường đất, quyền sử dụng 

đất, xác định giá trị quyền sử dụng đất theo cơ chế thị trường thông qua đấu giá, 

đấu thầu, thỏa thuận mua bán theo thị trường, thúc đẩy phát triển thị trường bất 

động sản một cách lành mạnh. 

Phát triển mạnh thị trường khoa học, công nghệ gắn với xây dựng cơ sở dữ 

liệu quốc gia về khoa học, công nghệ. Kết nối có hiệu quả các sàn giao dịch công 

nghệ quốc gia với các trung tâm ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và 

công nghệ ở các địa phương. Khuyến khích nhập khẩu, chuyển giao công nghệ tiên 

tiến của thế giới. Tập trung nâng cao năng lực hấp thụ, làm chủ và đổi mới công 

nghệ của doanh nghiệp. Tạo áp lực cạnh tranh trong môi trường kinh doanh để 

thúc đẩy doanh nghiệp sử dụng công nghệ, tăng năng suất lao động. Tăng cường 

công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. 

Ba là, Nhà nước tiếp tục chủ động giảm bớt và thay đổi vai trò và chức năng 

của mình, qua đó, làm thay đổi vai trò, chức năng của thị trường và quan hệ giữa 

Nhà nước và thị trường. Nhà nước thực hiện tốt chức năng xây dựng chiến lược, 

quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách, phân bổ nguồn lực phát triển (vốn, đất 

đai, khoáng sản, tài nguyên…) theo cơ chế thị trường. Bảo vệ quyền sở hữu tài sản 
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hợp pháp và quyền tự do kinh doanh, thực thi hợp đồng của người dân, doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật.  

Nhà nước coi trọng vai trò của thị trường, xây dựng thể chế phù hợp để tạo 

điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân tự do kinh 

doanh và phát triển. Đồng thời, nhà nước chủ động kiểm soát, tác động vào thị 

trường để phát huy mặt tích cực và hạn chế tác động của những yếu tố không hoàn 

thiện, tiêu cực của thị trường. Cải cách quyết liệt, hiệu quả thủ tục hành chính, bãi 

bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện và nâng cao chất lượng 

môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch. 

Xây dựng nhanh nền hành chính kiến tạo phát triển dựa trên chế độ chức 

nghiệp thực tài, phục vụ người dân, doanh nghiệp; thực hiện phương thức, công cụ 

quản lý nhà nước chủ yếu bằng điều tiết gián tiếp, tăng cường hậu kiểm; giảm tối 

đa rủi ro pháp lý và chi phí tuân thủ đối với người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh 

xây dựng chính phủ điện tử; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ 

thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn. Thực hiện chuyển đổi số 

quốc gia một cách toàn diện từ chính phủ đến xã hội, doanh nghiệp để phát triển kinh 

tế số, xây dựng xã hội số. 

Bốn là, tập trung xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, tiếp tục mở 

rộng và thực thi dân chủ, đảm bảo thực hiện đầy đủ và thực chất các quyền con 

người, quyền công dân; thiết lập cơ cấu quản trị quốc gia không có xung đột lợi ích, 

cân bằng giữa quyền lực và giám sát quyền lực, trách nhiệm giải trình đầy đủ trước 

người dân và doanh nghiệp.  

Tập trung đổi mới quản trị nhà nước theo hướng quản trị nhà nước tốt. Tiếp 

tục đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, thu gọn đầu mối theo hướng đa ngành, 

đa lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Nâng 

cao chất lượng, đổi mới công cụ quản lý nhà nước, đặc biệt hệ thống pháp luật 

hướng đến duy trì kỷ cương, trật tư xã hội, đảm bảo thượng tôn pháp luật, thiết lập 

và duy trì cạnh tranh thị trường công bằng, khắc phục khiếm khuyết của thị trường. 

Đổi mới và nâng cao năng lực của bộ máy nhà nước; tách chức năng làm chính sách 

và chức năng thực thi chính sách. Đảm bảo nhất quán giữa luật pháp và thực thi luật 

pháp, nâng cao tính công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham của 

người dân nhằm giảm rủi ro, tăng mức độ an toàn pháp lý; giảm chi phí tuân thủ, mở 

rộng cơ hội và khuyến khích sáng tạo kinh doanh của người  dân và doanh nghiệp./. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỀ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC BỘ MÁY 

NHÀ NƯỚC Ở VIỆT NAM 

(Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển có thể là sự lựa chọn phù hợp cho Việt Nam) 

 

TS. Nguyễn sĩ Dũng 

 

“Cải cách thể chế, cải cách thể chế và cải cách thể chế” đang là khẩu hiệu hành động 

được nhiều nhà lãnh đạo đưa ra. Quả thực, về mặt nhận thức, đây là một thành tựu rất 

đáng được ghi nhận. Không có được nhận thức như vậy, không thể có đủ quyết tâm 

chính trị để thúc đẩy những cải cách về cơ bản là khó khăn và cũng đầy rủi ro. 

Tuy nhiên, vấn đề không chỉ nằm ở nhận thức về sự cần thiết phải cải cách thể chế, 

mà còn nằm ở sự hiểu biết về việc phải cải cách như thế nào và xử lý những rủi ro đi 

kèm ra làm sao.  

Thể chế và văn hóa 

Để trả lời câu hỏi cải cách thể chế như thế nào thì quan trọng nhất là lựa chọn 

mô hình thể chế. Các mô hình thể chế đưa lại thành công và thịnh vượng không thiếu 

ở trên thế giới. Vấn đề là phải lựa chọn cho được mô hình phù hợp với Việt nam.  

Nước Mỹ, nước Úc, nước Canada, nước New Zealand đều đã từng là thuộc địa 

của nước Anh và đều đã rất thành công khi áp dụng mô hình thể chế của Anh cho đất 

nước mình. (Nước Mỹ có mô hình tổ chức nhà nước hơi khác, nhưng về cơ bản, các 

mô hình thể chế khác đều chịu ảnh hưởng của Anh). Nhiều người cho rằng di sản lớn 

nhất của nước Anh là mô hình thể chế của nước này. Các nước cựu thuộc địa của Anh 

đã được tận hưởng được mô hình thể chế của Anh nên đều rất phát triển. Tuy nhiên, 

nếu nhận xét nói trên đúng cho nước Mỹ, nước Úc, nước Canada, nước New Zealand, 

thì có vẻ lại không hoàn toàn đúng cho Ấn độ, Pakistan và nhiều nước châu Á-Phi 

từng là thuộc địa của Anh khác. 

Tại sao mô hình thể chế của nước Anh lại chỉ phát huy tác dụng ở một số nước, 

còn ở một số nước khác thì không? Câu trả lời nằm ở nền tảng văn hóa của các nước. 

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, các nước Mỹ, Úc, Canada, New Zealand có nền 

tảng văn hóa tương đồng với nước Anh. Người Anh đã không chỉ xuất khẩu thể chế, 

mà còn di dân và xuất khẩu văn hóa tới những nước trên. Trong lúc đó, nước Anh đã 

không thể xuất khẩu văn hóa của mình sang Ấn Độ, Pakistan và các nước cự thuộc 

địa khác. Chính vì thế mô hình thể chế của nước Anh ít phát huy tác dụng ở các nước 
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nói trên. Điều dễ nhận thấy ở đây là: một mô hình thể chế chỉ phát huy tác dụng ở các 

nước có nền tảng văn hóa tương đồng và ít phát huy tác dụng ở các nước có nền tảng 

văn hóa khác biệt. 

Tương tự cũng là điều chúng ta có thể nói về mô hình thể chế của nhà nước 

phúc lợi. Các nhà nước phúc lợi Bắc Âu (Thụy Điển, Đan Mạch, Phần lan, Na Uy…) 

là mô hình thể chế có thể được coi là thịnh vượng và tốt đẹp nhất đang tồn tại trên thế 

giới hiện nay. Ở các nước này, người dân sinh ra đã được nhà nước chăm lo đầy đủ về 

mọi mặt. Cuộc sống của họ hết sức an toàn, đầy đủ và hạnh phúc. Thế nhưng tại sao 

một mô hình thể chế tốt đẹp (Có người còn coi là mô hình thể chế chủ nghĩa xã hội 

nhất) lại không thể nhân rộng ra được ngoài vùng Bắc Âu? Lý do là vì thiếu nền tảng 

văn hóa của Bắc Âu không thể vận hành được một mô hình như vậy. “Biết thế nào là 

đủ” là một nét văn hóa rất đặc biệt của những người dân Bắc Âu. Những người dân 

này sẵn sàng đóng thuế cho nhà nước đến 70-75% thu nhập của mình mà không hề 

tâm tư, suy bì. Bất cứ ở một nơi nào khác trên thế giới, mức thuế như trên sẽ triệt tiêu 

động lực làm việc, còn ở các nước Bắc Âu thì lại không. Ví dụ từ các nước Bắc Âu 

một lần nữa khẳng định nền tảng văm hóa là rất quan trọng để một mô hình thể chế có 

thể thành công. 

Nền tảng văn hóa của Việt Nam phù hợp với mô hình thể chế nào? 

Về mặt vị trí địa lý, Việt Nam thuộc về nhóm các nước Đông Nam Á. Tuy 

nhiên, về mặt văn hóa, chúng ta lại thuộc về các nước Đông Bắc Á (Nhật Bản, Đài 

Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên). Ăn cơm bằng đũa, viết chữa tượng 

hình (Việt Nam đã từng có chữ nôm là chữa tượng hình) chỉ là một vài biểu hiện ra 

bên ngoài của văn hóa Đông Bắc Á. Cái nằm sâu bên trong ảnh hưởng đến cách nghĩ, 

cách hành xử của cư dân ở vùng này là tinh thần và tư tưởng Nho giáo. Một trong 

những đặc điểm nổi bật của các nước này là truyền thống khoa bảng. Học hành, thi cử 

để làm quan là con đường phấn đấu được coi trọng nhất. Đây cũng là nền tảng văn 

hóa để nhà nước có thể tuyển dụng được những người tài giỏi nhất cho nền quản trị 

công. 

Mô hình thể chế được hầu hết các nước Đông Bắc Á lựa chọn là nhà nước kiến 

tạo phát triển (developmental state). Mô hình thể chế này đã đưa lại sự phát triển kỳ 

điệu cho cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài loan và gần đây là cả Trung Quốc. Sự thành 

công của các nước này cho thấy mô hình nhà nước kiến tạo phát triển rất phù hợp với 

nền tảng văn hóa của các nước Đông Bắc Á. Mà như vậy thì mô hình này có nhiều 

khả năng sẽ phù hợp với Việt Nam hơn cả.  
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Điều đáng nói ở đây là rất nhiều nước ở các vùng miền khác trên thế giới đã cố 

gắng áp dụng mô hình nhà nước kiến tạo phát triển, nhưng đều đã không thành công. 

Trường hợp ngoại lệ , có lẽ, chỉ là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. 

Nội hàm của khái niệm “nhà nước kiến tạo phát triển” 

Khái niệm “nhà nước kiến tạo phát triển” được nhà nghiên cứu Chalmers Johnson 

đưa ra từ những năm tám mươi của thế kỷ trước khi ông nghiên cứu về sự phát triển thần 

kỳ của Nhật Bản. Ông nhận thấy rằng trong sự phát triển thần kỳ ấy có vai trò rất quan 

trọng của nhà nước. Nhà nước Nhật Bản đã không chỉ tạo ra khuôn khổ cho sự phát triển, 

mà còn định hướng và thúc đẩy sự phát triển đó. Sau này, ngoài Nhật Bản ra, Hàn Quốc, 

Đài Loan, Trung Quốc... đều được xem là những nhà nước kiến tạo phát triển. Đặc trưng 

hết sức cơ bản của mô hình nhà nước này là nhà nước trực tiếp đề ra một kế hoạch phát 

triển công nghiệp (với những tham vọng lớn) và đầu tư mãnh mẽ về cơ chế, chính sách 

và nhiều khuyến khích khác để thúc đẩy công nghiệp phát triển. Theo các nhà nghiên 

cứu, đây là mô hình nhà nước nằm ở giữa nhà nước điều chỉnh Anh-Mỹ (theo chủ thuyết 

thị trường tự do) và nhà nước kế hoạch hóa tập trung (theo mô hình xã hội chủ nghĩa 

truyền thống). Nhà nước kiến tạo phát triển không đứng ngoài thị trường, nhưng cũng 

không làm thay thị trường. Mà nhà nước kiến tạo phát triển chủ động can thiệp mạnh mẽ 

vào thị trường để thúc đẩy phát triển và hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đã được đề 

ra. Để đạt được mức tăng trưởng GDP gấp đôi, một nhà nước điều chỉnh (như Mỹ) sẽ 

phải mất đến 50 năm, trong lúc đó một nhà nước kiến tạo phát triển (như Trung Quốc) 

chỉ mất 10 năm.  

Những nét đặc trưng của nhà nước kiến tạo phát triển được tác giả Chalmers 

Johnson đưa ra là: 

1. Một bộ máy hành chính gọn nhẹ, nhưng tinh hoa và hiệu quả. 

2. Bộ máy hành chính được trao quyền đầy đủ để đưa ra những sáng kiến và vận 

hành hiệu quả. 

3. Nhà nước thông qua các thiết chế tài chính và các hướng dẫn hành chính để 

can thiệp vào thị trường. 

4. Có Bộ thương mại quốc tế và công nghiệp như một thiết chế mạnh điều phối 

chính sách phát triển công nghiệp. 

Cũng nghiên cứu về nhà nước kiến tạo phát triển, tác giả Adrian Leftwith lại đưa ra 

những đặc điểm sau đây: 

1. Một tầng lớp công chức hành chính tinh hoa hộ trợ cho nhà nước. Các chính 

sách phát triển chịu ảnh hưởng của tầng lớp công chức ưu tú này. 
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2. Nhà nước có tính độc lập, tự chủ cao trước các nhóm lợi ích và luôn luôn đặt 

lợi ích của quốc gia lên trên hết. 

3. Nhà nước điều phối kinh tế thông qua một số thiết chế chuyên biệt (ví dụ như 

Bộ thương mại quốc tế và công nghiệp) có thực quyền. 

4. Xã hội dân sự yếu, chính quyền mạnh và kiểm soát xã hội dân sự rất chặt chẽ, 

đặc biệt là trong thời kỳ đầu. 

5. Nhà nước ít chịu ảnh hưởng bởi các lợi ích kinh tế tư nhân, đặc biệt là trong 

thời kỳ đầu. 

6. Các quyền dân sự bị hạn chế, đặc biệt là trong thời kỳ đầu. Nhà nước mang 

tính chuyên chế cao, nhưng lại có được sự chính danh và sự ủng hộ của dân 

chúng cao nhờ tạo được sự tăng trưởng kinh tế cao và sự phân phối thu nhập 

tương đối công bằng. 

Nhiều người cho rằng, nhà nước kiến tạo phát triển là mô hình nhà nước kết hợp 

được ưu điểm, đồng thời khắc phục được nhược điểm của cả hai mô hình nhà nước điều 

chỉnh và nhà nước kế hoạch hóa tập trung.   

Mô hình nhà nước kiến tạo phát triển là tối ưu cho Việt Nam 

Do là một nước có nền tảng văn hóa của Đông Bắc Á, mô hình nhà nước kiến tạo 

phát triển có thể là tối ưu cho Việt Nam. 

Thật ra, kể từ Đại hội VI của Đảng, chúng ta đã thật sự từ bỏ mô hình nhà nước kế 

hoạch hóa tập trung, mà đi theo mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. Đảng và Nhà nước 

đã đề ra đường lối công nghiệp hóa đất nước, đã công nhận cơ chế thị trường, nhưng vẫn 

coi trọng vai trò quản lý của Nhà nước. Như vậy tất cả các phần cấu thành quan trọng 

của một nhà nước kiến tạo phát triển đều đã được khẳng định trong đường lối phát triển 

của chúng ta. Có lẽ, chính vì thế, kinh tế nước ta đã có sự phát triển khá ngoạn mục trong 

thời gian vừa qua. Sau 30 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế, cũng như thu nhập bình 

quân đầu người ở nước ta đã tăng đến hàng chục lần. Rất nhiều nước cộng hòa Xô viết 

(thuộc Liên xô trước đây) từ bỏ mô hình nhà nước kế hoạch hóa tập trung đã không có 

được một sự phát triển ngoạn mục như vậy. 

Tuy nhiên, vấn đề là đất nước ta vẫn chưa trở thành “hổ”, thành “rồng’ như các 

nước Đông Bắc Á. 

Nguyên nhân có nhiều, nhưng cơ bản nhất là chúng ta đã không thúc đẩy phát 

triển công nghiệp thông qua các công ty, các tập đoàn tư nhân như ở Nhật Bản và Hàn 

Quốc, mà lại thông qua các doanh nghiệp nhà nước. Một nguyên cơ bản khác nữa là 

chúng ta cũng đã không có được một bộ máy hành chính, công vụ chuyên nghiệp và 

tài giỏi để hiện thực hóa chương trình công nghiệp hóa. Có lẽ đây là những khiếm 

44 

Thuyle
Rectangle



5 
 

khuyết mà chúng ta phải tập trung mọi nỗ lực để khắc phục. Đồng thời phải kiên trì 

mô hình nhà nước kiến tạo phát triển.  

Công bằng mà nói, một khuôn khổ khái niệm sáng rõ và mạch lạc về mô hình 

nhà nước kiến tạo phát triển chưa thật sự hình thành ở nước ta. Sự lựa chọn của chúng 

ta trong quá trình đổi mới nếu không phải do may mà đúng, thì cũng chủ yếu là đi 

theo sự đòi hỏi khách quan của tình hình hơn là trên một nền tảng lý thuyết vững 

chắc. Tuy nhiên, điều đáng băn khoăn là những cố gắng của chúng ta trong thời gian 

gần đây lại có vẻ đang đi chệch khỏi mô hình nhà nước kiến tạo phát triển sang mô 

hình nhà nước điều chỉnh. Khi Chính phủ kiến tạo phát triển được hiểu là: “Chính phủ 

chủ động thiết kế ra một hệ thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, thể chế tốt để 

nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển”; “Nhà nước không làm thay thị trường”; “Chính 

phủ phải kiến thiết được môi trường kinh doanh thuận lợi”... Đây quả thực là mô thức 

hành động của nhà nước điều chỉnh (trong đó có Chính phủ điều chỉnh) theo mô hình 

Anh, Mỹ. Cách làm này đã đưa lại sự phát triển và thịnh vượng cho hai quốc gia nói 

trên là điều không thể chối cãi. Và trong điều kiện các doanh nghiệp của nước ta làm 

ăn khó khăn như hiện nay, có lẽ đây cũng là cách làm rất cần thiết. Tuy nhiên, rủi ro 

lớn nhất ở đây là các điều kiện kinh doanh thuận lợi có thể được tạo ra, nhưng tận 

dụng chúng lại là các doanh nghiệp nước ngoài chứ không phải là doanh nghiệp Việt. 

Thành công của mô hình nhà nước điều chỉnh vì vậy còn phụ thuộc rất nhiều vào 

năng lực của các doanh nghiệp trong nước. Sự lựa chọn đúng đắn hơn cho đất nước ta 

vì vậy có vẻ vẫn là mô hình nhà nước kiến tạo phát triển (theo mô hình các quốc gia 

Đông Bắc Á) chứ không hẳn là mô hình nhà nước điều chỉnh (theo kiểu Anh-Mỹ). 

Vượt qua những rủi ro của việc lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển 

Lựa chọn mô hình nhà nước kiến tạo phát triển là tối ưu cho đất nước ta, tuy 

nhiên rủi ro của lựa chọn này là hoàn toàn không nhỏ. 

Trước hết, là rủi ro về năng lực. Chúng ta có khả năng hoạch định chính sách 

phát triển công nghiệp đúng đắn hay không? Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 

thì chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam phải là gì? Đây quả thực là những câu 

hỏi không dễ trả lời. Thiếu một đội ngũ lãnh đạo tinh hoa khó lòng hoạch định chính 

sách phát triển đúng đắn được. Để có được một đội ngũ lãnh đạo như vậy, thu hút 

người tài vào trong Đảng là rất quan trọng. Đây phải được coi là một trong những 

nhiệm vụ chiến lược hàng đầu của Đảng ta trong thời gian sắp tới. Ngoài ra, tận dụng 

tri thức của giới Việt kiều tinh hoa để hoạch định chính sách phát triển công nghiệp 

cũng rất quan trọng. 
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Rủi ro thứ 2, do đã hội nhập sâu rộng với thế giới và tham gia rất nhiều các 

hiệp định về tự do thương mại song phương và đa phương, nên không gian chính sách 

còn lại của Nhà nước ta cho việc hoạch định và triển khai chương trình công nghiệp 

hóa một cách độc lập và tự chủ là rất nhỏ hẹp. Bị ràng buộc bởi vô vàn những cam kết 

quốc tế, Nhà nước rất khó can thiệp vào thị trường để thúc đẩy phát triển những 

ngành công nghiệp mà chúng ta lựa chọn. Để vượt qua rủi ro này, quan trọng là phải 

nâng cao năng lực thiết kế các hàng rào kỹ thuật, các hàng rào về thủ tục. Điều này có 

vẻ như đang đi ngược với những cố gắng cắt giảm thủ tục hành chính của Chính phủ 

hiện nay. Tuy nhiên, nếu chúng ta muốn phát triển ngành công nghiệp ô tô của Việt 

Nam, thì hàng rào kỹ thuật là rất cần thiết để ngành công nghiệp non trẻ này của đất 

nước không bị cạnh tranh quốc tế bóp chết từ trong trứng nước. Tận dụng các khoảng 

trống chính sách cũng rất quan trọng ở đây. Các hiệp định tự do thương mại không 

hạn chế Nhà nước đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D) trong lĩnh vực (ví dụ 

như an ninh, quốc phòng chẳng hạn). Tại sao chúng ta không đầu tư vào đây, khi cần 

thiết thì vẫn có thể chuyển giao các thành tựu nghiên cứu cho các lĩnh vực dân sự? 

Rủi ro thứ 3, bộ máy hành chính và đội ngũ công chức của chúng ta khá yếu 

kém. Bộ máy này đang bị chính trị hóa rất nặng nền. Nhiều quan chức hành chính chỉ 

giỏi nói chính trị, nói nghị quyết, nhưng lại không tài giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, 

không giỏi điều hành. Không có đội ngũ công chức hành chính tinh hoa, không thể 

vận hành hiệu quả mô hình nhà nước kiến tạo phát triển. Chủ trương cắt giảm bộ máy 

hiện nay là cơ hội để chúng ta loại bỏ bớt những công chức năng lực hạn chế ra khỏi 

bộ máy hành chính. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là phải lựa chọn cho được những 

người tài giỏi nhất vào bộ máy hành chính. Truyền thống khoa bảng là điều kiện rất 

thuận lợi để chúng ta tuyển chọn người tài ở đây. Ngoài ra, tâm lý thích học để làm 

quan cũng là động lực quan trọng để thu hút người tài vào bộ máy Nhà nước. Vấn đề 

là phải học thật và thi thật. Phải kiên quyết áp đặt một chế độ khoa bảng và thi tuyển 

nghiêm khắc nhất vào bộ máy hành chính nhà nước. 

Rủi ro thứ 4, quỹ thời gian để xây dựng thành công mô hình nhà nước kiến tạo 

phát triển còn lại không nhiều. Với áp lực của hội nhập và dân chủ hóa, mô hình coi 

trọng phát triển kinh tế hơn mở rộng dân chủ và nhân quyền như nhà nước kiến tạo 

phát triển chưa chắc đã có được sự chấp nhận của đông đảo công chúng. Để vượt qua 

thách thức này, truyền thông đóng một vai trò hết sức quan trọng. Không có một nền 

tảng kinh tế-xã hội phù hợp (với đa số dân chúng là tầng lớp trung lưu) và một nền 

tảng văn hóa chính trị trưởng thành, những cải cách dân chủ manh động không khéo 

lại chỉ dẫn đến đổ vở và bất ổn xã hội mà thôi./. 
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49 



����������	
���������������������������������������� ��!����"�#���$%&'''''''''''''''''�()�*�+�,��-� ./0123456789:;85<=>?@ABA>CDEF220G5HI>AJ2K3:L55M3NOP9:;85<=>QRS2KABA<T567=>A0U20VBA0WAXY6Z[\5]̂5_̂YM>̀@]a56Ybc̀@>6d5NA0eS.f6HC5N3gO0XF20G5HI>?@ABA>CDEF220G5HI>AX<hOUA07iY>6jYQRS2K7Oc>9:45klmnEFm@oB2QGpq4520G5HI>.rp20Y6s5Y6=>QGp_tVEu;̂:?@v0U20w6xqyNzw56O8:Q0BA0Y6{>QRS2K7Oc>Y:;Z5[|5N]Hh>56P5NAB2_}Yb~QGp5�5N��]Hh>]��Yg�YLY�GAXQp20Y6s5>L5N6Ô5A0S��6}O�S@>g56QRF20Q0E0�Q2012<=>2KGuAG2KKpFY�5N�@���������	�
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Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam (2019)   
PHIÊN SỐ 2 

Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình 

 

CHỦ TỌA 

GS. TS. Dương Nguyên Vũ, 

 Giảng viên Trường Kỹ thuật Cơ khí  

và Hàng không vũ trụ, Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý không lưu,  

Đại học Công nghệ Nanyang, Xin-ga-po 

 

  DIỄN GIẢ 

- Bà Mari Elka Pangestu, 

Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế sáng 

tạo của In-đô-nê-xi-a 

 

  NGƯỜI THẢO LUẬN 

- GS. Sungchul Chung, 

Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST), 

Nguyên Viện trưởng Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc 

- Ông Dave Sivaprasad, 

GĐ Điều hành và Thành viên hợp danh của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG), 

Trưởng văn phòng BCG tại Kuala Lumpur 

- ThS. Thạch Lê Anh, 

Người sáng lập, Chủ nhiệm Vietnam Silicon Valley (VSV) 

- GS. Massimo Piccardi, 

Trưởng khoa Xử lý và Phân tích tín hiệu,  

Trường Kỹ thuật điện và dữ liệu (SEDE), Đại học Công nghệ Sydney (UTS);  

Thành viên chủ chốt của Trung tâm Công nghệ dữ liệu lớn toàn cầu của UTS; 

Cộng tác viên của Viện Phân tích tiên tiến (AAI). 
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Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam thường niên lần thứ hai (VRDF 2019)  

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019 

 

ĐẦU TƯ MẠO HIỂM - ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NỀN KINH TẾ  

SÁNG TẠO 

 

Thạch Lê Anh, Thạc sỹ QTKD 

Sáng lập VSV 

Giám đốc Trung tâm nghiên cứu khởi nghiệp ĐMST - VSV R&D 

Email: thachleanh@siliconvalley.com.vn 

Website: http://www.siliconvalley.com.vn/ 

 

 

I. Thực trạng nền kinh tế Việt Nam 

Trong 10 năm qua, Việt Nam luôn là một trong các quốc gia có tốc độ tăng 

trưởng nhanh nhất thế giới trung bình khoảng 6-7% một năm, cao gấp 10 lần so 

với các nước đã phát triển có tốc độ tăng trưởng từ 0.5-1% một năm. 

Mặc dù Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng tốt nhưng chúng ta chưa thực 

sự tăng trưởng đủ nhanh để bắt kịp các quốc gia đã phát triển. Có thể thấy tốc độ 

tăng trưởng trung bình của Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 1968-1997 là 15% 

giúp cho GDP bình quân đầu người tăng từ 189 đô la lên 12.131 đô la. Như vậy, 

so với tốc độ tăng trưởng như hiện tại, GDP bình quân đầu người của Việt Nam 

sẽ bắt kịp với GDP bình quân đầu người của Hàn Quốc năm 1997 vào năm 2048 

tức sau 30 năm nữa! Như vậy, Việt Nam cần tổng cộng 58 năm để làm được những 

gì Hàn Quốc làm trong 28 năm. 

 Một báo cáo được thực hiện năm 2016 của Tổng cục Thống kê phân tích 

về năng suất lao động của Việt Nam chỉ ra rằng, trong vòng 10 năm qua, động lực 

chính thúc đẩy kinh tế là dựa vào các nguồn vốn đầu tư khi các nguồn vốn này 

thường xuyên chiếm tỷ trọng từ 50-80% trong các tác nhân thúc đẩy GDP của 

Việt Nam. Trong khi đó chỉ số TFP của Việt Nam thường xuyên dao động trong 

khoảng 5-15% và mới gần đây tăng lên 30%. TFP (Total Factor Productivity) là 

chỉ tiêu đo lường năng suất của đồng thời cả “lao động” và “vốn” trong một hoạt 

động cụ thể hay cho cả nền kinh tế. TFP phản ánh sự tiến bộ của khoa học, kỹ 

thuật và công nghệ, qua đó sự gia tăng đầu ra không chỉ phụ thuộc vào tăng thêm 

về số lượng của đầu vào mà còn tùy thuộc vào chất lượng của các yếu tố đầu vào 
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là lao động và vốn. Cùng với lượng đầu vào như nhau, lượng đầu ra có thể lớn 

hơn nhờ vào việc cải tiến chất lượng của lao động, vốn và sử dụng có hiệu quả 

các nguồn lực này. Vì vậy, tăng TFP gắn liền với áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, 

đổi mới công nghệ, cải tiến phương thức quản lý và nâng cao kỹ năng, trình độ 

tay nghề của người lao động… 

Nếu chỉ nhìn vào con số để so sánh, thì chỉ số TFP ở mức 30% của Việt 

Nam ở thời điểm hiện tại là một con số tương đối tiềm năng của một quốc gia 

đang trong giai đoạn phát triển. Trong giai đoạn phát triển rất nhanh của Hàn Quốc 

thì quốc gia này cũng chỉ đạt chỉ số TFP khoảng 36%, tức là không có sự chênh 

lệch lớn so với Việt Nam hiện tại. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tính đến yếu tố 

thời điểm khi Việt Nam và Hàn Quốc không phát triển ở cùng một thời kỳ. Thời 

kỳ phát triển của Hàn Quốc là 1950-2014, vẫn gắn liền với các ngành công nghiệp 

nặng, nhà xưởng, máy móc…, khi đó Hàn Quốc tập trung đưa thêm lực lượng lao 

động mới vào nền kinh tế để thông qua đó tăng GDP của quốc gia. Đặc điểm của 

việc tập trung đưa nhiều nguồn lao động mới vào nền kinh tế một cách nhanh 

chóng là năng lực sản xuất của đội ngũ lao động này không cao, chủ yếu làm các 

công việc lao động phổ thông. 

Tuy nhiên, ở giai đoạn phát triển hiện tại của Việt Nam, các công việc lao 

động phổ thông đang biến mất một cách nhanh chóng và dần bị thay thế bởi máy 

móc và công nghệ. Một trong các động lực phát triển của Việt Nam là trở thành 

công xưởng của thế giới nhưng chiến lược này rất nhiều khả năng không thể dẫn 

Việt Nam tới sự phát triển bền vững vì sự thay đổi của công nghệ. Quyết định 

chuyển nhà xưởng, nhà máy từ quốc gia này sang quốc gia khác được thúc đẩy 

bởi yếu tố duy nhất là lợi nhuận. Các nhà máy gia công chuyển từ Đài Loan sang 

Trung Quốc rồi sang Việt Nam chỉ phụ thuộc vào quốc gia nào có thể cho phép 

các doanh nghiệp sản xuất với chi phí thấp nhất và lợi nhuận nhiều nhất. Sự phát 

triển của các công nghệ tự động hóa trong cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ làm Việt 

Nam mất đi lợi thế của mình về nhân công giá rẻ và Việt Nam cũng không phải 

là một quốc gia có diện tích đất đai lớn để có thể cạnh tranh về giá đất cho các 

nhà máy ở các quốc gia khác.  

Ở một so sánh khác, trong giai đoạn 1950 – 2014 chỉ số TFP của Hàn Quốc 

có mức tăng trưởng là 36%; Malaysia đạt 35%, Thái Lan đạt ngưỡng tăng trưởng 

TFP tới 50% trong giai đoạn 1957-1995. Đạt kỷ lục về năng lực tăng trưởng chỉ 

số TFP là Indonesia, chỉ trong vòng 14 năm, từ 2000-2014, Indonesia đã tăng 

trưởng chỉ số TFP lên tới 62%.  

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của TFP trong giai đoạn 2000-2014 là một trong 

những yếu tố đã đưa Indonesia trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn nhất Đông 

Nam Á và là một trong những nền kinh tế thị trường mới nổi trên thế giới. Đất 

nước này cũng đã là thành viên của G20 và được phân loại là một quốc gia mới 
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công nghiệp hóa. Indonesia là nền kinh tế lớn thứ 16 trên thế giới tính theo GDP, 

năm 2012, Indonesia thay thế Ấn Độ trở thành nền kinh tế G-20 tăng trưởng nhanh 

thứ hai, sau Trung Quốc. Ngoài ra, Indonesia cũng là đất nước có hệ sinh thái khởi 

nghiệp phát triển nhất và là cái nôi ra đời của nhiều startup công nghệ “tỷ đô” nhất 

trong khu vực Đông Nam Á như: Traveloka, Go-Jek, Tokopedia, Bukalapak. Hệ 

sinh thái khởi nghiệp của Indonesia bắt đầu vào khoảng năm 2010 cùng với sự ra 

đời của 4 startup “tỷ đô” kể trên. Dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi Google 

và AT Kearney vào cuối năm 2018, tổng số vốn đầu tư vào các công ty khởi 

nghiệp đã tăng gấp 68 lần trong 5 năm qua. Xu hướng này cho thấy niềm tin và 

sự đóng góp tích cực của nhà đầu tư vào hệ sinh thái khởi nghiệp của Indonesia. 

Có thể thấy, sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp, đi cùng với hiệu quả trong 

việc thương mại hóa công nghệ đã là một trong những yếu tố đưa chỉ số TFP của 

Indonesia trong giai đoạn 2000 – 2014 đạt mức tăng trưởng vượt bậc 62%. 

Theo phân tích gần đây của Ngân hàng thế giới ở 38 quốc gia và khu vực, 

tiến bộ công nghệ đóng góp 50% vào tăng trưởng kinh tế ở các nước phát triển, 

hơn 30% ở các nước đang phát triển. Tại Hàn Quốc, đột phá trong KH&CN giúp 

kinh tế xã hội nước này tăng trưởng mạnh, mức thu nhập bình quân đầu người 

tăng cao từ 1.040 đô la (1977) lên 3.360 đô la sau 10 năm. Đầu tư cho KH&CN 

của nước này tăng nhanh từ 378 triệu đô la lên 5 tỷ đô la, tương ứng với 13 lần. 

Với Trung Quốc, đầu tư cho KH&CN tăng mạnh từ 0,6% GDP (2001) lên 1,43% 

GDP (2007) đã tạo đòn bẩy đưa GDP bình quân đầu người tăng từ 1.047 đô la lên 

2.604 đô la.  

Ở nước ta, trong thời kỳ 1998-2002, tỷ trọng đóng góp của yếu tố KH&CN 

vào tăng trưởng GDP chiếm gần 23%, kéo mức thu nhập bình quân đầu người từ 

vài trăm đô la đạt ngưỡng 1.000 đô la. Có thể thấy, nếu so sánh riêng với các nước 

đang phát triển, tỷ trọng đóng góp của KH&CN ở Việt Nam vẫn còn ở mức thấp; 

nếu so sánh với các nước phát triển, tỷ trọng này ở Việt Nam mới chỉ bằng phân 

nửa. Trong khi đó, tỷ trọng này càng cao, tiềm năng phát triển của quốc gia đó 

càng nhanh.  

Ở thời điểm hiện tại, công nghệ tại Việt Nam vẫn chưa tối ưu được khả 

năng thương mại hóa như thế giới, đặc biệt là các quốc gia có hệ sinh thái Startup 

phát triển như Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Anh, Ấn Độ…  

Lý do thứ nhất đến từ việc các giảng viên khoa học không muốn hoặc không 

biết cách kinh doanh, thương mại hóa công nghệ và các nhà khoa học cũng không 

có động lực để kinh doanh.  

Lý do thứ 2, Startup là công cụ tốt để giải quyết vấn đề thương mại hóa 

công nghệ nhưng hiện tại đang gặp phải khó khăn khi thị trường vốn của Việt 

Nam quá sơ khai để họ có đủ nguồn lực thực hiện thương mại hóa công nghệ. 
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Chúng ta có thể điểm lại một số kênh truyền thống mà các công ty có thể 

tận dụng để kêu gọi vốn: 

 Người thân và gia đình: rất phù hợp cho các công ty Startup mới khởi 

sự nhưng không phải startup nào cũng có điều kiện như vậy và Nhà 

nước không thể xây dựng mô hình này thành một kênh đầu tư quy 

mô. 

 Ngân hàng: khác với quỹ đầu tư mạo hiểm, đặc thù của ngân hàng là 

bảo toàn vốn, do đó khi ngân hàng cấp khoản vay, tiêu chí hàng đầu 

là khả năng đảm bảo thu hồi tiền thông qua thẩm định và đánh giá 

các tiêu chí như doanh thu, dòng tiền, lợi nhuận và tài sản đảm bảo... 

Như vậy, dễ thấy Startup trong những năm đầu tiên sẽ không đáp 

ứng được 2 yếu tố này. Hơn nữa, khác với quỹ đầu tư mạo hiểm cấp 

vốn để đổi lại cổ phần thì ngân hàng cấp vốn thông qua khoản vay 

có lãi mà Startup mới thành lập sẽ không thể đáp ứng được yêu cầu 

trả lãi vay và trả cả gốc. 

 Quỹ đầu tư mạo hiểm: cặp bài trùng của Startup, tuy nhiên ngay cả 

quỹ đầu tư mạo hiểm cũng có các quy định trong việc quản lý vốn 

cũng như số tiền tối thiểu đầu tư vào mỗi công ty (thường từ 500 

ngàn đô la trở lên) và các Startup Việt Nam đa phần đều không đạt 

quy mô cần thiết. Ngoài ra, quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư theo xu thế 

và theo hiệu quả khai thác thị trường của Startup. Điều này tạo thành 

vòng luẩn quẩn cho Startup: không có người dùng và/hoặc không có 

doanh thu dẫn đến không huy động được vốn; không huy động được 

vốn thì không có vốn để kinh doanh, và không có vốn kinh doanh thì 

lại dẫn đến không có người dùng/không có doanh thu.... 

 Sàn chứng khoán: là một kênh huy động vốn lý tưởng cho các doanh 

nghiệp, nhưng Startup ở giai đoạn rất sớm (very early stage) chưa 

chứng minh được sự thành công thì không thể huy động từ sàn chứng 

khoán. Và ngược lại các Startup đã thành công lại chưa chắc đã muốn 

huy động vốn từ sàn chứng khoán với các lý do sợ mất quyền kiểm 

soát doanh nghiệp; phải công khai kết quả kinh doanh và bị theo dõi 

sát sao hơn bởi báo chí và truyền thông (cả tích cực và tiêu cực). 

 Các quỹ của nhà nước, các tổ chức phi Chính phủ: Startup và doanh 

nghiệp nói chung ít tìm đến các quỹ này vì hoạt động đầu tư của quỹ 

không thường xuyên do đó họ không nằm trong danh sách kênh gọi 

vốn của Startup. Ngoài ra, thủ tục phức tạp và không đi sát với các 

hoạt động kinh doanh của Startup vì tiêu chí của quỹ không phải tạo 

ra lợi nhuận mà là bảo toàn vốn hoặc cấp vốn cho các hoạt động 

mang tính cộng đồng. 
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Mặc dù có các kênh huy động vốn như trên nhưng Startup chỉ có thể gọi 

được vốn từ Nhà đầu tư thiên thần và Quỹ đầu tư mạo hiểm; Hai nguồn vốn này 

khá phổ biến ở một số nước nhưng chưa thực sự phát triển ở Việt Nam. Nói cách 

khác, thị trường vốn đầu tư mạo hiểm cho startup ở Việt Nam còn rất sơ khai và 

hạn chế, chưa tạo điều kiện cho các startup Việt Nam có cơ hội kêu gọi đầu tư, 

nhân rộng và phát triển mô hình kinh doanh của họ. Có hai nguyên nhân giải thích 

điều này: 

Thứ nhất, thị trường đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam vẫn còn thiếu sự tham 

gia của các nhà đầu tư trong nước. Nhóm thứ nhất của đối tượng này là những 

người có một số vốn nhất định nhưng không có nhu cầu trực tiếp tự quản lý các 

khoản đầu tư của mình. Họ vẫn chưa nhìn nhận đầu tư Startup là một mô hình đầu 

tư có thể tạo ra lợi nhuận do đa số chưa biết hoặc chưa hiểu mô hình này sẽ tạo ra 

lợi nhuận như thế nào trong khi rủi ro thì lại lớn. Về cơ bản, tâm lý không ai muốn 

trở thành người thử nghiệm đầu tiên, họ cũng là những người có xu hướng đầu tư 

vào thị trường chứng khoán, nên việc cân nhắc đầu tư vào một công ty startup 

chưa có báo cáo tài chính công khai và số lượng lịch sử giao dịch còn nhỏ được 

cho là một sự mạo hiểm mà họ chưa sẵn sàng đánh đổi. Nhóm thứ hai của đối 

tượng các nhà đầu tư trong nước là các chủ doanh nghiệp lớn, muốn tự thành lập 

và trực tiếp quản lý các vườn ươm và quỹ đầu tư mạo hiểm của mình. Tuy nhiên 

ở thời điểm hiện tại, phần lớn các doanh nghiệp có nhen nhóm mô hình này đều 

chưa ưu tiên tập trung nghiên cứu và vận hành quỹ đầu tư mạo hiểm, mà mới chỉ 

dừng lại ở hình thức hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho các startup. Ở các nước với 

hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển, đầu tư đã trở thành một ngành công nghiệp, 

chứ không chỉ dừng lại ở việc các doanh nghiệp lớn làm từ thiện hỗ trợ các doanh 

nghiệp mới ra đời. Vì vậy, có thể thấy ở thời điểm hiện tại, cả hai nhóm các nhà 

đầu tư này đều không phải là những nhân tố chủ động trong việc phát triển thị 

trường vốn đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam. 

Thứ hai giải thích cho việc thị trường vốn đầu tư mạo hiểm vào Startup ở 

Việt Nam còn chưa phát triển, đó là: Các quỹ đầu tư đã hoạt động ở Việt Nam 

đang gặp khó khăn trong việc kêu gọi vốn đầu tư trong nước. Khó khăn của họ 

đến từ chính lý do kể trên: Những doanh nghiệp lớn thì muốn thành lập và tự quản 

lý quỹ đầu tư riêng của họ, còn những cá nhân có các khoản đầu tư nhàn rỗi thì 

cho rằng việc đầu tư vào các công ty khởi nghiệp mới hình thành là quá mạo hiểm. 

Không có vốn đối ứng trong nước, các quỹ đầu tư này càng gặp khó khăn khi kêu 

gọi vốn đầu tư từ các nhà đầu tư cá nhân và các doanh nghiệp nước ngoài. Một 

khó khăn nữa chính là sự hạn chế trong số tiền quản lý quỹ: các quỹ đầu tư vốn 

giai đoạn đầu, ngoại trừ lợi nhuận khi bán cổ phần (khoảng 7-10 năm sau khi đầu 

tư) thì số tiền quản lý quỹ là rất bé và thường không đủ để tạo quy mô xây dựng 

đội ngũ quản lý quỹ hùng mạnh. 
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Như vậy có thể thấy, mặc dù được cho là hai nguồn vốn phù hợp nhất cho 

các công ty Startup, nhưng nguồn vốn từ các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư tại Việt 

Nam vẫn còn rất hạn chế, thị trường đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam vẫn còn quá 

sơ khai. Gặp khó khăn về nguồn vốn trong nước, các Startup Việt Nam phải mở 

rộng tìm kiếm cơ hội ở nước ngoài, tuy nhiên, việc này cũng mất rất nhiều thời 

gian bởi nhu cầu gọi vốn của Startup là liên tục; đồng thời, tỷ lệ cạnh tranh cũng 

cao hơn nhiều do phải đặt lên bàn cân với Startup các nước khác trong khu vực. 

Đây cũng là những nguyên nhân chính làm cho Startup Việt Nam còn gặp nhiều 

khó khăn trong việc tìm kiếm các nguồn vốn đầu tư; và cơ hội thương mại hóa 

công nghệ tại Việt Nam vẫn còn rất hạn chế. 

 

II. Giải pháp  

Chính phủ sử dụng ngân sách Nhà nước để đầu tư vào các công ty khởi 

nghiệp công nghệ thông qua các Quỹ đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam 

Trong tất cả các quốc gia có hệ sinh thái Startup đặc biệt phát triển như Mỹ, 

Israel, Hàn Quốc, Singapore... đều có sự tham gia của Chính phủ, không chỉ với 

vai trò chính sách mà còn dưới vai trò là nhà đầu tư cho Quỹ. 

Một ví dụ điển hình nhất khi nhắc tới hệ sinh thái khởi nghiệp, đó chính là 

Mỹ, tại quốc gia này, Chính phủ, các Quỹ đầu tư mạo hiểm và các nhà đầu tư 

Thiên thần có thể nói là mạch máu xuyên suốt nuôi dưỡng quá trình phát triển của 

Startup. Ngoài tham gia dưới vai trò chính sách, Chính phủ Mỹ đã trực tiếp tham 

gia vào việc đầu tư. Chính phủ Mỹ đã đầu tư 25% tổng số vốn của hai quỹ Huron 

River Ventures và Michigan Accelerator Fund ngay từ khi mới thành lập và Chính 

phủ chấp nhận giới hạn lợi nhuận của mình ở mức 1,5 lần (điều này đồng nghĩa 

nếu quỹ tạo ra lợi nhuận hơn 1,5 lần tất cả các nhà đầu tư sẽ được lãi nhiều hơn 

phần mình đóng góp) giúp quỹ nhanh chóng được thành lập và đi vào hoạt động.  

 Tọa lạc tại phía Bắc California (Mỹ), Silicon Valley được thế giới coi là 

thánh địa công nghệ toàn cầu với số lượng Startup từ 14.000 đến 19.000 và từ 1,7 

đến 2,2 triệu nhân viên công nghệ cao. Đây là ngôi nhà của những câu chuyện 

thành công như: Apple, Google, Facebook, và vô số những Startup thành công 

khác. Chỉ với 3 Startup đã tạo ra 1.500 tỷ đô la giá trị vốn hoá thị trường và sử 

dụng hơn 165.000 lao động. Tác động của Thung lũng Silicon tới thế giới và chính 

nước Mỹ là không thể phủ nhận, trong Báo cáo Dự án đổi mới sáng tạo và Năng 

lực cạnh tranh chỉ ra rằng mỗi công nghệ cao trong Hệ sinh thái ở Thung lũng 

Silicon giúp tạo ra khoảng 5 triệu việc làm. Trong một số nghiên cứu khác về sự 

ảnh hưởng của những Startup này, Facebook đã công bố tạo ra 4 triệu việc làm 

trên toàn cầu, bao gồm nhân viên phát triển ứng dụng và nhân viên tiếp thị 
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Facebook. Cứ như vậy, Thung lũng Silicon đã truyền cảm hứng khởi nghiệp cho 

toàn thế giới.  

Theo thống kê của NVCA (National Venture Capital Associates), mỗi năm 

nước Mỹ thu hút từ 50 đến 60 tỷ đô la đầu tư mạo hiểm và Silicon Valley chiếm 

khoảng một nửa số này. Với nguồn vốn đầu tư này ước tính xấp xỉ 0,23% GDP 

nhưng tạo ra 21% GDP và 11% việc làm mỗi năm cho nước Mỹ. Một tỉ lệ ngoạn 

mục cho thấy tác động của nguồn vốn này đến sự phát triển của nền kinh tế Mỹ 

và là sự ao ước của nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. 

Ở Châu Á, nhiều quốc gia đã xác định việc phát triển khoa học là yếu tố 

then chốt để xây dựng nền kinh tế vững mạnh. Israel, Hàn Quốc hay Singapore 

đều là những minh chứng sống động cho sức mạnh khoa học công nghệ có ảnh 

hưởng to lớn như thế nào đối với nền kinh tế. 

Được thế giới mệnh danh là “quốc gia khởi nghiệp”, từ cách nay hơn 40 

năm, Chính phủ Israel đã bắt đầu có chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp để 

khởi nghiệp sáng tạo. Trong các bộ của Israel đều có một cơ quan chuyên về đổi 

mới, khởi nghiệp sáng tạo và một chuyên gia trưởng được phân công chịu trách 

nhiệm về việc phát triển khoa học công nghệ để thúc đẩy đổi mới, khởi nghiệp 

sáng tạo.  

Xét theo phần trăm GDP, Israel dành nhiều ngân sách nhất cho R&D trên 

thế giới với khoảng 4,5%, cao hơn rất nhiều mức bình quân 2,2% của Tổ chức 

hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) và các quốc gia có cùng mức GDP trên toàn 

cầu. Theo Cơ quan sáng tạo Israel (IIA), nguồn ngân sách trên được sử dụng chủ 

yếu để chính phủ chia sẻ các rủi ro về tài chính với những startup. Bằng việc đầu 

tư vào công nghệ cùng các doanh nghiệp tư nhân, Chính phủ Israel đã chia sẻ bớt 

gánh nặng cũng như rủi ro khi đổ tiền vào các startup, qua đó nuôi dưỡng được 

một nền tảng công nghệ cũng như vườn ươm khởi nghiệp phát triển. 

Tính đến tháng 4/2015, Bộ Kinh tế Israel đã hỗ trợ cho 20 startup bằng cách 

đầu tư 7 tỷ USD cho mỗi 1 tỷ USD gọi vốn từ các nhà đầu tư tư nhân. Như vậy, 

mảng tư nhân chỉ chiếm 15% tổng số vốn đầu tư cho khởi nghiệp ở Israel nhưng 

lại đóng vai trò khá quan trọng trong giai đoạn sau của doanh nghiệp khi các dự 

án thành công. Ngoài ra, hàng năm, văn phòng khoa học quốc gia Israel (OCS) sử 

dụng 85% khoản tiền ngân sách 450 triệu USD để hỗ trợ cho gần 200 startup cũng 

như đầu tư cho hàng loạt các dự án nghiên cứu, phát triển của những tập đoàn lớn.  

Theo tính toán của các cơ quan chức năng Israel, trong những năm qua, khi 

Chính phủ Israel đầu tư 1 đô la cho khởi nghiệp sáng tạo thì mang lại lợi nhuận 

5-8 đô la, thậm chí là 17 đô la cho đất nước.  

Vượt qua mọi khó khăn, ngày nay nền kinh tế Israel được đánh giá là “rất 

phát triển”, GDP đầu người đạt gần 40.000 đô la. Năm 2013, Israel được xếp thứ 
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19 trong tổng số 187 quốc gia về Chỉ số Phát triển Con người của Liên Hiệp quốc. 

Trong những thành công đó có sự đóng góp vô cùng quan trọng của quá trình đổi 

mới, khởi nghiệp sáng tạo. 

Năm 2008, lượng vốn đầu tư mạo hiểm rót vào Israel đạt gần 2 tỷ đô la, 

bằng với nguồn vốn tương tự chảy vào Vương Quốc Anh (với 61 triệu dân) hay 

vào Đức và Pháp cộng lại (với hơn 145 triệu dân). Cũng Israel là quốc gia ngoài 

nước Mỹ có nhiều công ty niêm yết nhất trên sàn chứng khoán NASDAQ. Tính 

từ thập niên 1980 đến nay, có hơn 250 công ty Israel đã thực hiện IPO trên 

NASDAQ. Israel cũng là nơi sản sinh ra những công ty sáng tạo và đổi mới nổi 

tiếng như Teva – công ty sản xuất thuốc với giá trị thị trường là 43 tỷ USD và 

Check Point – công ty công nghệ phần mềm có trị giá 11 tỷ đô la. 

Rõ ràng, Chính phủ là người dẫn dắt thị trường khởi nghiệp và tạo tiền đề 

cho các quỹ và các công ty tư nhân tham gia vào cuộc chơi dài hạn sau cùng. Việc 

Chính phủ tạo ra được cơ chế cũng như đi đầu chia sẻ rủi ro với tư nhân sẽ kích 

thích làn sóng đầu tư vào công nghệ, tạo nên một thị trường khởi nghiệp khỏe 

mạnh và phát triển cho dài hạn. 

Một quốc gia trong Châu Á khác cũng có sự đầu tư rất lớn của Chính phủ 

cho hệ sinh thái khởi nghiệp, đó chính là Hàn Quốc. Hàn Quốc đầu tư 2,91 tỷ đô 

la để phát triển Startup, trong đó phần lớn số tiền này sẽ được sử dụng để đầu tư 

vào các Startup thông qua các quỹ đầu tư mạo hiểm tư nhân ở các giai đoạn khác 

nhau, đồng thời là việc rỡ bỏ một số các loại thuế từ bán cổ phần công ty cũng 

như cho phép nhà đầu tư miễn giảm thuế với điều kiện họ tái đầu tư khoản lãi từ 

bán cổ phần của mình. Như vậy, có thể thấy rằng, Hàn Quốc đang chuẩn bị cho 

các Startup của mình một cơ chế dễ dàng huy động vốn ở mọi giai đoạn: Giai 

đoạn vốn mồi và trước sàn KONEX: Startup Hàn Quốc có thể huy động vốn từ 

các quỹ đầu tư mạo hiểm được đồng đầu tư bởi Chính phủ. Các giai đoạn sau, 

Startup có thể lần lượt huy động vốn ở sàn KONEX, KOSDAQ và KOSPI. Ngoài 

ra, các cơ chế đồng đầu tư của Chính phủ cũng như miễn giảm thuế thu từ bán cổ 

phần cũng góp phần thúc đẩy các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện mua bán 

sáp nhập hơn, qua đó tạo thanh khoản cho các nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu 

tư mạo hiểm. 

Chính Phủ Hàn Quốc từ năm 2005 đã thành lập “Quỹ Mẹ” (Fund of Funds) 

được quản lý bởi công ty nhà nước KVIC (Korea Venture Investment 

Corporation). Công ty này quản lý nguồn vốn góp từ 8 cơ quan chính phủ khác 

nhau (các Bộ và các tổng công ty Nhà nước) và góp vốn vào các quỹ đầu tư mạo 

hiểm của Hàn Quốc nhằm tạo vốn mồi cho các quỹ đầu tư mạo hiểm này đi kêu 

gọi thêm vốn đầu tư từ tư nhân. Tính đến thời điểm năm 2016 thì 66,6% số quỹ 

đầu tư mạo hiểm và 81,1% số tiền đầu tư mạo hiểm của Hàn Quốc đều được tạo 

ra từ các khoản vốn mồi của KVIC vào các quỹ đầu tư. 
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Ngoài công cụ là KVIC, Chính Phủ Hàn Quốc còn sử dụng Ngân hàng phát 

triển Hàn Quốc (Korea Developemt Bank – KDB) để đầu tư vào các quỹ đầu tư 

mạo hiểm. Từ năm 2011 đến năm 2015 cho thấy 12,5% số vốn của các quỹ đầu 

tư mạo hiểm của Hàn Quốc đều xuất phát từ KDB. 

Công cụ thứ 3 của Chính Phủ Hàn Quốc là Growth Ladder Fund (GLF), tổ 

chức này có nhiệm vụ huy động và quản lý vốn từ các Ngân Hàng Quốc Doanh 

của Hàn Quốc để đầu tư vào các quỹ đầu tư mạo hiểm và đồng thời họ cũng được 

quyền đầu tư vào các doanh nghiệp Startup ở giai đoạn phát triển và mở rộng. 

Công cụ thứ 4 Chính Phủ Hàn Quốc sử dụng là việc cho phép các quỹ hưu 

trí đầu tư tới 10% tổng số tiền của họ vào các quỹ đầu tư mạo hiểm. 

Với các công cụ này, Hàn Quốc đã tăng tổng số quỹ đầu tư mạo hiểm trong 

nước từ 54 lên tới 279 quỹ. Thời gian này cũng là thời gian mà các công ty công 

nghệ “tỷ đô” của Hàn Quốc được xây dựng như KaKao, Naver, Coupang...  

Thị trường đầu tư mạo hiểm tại Hàn Quốc bắt đầu cất cánh vào năm 2014. 

Từ 71 triệu đô la đầu tư trong năm 2013, tới năm 2014 đã tăng lên 949 triệu đô la. 

Sau đó, nó đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1,8 tỷ đô la trong năm 2015. Những 

năm gần đây, số vốn đầu tư mạo hiểm hàng năm đã duy trì ổn định ở mức 500 

triệu- 600 triệu đô la mỗi năm. Điều này cho thấy, chính những nỗ lực hỗ trợ cho 

startup và sự đầu tư mạnh tay từ những ngày đầu tiên của Chính phủ Hàn Quốc 

đã lôi kéo được một loạt các nhà đầu tư lớn, các quỹ đầu tư có trụ sở tại Hàn Quốc, 

các công ty đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước tích cực tham gia vào thị trường 

đầu tư mạo hiểm nước này. 

Một ví dụ gần hơn nữa trong khu vực, chính là Singapore. Chính phủ 

Singapore đầu tư đối ứng lên tới 3 triệu đô la cho mỗi quỹ được thành lập. Tất cả 

các quỹ tên tuổi tại đây đều có sự tham gia vốn của chính phủ như: JFDI, IMJ 

fund...  

Ngoài ra, Chính phủ hợp tác đầu tư với các nhà đầu tư và các quỹ đầu tư cá 

nhân trong chương trình SG Equity để đồng đầu tư vào các công ty khởi nghiệp 

đủ điều kiện theo chương trình này. Đối với các công ty khởi nghiệp công nghệ 

nói chung, chính phủ đầu tư 70% kinh phí ban đầu, tối đa 250 nghìn đô la và tỷ lệ 

1:1 cho các khoản đầu tư tư nhân tiếp theo với số tiền lên tới 2 triệu đô la. Đối với 

các công ty mới khởi nghiệp được phân loại là công nghệ cao và phức tạp, chính 

phủ đầu tư 70% kinh phí ban đầu, tối đa 500 nghìn đô la và cung cấp tỷ lệ 1:1 

tương tự với số tiền lên tới 4 triệu đô la. 

Chính sự tập hợp của các nhà đầu tư và luật doanh nghiệp về đầu tư tương 

đồng với các nền kinh tế như Mỹ và Anh đã kéo các Startup trong khu vực tập 

trung về nước này. Singapore mặc dù không có thị trường để Startup khai thác 
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nhưng lại là quốc gia có nhiều Startup lớn nhất trong khu vực và được coi là thung 

lũng Silicon của Châu Á. 

Có thể thấy trong tất cả các ví dụ trên, Chính phủ các nước đều tham gia 

rất mạnh tay vào việc đầu tư cho các Startup công nghệ, nhưng họ không trực tiếp 

quản lý khoản vốn đầu tư của mình mà đều thông qua các Quỹ đầu tư mạo hiểm 

tư nhân trong nước. Có 3 lý do giải thích tại sao Chính phủ Mỹ, Hàn Quốc và 

Singapore lại chọn làm theo phương án này: 

Thứ nhất là về thời gian giải ngân. Quy trình giải ngân của Chính phủ 

thường phức tạp và đòi hỏi một khoảng thời gian dài hơn so với khả năng đáp ứng 

nhu cầu gọi vốn của các công ty Startup.  

Thứ hai, nếu Chính phủ muốn kêu gọi vốn đối ứng từ tư nhân và nước 

ngoài, hai đối tượng này sẽ không thể đưa tiền cho Chính phủ của một quốc gia 

quản lý, và đòi hỏi cần phải có một bên thứ ba chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ 

nguồn vốn đầu tư này, thường là các quỹ đầu tư tư nhân.  

Thứ ba, đầu tư mạo hiểm là một ngành công nghiệp trong nền kinh tế.  

Ở Mỹ, từ năm 1973, Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm Quốc gia (National Venture 

Capital Association viết tắt là NVCA) đã được thành lập bởi các nhà đầu tư mạo 

hiểm hàng đầu, được phục vụ như là một nhóm thương mại công nghiệp cho 

ngành công nghiệp đầu tư mạo hiểm. Nếu xét đến hiệu quả lợi nhuận của việc đầu 

tư, chúng ta sẽ nhìn vào các con số được và mất của các hệ sinh thái khác. Tại Mỹ 

hàng năm có khoảng 0,03% GDP được sử dụng để đầu tư vào Startup nhưng các 

doanh nghiệp đã từng nhận được vốn đầu tư mạo hiểm trong quá khứ hiện nay 

đang đóng góp 28% GDP cho toàn nước Mỹ. Tất nhiên con số 0,03% này không 

phải là toàn bộ sử dụng từ ngân sách công nhưng chúng ta có thể tính một ví dụ 

cực đoan là toàn bộ con số này là ngân sách công và toàn bộ các doanh nghiệp ở 

Mỹ hiện tại đã từng được đầu tư mạo hiểm phá sản thì Mỹ cũng vẫn phải đầu tư 

mất tiền trong vòng 993 năm tới mới bắt đầu “lỗ vốn”. 

Ở Hàn Quốc, trước khi giao vốn đầu tư gián tiếp thông qua các quỹ đầu tư, 

Chính phủ Hàn Quốc đã từng thành lập và vận hành các quỹ đầu tư mạo hiểm 

riêng của Chính phủ (Government Venture Capital viết tắt là GVC). Tuy nhiên, 

các quỹ này hoạt đông kém hiệu quả trong việc tư vấn và bổ sung giá trị gia tăng 

cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Lý do thứ nhất đến từ động lực quản lý do 

gánh nặng tài chính đối với sự thất bại đầu tư của các quỹ này và của người quản 

lý quỹ thấp hơn so với các quỹ đầu tư tư nhân. Lý do thứ hai là khả năng thẩm 

định các công ty để đầu tư, các quỹ đầu tư của Chính phủ thường có xu hướng 

chọn các công ty đã được các quỹ đầu tư tư nhân đầu tư hoặc các công ty đã có 

những thành công nhất định, do trong quá trình thẩm định các dự án đầu tư, các 

công ty còn non trẻ hơn rất khó đánh giá được về những tiềm năng chuyên môn 
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cần thiết như công nghệ, kinh nghiệm, mối quan hệ, thông tin… Chính vì sự kém 

năng suất và kém hiệu quả trong hoạt động của các GVC này mà Chính phủ Hàn 

Quốc đã chuyển hướng rót tiền vào các quỹ đầu tư tư nhân có chuyên môn và để 

các quỹ này chịu trách nhiệm quản lý nguồn vốn đầu tư của mình. 

III. Kết luận và đề xuất chính sách 

1. Kết luận 

Qua những phân tích phía trên, có thể thấy, cơ hội để Việt Nam tăng trưởng 

GDP ở giai đoạn hiện tại chính là tăng trưởng năng suất lao động thực. Và một 

trong những yếu tố để tăng trưởng năng suất lao động thực TFP nhanh nhất chính 

là thúc đẩy thương mại hóa công nghệ bằng việc tạo thị trường vốn đầu tư mạo 

hiểm tại Việt Nam cho các công ty khởi nghiệp công nghệ. Mặc dù thị trường vốn 

đầu tư từ Việt Nam cho chính các công ty Startup Việt Nam ở thời điểm hiện tại 

vẫn còn rất hạn chế, tiềm năng phát triển của các Startup Việt Nam ngày càng 

được minh chứng nhiều hơn thông qua gần 100 các thương vụ đầu tư lớn nhỏ mỗi 

năm từ các quỹ đầu tư lớn trong khu vực và trên thế giới trong vòng 2 năm trở lại 

đây. 

Đặc thù của mô hình đầu tư mạo hiểm là đầu tư vào con người, những con 

người dám làm dám chịu, dám thay đổi, chấp nhận thử nghiệm cái mới, chấp nhận 

thất bại để đạt được thành công đột phá. Việc đầu tư vào con người và các hoạt 

động của nhóm người đó nhằm khảo sát đánh giá thị trường, thử nghiệm sản phẩm 

và có thể cả công nghệ mới... Thực chất đây là khoản chi phí mà chưa chắc đã 

đem lại được doanh thu hay lợi nhuận. Tại Mỹ đã tổng kết việc đầu tư mạo hiểm 

chỉ có thể thành công được 10%, như vậy việc mất đi 90% gần như tất yếu. Do 

đó, việc kêu gọi tư nhân tự đầu tư vào Startup là vô cùng khó khăn, bởi chúng ta 

chưa quen với việc chấp nhận thất bại. Rất nhiều Startup Việt Nam đã chứng minh 

năng lực và tiềm năng của mình so với các Startup khác trong khu vực và được 

định giá tỷ đô với những thương vụ đầu tư bạc tỷ. Tuy vậy, ở thời điểm hiện tại, 

văn hóa đầu tư mạo hiểm ở Việt Nam dù đã bắt đầu nhen nhóm nhưng vẫn còn 

rất sơ khai. 

Thực tế, thị trường Việt Nam trong 3 năm trở lại đây đã và đang là một thị 

trường giàu tiềm năng được các nhà đầu tư nước ngoài quan tâm. Năm 2016, cả 

Việt Nam có 50 thương vụ đầu tư vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, với tổng giá 

trị lên tới 205 triệu đô la Mỹ, phần lớn nguồn vốn đầu tư này đến từ các quỹ đầu 

tư và các nhà đầu tư nước ngoài. Tới năm 2017, với 92 thương vụ đầu tư, tổng số 

tiền đầu tư cho thị trường đầu tư mạo hiểm đã tăng lên 291 triệu đô la, và 84% số 

vốn đầu tư đó là đến từ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài. Năm 2018, cùng 

con số 92 thương vụ đầu tư, nhưng giá trị đầu tư đã đạt con số 889 triệu đô la, 

tương đương gấp 3 lần so với năm 2017. Tuy không có thống kê chính xác về số 

thương vụ được đầu tư bởi các quỹ đầu tư trong nước, nhưng nếu không tính đến 
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các thương vụ mua đi bán lại của các công ty, ước tính tỷ lệ nguồn vốn đầu tư đến 

từ các quỹ đầu tư nước ngoài cũng xấp xỉ 80% như năm 2017. 

Nhìn vào con số này và đánh giá ở một khía cạnh khác, Việt Nam đang bỏ lỡ 

cơ hội đầu tư phát triển công nghệ vì đa phần Startup Việt Nam đang được các 

quỹ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài tài trợ vốn. Chưa tính tới yếu tố lợi nhuận, 

điều này đã dẫn tới những thiệt khòi khác như sau: 

1. Quỹ đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam đều có mạng lưới hoạt 

động riêng nên nhà đầu tư trong nước không có nhiều cơ hội giao lưu, trao 

đổi kinh nghiệm và học hỏi từ họ. Quỹ đầu tư nước ngoài cũng không có 

động lực cho việc phải hợp tác với Việt Nam, ngoài đối tượng duy nhất họ 

quan tâm là các công ty Startup mà họ nhìn thấy tiềm năng phát triển. 

2. Các quỹ đầu tư nước ngoài đầu tư vào các công ty Việt Nam, sau khi họ thoái 

vốn và thu lời, mặc dù Việt Nam có thể nói là có startup tỷ đô nhưng nhà đầu 

tư trong nước không ai được hưởng và những thương vụ thoái vốn này cũng 

không đóng góp vào sự phát triển GDP của Việt Nam.    

Một số startup lớn ở Việt Nam mặc dù sáng lập viên là người Việt Nam, 

được sáng lập ở Việt Nam, nhưng không ít trong số họ thực chất đều là các doanh 

nghiệp con có công ty mẹ đặt ở Singapore. Không có startup nào ở Việt Nam khi 

thành lập ra đã mở bên Singapore nhưng trong quá trình phát triển và cần gọi vốn, 

họ không có đối trọng nào ở Việt Nam để đàm phán với các quỹ đầu tư nước 

ngoài, do đó nhà đầu tư có thể dễ dàng yêu cầu họ thành lập lại doanh nghiệp ở 

Singapore. Sau cùng, Việt Nam lại không có quyền sở hữu gì với các doanh 

nghiệp này. 

Sau cùng, Việt Nam với lợi thế gần 100 triệu dân và GDP đang tăng trưởng 

nhanh hàng năm, chúng ta sẽ rất sớm trở thành thị trường có sức tiêu dùng lớn để 

các doanh nghiệp nhắm tới, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta cần có phương pháp hiệu 

quả để giữ lại các khoản thu thuế cũng như giữ được các tài sản lớn là các Startup 

tỷ đô. 

2. Đề xuất chính sách 

Từ những phân tích trên, VSV đề xuất Chính phủ Việt Nam 2 vấn đề lớn 

đó là sớm soạn thảo và ban hành Luật Đầu tư mạo hiểm và Thí điểm đầu tư 

vốn mồi vào các quỹ đầu tư mạo hiểm trong nước để kêu gọi đồng đầu tư từ nước 

ngoài vào các công ty khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam.   

Nếu Việt Nam muốn tập trung phát triển Startup để làm đòn bẩy kinh tế, 

Chính phủ cần tham gia đầu tư trực tiếp để kích thích tăng trưởng về số lượng và 

chất lượng Startup, đặc biệt là giai đoạn đầu. Chúng ta nhận thấy hiện trạng của 

Việt Nam đang thiếu nhà đầu tư ở giai đoạn vốn gieo mầm từ 10 nghìn đến 500 
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nghìn đô la trong khi gần như toàn bộ Startup ở Việt Nam đều nằm ở giai đoạn 

này. Một khi các Startup đã phát triển vượt qua ngưỡng nửa triệu đô la có thể dễ 

dàng hơn trong việc gọi vốn từ các Quỹ đầu tư mạo hiểm nước ngoài.  

Bên cạnh đó, Chính phủ cần đóng vai trò thu hút khối tư nhân cùng đầu tư 

vào thị trường Startup. Việc làm này sẽ thu hút không chỉ Startup và nhà đầu tư 

tư nhân ở Việt Nam mà còn cả trong khu vực và trên thế giới. Khi bắt đầu tham 

gia đầu tư trong thị trường Startup, các quỹ Chính phủ cần lưu ý những điểm sau 

để lựa chọn quỹ đồng đầu tư: 

• Những người quản lý quỹ có đầu tư tiền của mình vào quỹ hay 

không? (nhà đầu tư khi đầu tư vào quỹ quan tâm tới vấn đề này để 

đánh giá sự quyết tâm của những người quản lý quỹ) 

• Đội ngũ quản lý quỹ đã đầu tư bao nhiêu công ty? Tỷ lệ thành công 

và thất bại? 

• Các công ty/tổ chức lớn thành lập quỹ, đây là dấu hiệu tích cực cho 

hệ sinh thái Startup. Lưu ý, nếu quy mô của quỹ không bằng các 

mảng kinh doanh khác của doanh nghiệp thì sẽ không được tập trung 

các nguồn lực tốt nhất cho hoạt động này. 

Một số tiêu chí mà các quỹ đầu tư mạo hiểm cần đáp ứng và tuân thủ khi 

được Chính phủ lựa chọn quản lý quỹ: 

• Các quỹ đầu tư được lựa chọn phải đầu tư toàn bộ số tiền đầu tư kêu 

gọi được vào các Startup đăng ký kinh doanh tại Việt Nam, tối thiểu 

bằng với số tiền mà Chính phủ cam kết đầu tư vào quỹ. 

• Các quỹ đầu tư được lựa chọn phải đầu tư hoặc kêu gọi được đầu tư 

tối thiểu hai phần ba tổng số vốn của quỹ. 

• Trong đội ngũ quản lý quỹ phải có ít nhất hai nhà quản lý có hơn hai 

năm kinh nghiệm liên quan, chẳng hạn như kinh nghiệm tại các công 

ty đầu tư mạo hiểm, vườn ươm, tổ chức thúc đẩy kinh doanh hoặc 

các công ty cổ phần tư nhân. Ngoài ra, các nhà quản lý này phải có 

khả năng thẩm định các công ty để đầu tư và hỗ trợ họ trong quá trình 

phát triển toàn cầu. 

Để có thể mở rộng mạng lưới nhà đầu tư tư nhân, ngoài việc tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn các kỹ năng đầu tư, Chính phủ nên có những gói tài chính dành 

riêng cho việc đầu tư mạo hiểm kết hợp với một số tổ chức thúc đẩy khởi nghiệp 

và để họ quản lý phần vốn này. Chính phủ đóng vai trò tài trợ vốn, không nên cử 

người tham gia vào Hội đồng quản trị của từng công ty khởi nghiệp, bởi việc quản 

lý này sẽ không phải là sở trường của những người làm chính sách. Tư nhân cùng 

bỏ vốn đầu tư họ có quyền lợi sẽ lo bảo toàn và phát triển nguồn vốn của họ, họ 

vừa có kinh nghiệm hơn lại có đội ngũ quản lý, thẩm định đầu tư chuyên nghiệp 
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hơn, họ biết khi nào là thời điểm nên đầu tư và thời điểm nào nên thoái vốn để thu 

lời. 

Tỷ lệ vốn đề xuất mà Chính phủ nên tham gia đầu tư là 1/3 tổng số vốn của 

mỗi quỹ đầu tư, với con số tối thiểu nên đầu tư cho mỗi quỹ là 10 triệu đô la, với 

điều kiện quỹ kêu gọi được 2/3 tổng số vốn còn lại từ nhà đầu tư tư nhân trong 

nước và nước ngoài. Điều đó tương ứng với việc, cứ mỗi 10 triệu đô la Mỹ vốn 

đối ứng mà Chính phủ đầu tư, mỗi quỹ đầu tư mạo hiểm sẽ kêu gọi thêm tối thiểu 

20 triệu đô la từ tư nhân để đầu tư cho các startup Việt Nam.  

Nhóm chuyên gia VSV đề xuất Chính phủ đầu tư vào tối thiểu 5 quỹ đầu 

tư mạo hiểm tại Việt Nam. Trong trường hợp cần thí điểm 1 quỹ đầu tư để thử 

nghiệm và kiểm chứng hiệu quả của mô hình này, chúng tôi đề xuất ứng cử VSV. 

Để thử nghiệm mô hình về Đầu tư mạo hiểm, nhóm chuyên gia VSV đã liên tục, 

tuyển chọn và đầu tư vốn gieo mầm, đến nay đã đầu tư 75 nhóm, 40 trong số đó 

đang hoạt động tốt và 20 nhóm đã gọi được vốn vòng tiếp theo. Từ những thành 

công ban đầu, VSV đã trở thành địa điểm của cộng đồng đầu tư quốc tế, các tổ 

chức phi chính chủ của các nước có hệ thống đầu tư mạo hiểm phát triển. VSV là 

nơi cung cấp thông tin chi tiết về tình hình của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam 

từ lộ trình làm chính sách của nhà nước, cho đến sự phát triển của cộng đồng khởi 

nghiệp tại Việt Nam, mạng lưới các nhà đầu tư thiên thần, các quỹ đầu tư mạo 

hiểm đang hoạt động tại Việt Nam. VSV đã trở thành cầu nối giữa các nhà đầu tư, 

quỹ đầu tư nước ngoài và các Startup Việt. Qua mạng lưới này, VSV có cơ hội 

tìm kiếm các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm tham gia hỗ trợ huấn luyện 

Startup đồng thời đầu tư gieo mầm cho các startup mà họ huấn luyện.  

 Như vậy, chưa xét đến hiệu quả lợi nhuận của việc đầu tư, mà chỉ cần mỗi 

quỹ kêu gọi thêm gấp hai lần số vốn đầu tư từ tư nhân và nước ngoài thì cũng đã 

giúp thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam. Tỷ lệ này còn chưa xét đến tính chất của đầu 

tư mạo hiểm là các quỹ thường chia sẻ các thương vụ đầu tư tiềm năng với nhau, 

nên từ 10 triệu đô la mà Chính phủ Việt Nam đầu tư ban đầu, các quỹ thậm chí 

còn có khả năng kêu gọi được lên tới 100 triệu đô la từ các nhà đầu tư và các quỹ 

đầu tư nước ngoài. Vì vậy, nếu Chính phủ tiên phong trong việc xây dựng được 

thị trường đầu tư mạo hiểm đủ lớn mạnh trong nước, các Startup Việt Nam sẽ có 

thể kêu gọi được đầu tư trên chính quê hương của mình, và Việt Nam sẽ giữ lại 

được tất cả những Startup triệu đô trong tương lai. 
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����������������� !�" #$%&'()&*$*+,(-.&'-/-$01(*)1*23&(,245467819:�;<54=1*>?@7ABCDEFG&*2H7*I1J23&(K)1(7?@&-L&'9:MNO*P1Q*R1&*S&'*,&1*@�TUV9-W+(,+X" Y:��Z[<��NX\\]:���:�UT9\" Î1]:_VZ[G̀23(a�bG<��N�X\\�:�4���bc�]V\" aUdA�eTU9<��N�X\\]Vb�VUdA�NTU9�4Ub\" a9UB:T�FG454*I1J23&;<54&*$a��fUbGg��TV:V9G-L&'4�V91hQ454;<i�*I1Q*jk2@&�T_V(*@'2l2V9�c(,2̀23(a�b ������������	
����
����	���������
���
� �� !"#$%&'()* �+,,-./ 0#1�23)4#� 5#6789��:�0�;8�<=>? =<=#$%&'()* �+,'%?,:@ABC)D#E'(,%&'(FC:G:@�H#I@C�C)J*')K",-.2L:GM3'�%N� O$%&'(P* �+,Q"R,#5SP* �+,Q"R,@C�TU�3VWXGYZC:G3[\]̂ �_̀3aBP* �+,b��@�c�� P* �+,d<=GFGA��+,eB�f [\_gh̀3aBUAiH��=G:C9��ZA:�cj�i� V+,> 0'Xk:@'(�0l%"=GY:G/ m'�Gk:@[nh�h̀3aBZ�i�H�C�3Z�i�C2��C�3
106 



������������	
������������������������ �!
"�# $%&'()*+,-./'012�,�2345617389�:;,:<=>:�?�@�,-�AB,-:?C,)DEF:�,-GH&IJ���K�L�!�MNOPQ�R;IJ���S���T�UMVIJ���K�L�W�M�XYZ��[\�]̂ ����8_̀a./)bc./�:;,:F+,-�@d,-'e>�fF,-:?C,)DER;)'Eg_.-?�dF+,-./'0# *fF'h%̀8i./j�d/kl8mh̀%h̀&n.opq3)'br./�@s,:�@�d8t&F:�2C,-?�R;�:�B-?�u;BG&0)�@d,-FfF<p.'Gv)�# w'x./<p.'Gv),;2j�d/klyzq3'()Bf2q3zd6q3{|q3*+,-./'&0>}�~q3�,3,?,:l%./q3G=̀<&0ElH&���# ��3,-:?C,)DE�?,:̀&n.op89.'=>'() ������������	
������������ ��������� �!"��#$%�&'()�*+� ,-(.&/�01�� ���23�!�42#$%�&'()�� (56 7��8"� 9:0& ;<:=!)&>����6?�@A2B$= C+&!D��!EC&+C@A2@�4��F�=!D��F:<$�� 5*G(HIJD&KLMN�O�P(QR&F:2 �7���ST<$ U2QP��V5W$=� U2X�BY<Z�� .�:<$B$=&(;�K[,��G2<Z=:\2]"̂ \<ZS=�#� 9:0& ;<:=!)�$_B!̀aM:Z\�&>����6?�@A2B$=� 8���A%<<Z$\b<2c6B$�<ZVG(B%B&P2 c2<Z$\b<2c6��G2<Z=:\HI N̂�O� �d\b<Qe�Z$\� G�(8"-(.&/�0�M:f&g&'ha@("V5 4i�%B�S=<Z2 6a)�!P(KLM:jkl�A���>��@A2
107 



 

108 

Thuyle
Rectangle



Diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam thường niên lần thứ hai (VRDF 2019)  

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2019 

 

Trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam  

Massimo Piccardi 

SEDE, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin 

Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Broadway NSW 2007 Ôxtrâylia 

 

Trí tuệ nhân tạo là gì? 

Hàng ngày chúng ta đều nghe nói về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) trong công 

nghệ và xã hội. Mặc dù cũng có phần nào đó bị cường điệu, nhưng không thể phủ nhận 

các tác động của AI. “AI” hợp nhất các khối xây dựng như học máy và nhận dạng mẫu, 

thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý lời nói và robot, cung cấp cho chúng 

ta khả năng khai thác nội dung thông tin trong các hình ảnh, video, ngôn ngữ, dữ liệu 

cảm biến và dữ liệu giao dịch đến một mức độ chưa từng có. AI đang phát triển nhờ 

những cải tiến về thuật toán cơ bản, nhưng cũng không ngừng gia tăng khả năng tính 

toán và giao tiếp của chúng ta (bộ xử lý đồ hoạ - GPU, điện toán đám mây và điện toán 

biên, 5G, mạng băng thông rộng, IoT,…) và khả năng mở rộng dữ liệu.  

Hoàn toàn hợp lý khi đặt ra câu hỏi liệu hiện nay AI đã phát triển đến mức nào. Các ví 

dụ không thể đếm được và đến từ tất cả các loại tên miền. Chẳng hạn, AI được các 

phương tiện truyền thông xã hội như Facebook, Instagram,… sử dụng để tự động gắn 

thẻ hình ảnh của người sử dụng với tên và hồ sơ của mọi người (Hình 1). AI cũng đang 

có những bước tiến nhanh chóng trong chẩn đoán y tế để chẩn đoán các bệnh như ung 

thư vú, ung thư da, bệnh võng mạc tiểu đường và nhiều bệnh khác. Ví dụ, công nghệ 

IDx-DR của IDx Technologies là một công cụ tự động để phát hiện bệnh võng mạc 

tiểu đường đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận cho 

sử dụng thương mại cách đây hơn một năm rưỡi (Hình 2). Trong ngành xây dựng, 

những công cụ mới dựa trên AI và robot hứa hẹn sẽ xây toàn bộ một ngôi nhà trong 

vòng chưa đầy hai ngày (xem loạt robot Hadrian của Fastbricks Robotics) (Hình 3). 

Trong ngành sản xuất công nghiệp, AI sẽ thực hiện “chỉnh sửa hàng loạt” có độ khó 

cao (hay còn gọi là “batch size one”) - khả năng cung cấp các sản phẩm được cá nhân 

hóa trên quy mô lớn (Hình 4). Trong lĩnh vực nghiên cứu của tôi - xử lý ngôn ngữ tự 

nhiên - AI đang giúp tạo ra các ứng dụng có thể hiểu ngôn ngữ của con người và tạo ra 

các câu trả lời và tương tác đầy đủ. Các ví dụ nổi bật bao gồm dịch máy (hiện có sẵn 

cho hơn 100 ngôn ngữ, bao gồm tiếng Việt và tất cả các ngôn ngữ chính của châu Á), 

tự động so sánh, trả lời câu hỏi và chatbot (Hình 5). 
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Hình 1. Nhận dạng khuôn mặt 

tự động (Nguồn: Instagram) 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. Chẩn đoán bệnh võng mạc 

đái tháo đường (Nguồn: IDx 

Technologies)  

 

 

 Hình 3. Robot xây dựng 

Hadrian (Nguồn: 

Fastbricks Robotics) 

 

Hình 4. Các công cụ để thiết kế đồ 

nội thất cá nhân (Nguồn: 

SolidWorks và DriveWorks)

 

 

Hình 5. Các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (Nguồn: Google; Salesforce; 

Replika.ai) 

 

Trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam 

Trí tuệ nhân tạo đang bắt đầu được phát triển rất tích cực tại Việt Nam. Tuy nhiên, các 

chuyên gia Việt Nam, những người giữ vai trò phát triển hàng đầu ở các quốc gia khác 
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https://www.youtube.com/watch?v=ir54GLUDXac


như Tiến sĩ Bùi Hải Hưng của Viện Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo VinAI và Tiến sĩ Hervé 

Vũ Roussel của Quod AI đã nêu bật những điểm cần cải thiện nhiều hơn nữa, ví dụ 

như: 

 Số lượng kỹ sư có trình độ cao còn ít; 

 Cơ sở hạ tầng dữ liệu và chất lượng dữ liệu còn hạn chế; 

 Doanh nghiệp chưa có động lực đầu tư vào AI để tự động hóa vì chi phí lao động 

tại Việt Nam còn thấp. 

Tuy nhiên, thật hạn chế khi nghĩ AI là một công cụ để tự động hóa các chức năng công 

việc hiện có: AI có thể mở đường cho các chức năng công việc mà trước đây không 

thể thực hiện được như dự đoán thay đổi thị trường hoặc cho phép thiết kế dựa trên 

thuật toán (generative design). Nhà máy thông minh tại Hải Phòng của GE trong ngành 

công nghiệp sản xuất là một ví dụ về nhà máy sản xuất rất tiên tiến, đã khai thác các 

công nghệ như AI, IoT, phân tích dữ liệu lớn và điện toán đám mây, sử dụng lực lượng 

lao động hơn 1.000 người (Hình 6). Trong lĩnh vực nông nghiệp, các công nghệ xử lý 

hình ảnh bằng AI của Viettel đang giúp nông dân đánh giá sự phát triển của cây lúa 

(Hình 7). Trong lĩnh vực dịch vụ, bệnh viện điện tử (eHospital) của FPT cung cấp một 

hệ thống quản lý bệnh viện toàn diện để quản lý tất cả các hoạt động từ đăng ký khám 

đến xuất viện, và đã được hơn 400 bệnh viện và phòng khám sử dụng.

  

 

Hình 6. Nhà máy thông minh 

Hải Phòng của GE (Nguồn: 

GE) 

 

Hình 7. Công nghệ xử lý hình ảnh 

bằng AI của Viettel từ (Nguồn: Tập 

đoàn Viettel)

Đối với mối quan ngại về đào tạo lực lượng lao động có tay nghề cao và rất cần thiết, 

Việt Nam đang chứng kiến nhiều học viện tư nhân nhanh chóng khắc phục những hạn 

chế về kỹ năng (ví dụ như VietAI, AI Academy Vietnam và NobleProg). Cách thức 

tương tự như các đối tác nổi tiếng ở Hoa Kỳ (Coursera, edX, Pluralsight, Udemy, Khan 

Academy,…) và cung cấp cả nội dung độc lập, cũng như thực hiện các khóa học quốc 

tế (ví dụ như NetCom Learning cho edX, AWS, Microsoft, Cisco,…). Ngoài ra, nhiều 
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trường đại học của Việt Nam đã thiết lập các quan hệ hợp tác quốc tế với các trường 

đại học và trung tâm nghiên cứu quốc tế, như: 

 Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (HCMIU) và Đại 

học Rutgers 

 Đại học Bách khoa học Hà Nội (HUST) và Polytechnique Montréal 

 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) và Malaysia Multimedia 

  

Trường đại học của tôi (Đại học Công nghệ Sydney - UTS) đã thành lập hai trung tâm 

nghiên cứu chung với Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU) và Đại học Bách Khoa – Đại 

học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh (HCMUT) để tăng cường thành công trong hợp tác 

nghiên cứu và chuyển giao công nghệ. Các hoạt động bao gồm đào tạo tiến sĩ, chương 

trình trao đổi chuyên gia và tham gia làm việc trong các lĩnh vực như AI, học máy, 

IoT, 5G, Công nghiệp 4.0, an ninh mạng, vật liệu mới,…. Hiện đã có 11 nghiên cứu 

sinh tiến sĩ nhập học và nhóm bốn nghiên cứu sinh đầu tiên vừa bắt đầu học tại Sydney. 

Trong ba năm qua, cùng với các đồng nghiệp của chúng tôi tại trường Đại học Công 

nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-UET) và trường Đại học Bách Khoa – Đại học 

Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh (HCMUT), chúng tôi cũng đã tổ chức và điều hành một 

Trường Nghiên cứu hàng năm về các chủ đề như Công nghệ tiên tiến để ứng dụng IoT, 

Công nghệ kích hoạt cho Thành phố thông minh và Công nghệ kích hoạt cho Công 

nghiệp 4.0 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Sự hợp tác theo cách này giúp giải quyết 

các nhu cầu đào tạo và nắm được tiềm năng để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển hợp 

tác giữa Việt Nam và Ôxtrâylia.  

Nội dung thảo luận  

AI dường như đang phát triển rất tích cực ở Việt Nam, nhưng nhiều bên liên quan vẫn 

kêu gọi tiếp tục đầu tư và phát triển. Đối với những gì liên quan trực tiếp đến tôi với tư 

cách là một nhà nghiên cứu và đào tạo nghiên cứu, câu hỏi mở sẽ là: làm thế nào để 

tăng nguồn lực cho hoạt động đào tạo lực lượng lao động lành nghề mới? Một sáng 

kiến đáng chú ý theo hướng này là Chương trình Học bổng Khoa học & Công nghệ 

đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài do Vingroup cung cấp, với tối đa 100 học bổng toàn phần 

một năm trong giai đoạn 2019-2030. Một câu hỏi khác là: làm thế nào để thúc đẩy và 

gia tăng nguồn lực cho các dự án nghiên cứu chung giữa Việt Nam và các tổ chức 

nghiên cứu nước ngoài? Ví dụ như Biên bản ghi nhớ được ký gần đây giữa Việt Nam 

và Ôxtrâylia về hợp tác chuyển đổi kỹ thuật số và xây dựng năng lực. Những sáng kiến 

theo hướng này sẽ giúp Việt Nam đi đầu trong quá trình chuyển đổi AI trong hiện tại 

và tương lai. 
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����������	������������������� !"#$%&'#$()#*+,-#$&'./012+34%#$56#$5.789 :5;<=#>?.@A,0-*2*,0B,C85D%5E8FB012GHI*A+JK+,0LM#5(N%,O,0#$5.78FB3I%5(4*C+%5PGQRFB%5PS.P#T U.V.W;<PG*CX,CL7%5JCY#5Z8FBS[G*\,>).F],0.̂6#>=_C2JGH.=#̀ A+-JK]ab !"#$%&'#$S6#(c#$aO1GH&'#$dYA-G"#$GH&e#$fA,Cg :V.*2*CG5=%5PFBW;V#GHI,CB#&h%i j\,0*A+#"#$k;[Gl m?.̂h.@2,0GQR5&h#$Gh.G5I#5(&E#$
132 



����������	�
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151 



���������	
��������������������������������������� ��!"#$%&'(%&()*+,-./01002&3'45&(,6789:;)<787=>,>?78@A0B$+CDEFD"GBHI(JBKL78M,NO&(B&(+-P7,A9:;)<78010+QOP7,>?78RF+,L+=S+T-#%UA-V%W(%&(X=CYZ[(J\]&(̂+_>̀ D7a/bcbdef"g=h-02&39:;)<78V%,>6V%$Ri)j78(B]02&3'45&(k̀7lDm78(%&3n(2&3oQCD+Pp$&3W(%&(V%3]B],qT7r,>?78RF++CD,A0B$EFD"GBHf"s:;)<78=T+t78RCV%=u+=C78DvRh)wk-uQoQCD3]Bf"G:&3DxXD=x+k>y78010,L+=SM+a78D>?78'J&(z]{&|P+V%zB&+}6D~6,L+=SMz%H0($010,L+=S+_h'(%&(,A78k<D/T7=,.I(1'+_-.7n]&(+P"9�=A-D~6010V�&3fY>̀ 788-m-I(1Ik̀7z%+�X'4�&3V%$,�-H̀ -9:;)<78V%oQm7z���;=qTD=�oQm7z�,x+,L+=SM@x+,A78Rm7�+Tq�-uDz%H�,m/@mqn(2&33]B&,L+=S9B&(MRTD=M|-P7'4�0,�X�0:&,C-8-w6=T+t783]B$'(2&3M0�&3DxX7>̀ DM,-u7M;+PM3]1$)jD� �̀-��;H2�:&RCf ��������������!�����������������������������������	
������������������	��������� !"#!$%&&!'()*+,(-(-.&/01(2&/(3-.&/456789:;<,=>*?<@AB86C7DEFG!'&H'IJKLD6M,7DM,D=+=LN#7<O*PD+7(3$Q&R1&0S&/;TUV?E7DA6W!-X&/78Y,D&/!ZJ"PD+7(3$Q&R1&0S&/[\]\#̂_̀ <O,!aGbIc#d�efgh"&/=6,&/-i$j$%(k5:=lJm#n!opF=lq(!m#78+=D&!$%L=r,Bsf,=56F=l78Y,DHt=D*gO,:r,(c(F=l&2&/u"#!t$&!vG@M=luc$Jc&/HwGx=Df,7DM,DF7y,&/!z_d�W{$=+=D(|&/(!QF!%(!c&/FH}&/Rt=Dy,D?+=D($1&u-X&/7DA6!-K&/7*f,(!̂ ,B*gO,(~#PDf,G!c$7DA6>56Ht&/@M)*guIv(�D+=D)*5,#̂_�<,D(�(!Z(3-i&/Fu'�(2&/&2&/JI'(>56Ht&/>M#XJ.HQ(2&/u-X&/d��PhN&/#!�Ht#!m#&/!$%G(!"#7M<786,BHt$&/�=+,RtF=r,B#!m#d�|$LK$#!�Ht(I�Q&hN&/FJ�hN&/F(3�&/hN&/,Df,7M<�D65!�#�=r,B&/!%@MH|$LK$?+,B(��d� !"#!$%&(c(�/!ZbI��(Jc[��k����;,BMg�����[\�]E#̂_�t$&/!Z�8*,B-X&/��Dl5e�01�|$LK$#2&R{&F76M,h$%&B<+6hN#@MH��(��H�Gm&/gO*#�I�k�F���786,BH$1In$%&�<,D(�(!Z(3-i&/HZ&!!-K&/e��k@M!t$&!vGbIc#(�d�efgh"&/#!$�&u-a#0$%#>M:(!o_H�&/;sA=A,7C68�E=D6&/-i$>56Ht&/j$%(k5:d�efgh"&/#!$�&u-a#PD+7(3$Q&(3�A:j$%(k5:d ���������� ¡�¢£�����¤���¥�¦�������§�̈�©ª«
152 



���������	
������������������������	��� !�"# $�%��&'(�)���*�+,�-'.�/�0123456789:;<=>?3@6ABCDEFGHI=7JHKLMNOPQC=>RS6TNUV=>VW=XIYE<6TRSVXZ4[=K[\7]67̂?H_H̀aYbc<bPQC=>RS6T=d<bC;<Pe<bfa6Tgh6Ti0j7?3W6kbcYb67̂6TFdD<glFG6TYQ<B6T7Omn<bAg5H7A8bo<=7VO6NUVPQC=>RS6Ti0pqYbc<brDYbs9:ft67N@uhVgh6TvZ8C;9wx<Bmn<b8yE<B8EZ<mz7[Vi0{7dH8bC<BbC;P8|Yf}67BCD8DYf[6TPQC=>RS6TH̀a=~6TFdD<i0{7dH7VO6<B9:;<=�HfhV=R�6TBo:Q67V�4PQC=>RS6T\7LV=>LYbC�bcf��lXIA�7�H\7GH7]?�?LAHLV=5MvZ\7GH7�VPQC=>RS6T�H7̀ =7�fR�H7R�6Tu�V=~8ZC<B9:;<APQC=>RS6T\7LVYq6T7�aNGf�6TBq�f�f�?=R=>�u5VYbEKLMNOPQC=>RS6Ti ������������+������)�����������������*����������	
���	����������������� �������� �!�"
153 



 

154 

Thuyle
Rectangle



1 

 

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỂ VIỆT NAM TRỞ THÀNH QUỐC GIA 

THỊNH VƯỢNG ĐẾN NĂM 2030 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045 

(Tham luận tại Diễn đàn thường niên về Cải cách và Phát triển Việt Nam  

lần thứ hai 2019 (VRDF 2019) “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng – Ưu tiên và hành động”  

do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức, ngày 19/9/2019 tại Hà Nội) 

 

                                                                         PGS TS Bùi Tất Thắng 

                                                                      Viện Chiến lược phát triển 

                                                                        Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

Vào thời điểm năm 2030, Việt Nam kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam; đến năm 2045, kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày thành lập 

nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Hai thời điểm 100 năm là hai dấu mốc rất quan trọng trên bước đường xây dựng 

đất nước phồn vinh, thịnh vượng của lịch sử Việt Nam hiện đại. 

Năm 2016, bên thềm Đại hội XII của Đảng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân 

hàng thế giới đã phát hành tài liệu “Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, 

Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ”. Tài liệu đã chỉ ra khát vọng chung của dân tộc 

Việt Nam về một quốc gia thịnh vượng, trước hết là sự thịnh vượng về kinh tế, là 

một xã hội “có thu nhập ở mức trung bình cao của thế giới. Tiềm lực và vị thế của 

quốc gia được nâng cao. Nền kinh tế thị trường hiện đại, có năng lực cạnh tranh 

cao và hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu. Không gian phát triển được mở rộng 

với những đô thị làm hạt nhân cho các ngành công nghiệp và dịch vụ sáng tạo. Khu 

vực kinh tế tư nhân trong nước phát triển năng động tham gia tích cực vào chuỗi 

giá trị toàn cầu”. Sự thịnh vượng về kinh tế (đi đôi với bền vững về môi trường) có 

mục tiêu xác định là “dân giàu, nước mạnh”, đã được nêu trong các bản Hiến pháp 

năm 1992 và 2013, cũng như trong các văn kiện của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

Chính phủ.  

 “Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; công nhận, 

tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện 

mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người 

có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.” 

(Điều 3 Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013). 

“Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết 

phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân 

chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế 

giới". (Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 1969). 

Cho đến nay, Việt Nam đã trải qua gần 35 năm thực hiện chính sách Đổi 

mới nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. 

Theo đánh giá chung của nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế, Việt Nam được xem 
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là một trong những điển hình về phát triển thành công. Chỉ trong vòng một thế hệ, 

Việt Nam đã từ một nước trong nhóm nghèo nhất thế giới khi bắt đầu đổi mới, đã 

vươn lên trở thành một nước thu nhập trung bình và đạt được nhiều thành tựu về 

xã hội tương đương với các quốc gia có mức thu nhập cao hơn. Người Việt Nam 

xem những kết quả của các chính sách Đổi mới nêu trên là “những thành tựu to 

lớn, có ý nghĩa lịch sử” của mình. 

Theo ước tính, giai đoạn 10 năm 2011-2020 tăng trưởng GDP sẽ đạt khoảng 

6,35%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới. 

Quy mô GDP tăng gấp 2,5 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên khoảng 290 tỷ USD 

vào năm 2020. GDP bình quân đầu người tăng từ 1.332 USD năm 2010 lên hơn 

3.000 USD năm 2020. Một chỉ tiêu kinh tế quan trọng khác là kim ngạch xuất nhập 

khẩu đã tăng 3,5 lần, từ 157,1 tỷ USD năm 2010 lên khoảng 548 tỷ USD năm 

2020, tương đương 190% GDP; trong đó kim ngạch xuất khẩu – một động lực 

quan trọng cho tăng trưởng kinh tế trong nhiều năm qua, đã tăng từ 72,2 tỷ USD 

năm 2010 lên khoảng 275 tỷ USD năm 2020, tăng bình quân 14,2%/năm. Nhờ vậy, 

cán cân thương mại đã chuyển từ mức thâm hụt 12,6 tỷ USD năm 2010 sang cân 

bằng và bắt đầu có thặng dư từ mấy năm gần đây. Thu nhập bình quân đầu người 

năm 2018 so với năm 2010 tăng 2,7 lần. Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa 

chiều) đã giảm từ 9,2% năm 2016 xuống còn 6,8% năm 2018.  

Báo cáo “Việt Nam 2035” cũng đưa ra những tính toán chi tiết về kịch bản 

tăng trưởng và chỉ ra rằng: nếu GDP bình quân đầu người tăng ở mức 6%/năm thì 

đến 2035 sẽ tiến tới mốc 18.000 USD (tính theo sức mua tương đương bằng đô-la 

năm 2011). Nếu đạt mức tăng trưởng trên 7%/năm, GDP theo đầu người sẽ đạt xấp 

xỉ 22.200 USD, tương đương với mức thu nhập của Hàn Quốc năm 2002 hoặc của 

Malaysia năm 2013. Còn nếu đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn đó sẽ giúp Việt Nam 

đuổi kịp Indonesia và có thể vượt Philippines vào năm 2035 nếu hai nước này tiếp 

tục duy trì tăng trưởng như hiện nay (xem Hình 1). 

Hình 1. Các kịch bản tăng trưởng thu nhập cho Việt Nam vào năm 2035 

 

 Nguồn: Việt Nam 2035 – Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ; 2016; tr. 15. 
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Kế thừa những kết quả đạt được của Đổi mới, Việt Nam ngày nay đang 

hướng tới mục tiêu trở thành nước công nghiệp, có mức thu nhập trung bình cao; có 

thể chế kinh tế đầy đủ theo các tiêu chuẩn phổ biến của nền kinh tế thị trường hiện 

đại và hội nhập quốc tế; có năng suất lao động và sức cạnh tranh cao, đảm bảo hài 

hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện 

tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã 

hội bền vững. “Các mục tiêu đó phản ánh khát vọng về một cuộc sống có trời 

xanh, nước sạch, không ngừng cải thiện về điều kiện vật chất; một xã hội lành 

mạnh, dân chủ và công bằng, có trình độ văn hóa cao; một nhà nước hiệu quả và có 

trách nhiệm giải trình” (Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công 

bằng và Dân chủ; 2016). 

Ở thời điểm hiện nay, Việt Nam đang khẩn trương triển khai nghiên cứu xây 

dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thời kỳ 10 năm 2021 – 2030 và Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 phục vụ Đại hội XIII của Đảng, dự kiến 

tiến hành vào Quý I/2021. 

Nhằm thực hiện những mục tiêu thể hiện ý chí, khát vọng và sức mạnh vươn 

lên của dân tộc, các định hướng phát triển trong thời kỳ tới phải kết hợp nhuần 

nhuyễn giữa kế thừa và phát triển, đổi mới, sáng tạo; giữa lý luận và thực tiễn; thu hút 

tối đa trí tuệ, các ý kiến đóng góp của các cơ quan, các tổ chức quốc tế, các tầng lớp 

nhân dân, các nhà quản lý, các doanh nhân, các học giả trong và ngoài nước. 

Nội dung chính của các định hướng và tầm nhìn phát triển để Việt Nam trở 

thành một một quốc gia thịnh vượng trong 10 – 25 năm tới về cơ bản vẫn không ngoài 

việc xác định đúng đắn và thực hiện tốt những đột phá chiến lược; các chính sách 

lớn liên quan đến tìm kiếm những động lực tăng trưởng, nâng cao năng suất lao 

động và năng lực cạnh tranh; đến việc thực hiện có hiệu quả nhất các cam kết quốc 

tế về hội nhập cũng như các Mục tiêu toàn cầu về phát triển bền vững (SDGs) của 

Liên Hiệp Quốc đến năm 2030. 

Với tinh thần như vậy, bài trình bày này xin được nêu một số định hướng phát 

triển lớn đang được quan tâm thảo luận. 

1. Một là, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 

hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội 

Mặc dù đã trải qua gần 35 năm chuyển sang nền kinh tế thị trường với rất 

nhiều cải cách về thể chế và đến nay, những yếu tố và các quan hệ thị trường đã 

phủ khắp mọi hoạt động của nền kinh tế; nhưng chất lượng của thể chế kinh tế thị 

trường vẫn còn thấp và chưa đồng đều ở các ngành nghề, lĩnh vực; chưa đồng bộ, 

đầy đủ để bảo đảm thị trường vận hành thông suốt theo nguyên tắc thị trường. Thị 

trường chưa thực sự là cơ sở, căn cứ để huy động và phân bổ các nguồn lực phát 

triển. Chất lượng của một số văn bản pháp lý chưa cao, chưa đủ rõ ràng, minh bạch 
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và còn chồng chéo. Việc thực thi pháp luật còn nhiều vướng mắc khiến cho môi 

trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, an toàn, lành mạnh và nhất 

quán. Cải cách hành chính tuy rất tích cực nhưng không đồng đều, bộ máy hành 

chính chưa đáp ứng được nhu cầu quản lý sự vận hành của nền kinh tế thị trường; 

chế độ phối hợp, phân cấp, phân quyền, ủy quyền chưa rõ ràng, rành mạch dẫn đến 

công việc không trôi chảy. 

Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trước mắt là phải nhanh chóng hoàn tất quá trình 

chuyển đổi sang kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập theo thông lệ quốc tế. Nhiệm 

vụ này là tiếp tục thực hiện một trong ba đột phá chiến lược “hoàn thiện thể chế 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” được nêu trong Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020, nhưng không phải trọng tâm chỉ là “tạo lập môi 

trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính”, mà còn phải bao quát một 

phạm vi rộng hơn, với trọng tâm chính là:  

- Xây dựng bộ máy nhà nước có cấu trúc và phương thức hoạt động phù hợp, 

hiệu lực và hiệu quả theo tinh thần Nhà nước pháp quyền, kiến tạo phát triển, cung 

cấp dịch vụ công đầy đủ, kịp thời cho người dân và doanh nghiệp. Những nhiệm vụ 

cụ thể có thể là tiếp tục cải cách một cách thực chất các thủ tục hành chính, bãi bỏ 

các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh theo tinh thần của Điều 33  Hiến pháp 

2013: “Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp 

luật không cấm”. Chế độ công vụ phải là chế độ chức nghiệp thực tài, được đánh 

giá bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Đổi mới mạnh mẽ chế độ 

phân cấp, phân quyền, ủy quyền và nâng cao hiệu quả phối hợp trong lãnh đạo, chỉ 

đạo điều hành theo hướng có quy định chế độ trách nhiệm rõ ràng, minh bạch. 

- Nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh bình 

đẳng thực sự và phát triển đầy đủ, đồng bộ các loại thị trường, đặc biệt là thị 

trường đất. Áp dụng nguyên tắc thị trường đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý cho các loại hình kinh doanh mới xuất 

hiện. Việc quản lý và bảo vệ môi trường phải tuân theo nguyên tắc thị trường.  

- Việc huy động, phân bổ và sử dụng các nguồn lực phát triển trong xã hội 

phải theo nguyên tắc thị trường. Trong đó, đối với khu vực kinh tế nhà nước, cần 

đánh giá và có kế hoạch sử dụng thật hiệu quả tài sản công; đẩy nhanh việc thực 

hiện cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước. Đối với khu vực kinh tế tư nhân 

trong nước: thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển bằng hệ thống các chính  

sách phù hợp. Đối với khu vực FDI, triển khai thực hiện ngay Nghị quyết số 50-

NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao 

chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, với tinh thần thu 

hút FDI một cách chọn lọc, chú trọng vào các tập đoàn hàng đầu thế giới, có công 

nghệ cao, thân thiện với môi trường, liên kết với các doanh nghiệp trong nước.  
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- Giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước - thị trường - xã hội, trong đó, 

Nhà nước thực hiện tốt chức năng xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, phân 

bổ nguồn lực phát triển theo cơ chế thị trường; bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp 

pháp và quyền tự do kinh doanh, thực thi hợp đồng của người dân, doanh nghiệp 

theo quy định của pháp luật. Nhà nước sử dụng thể chế, các nguồn lực, công cụ 

điều tiết, cơ chế, chính sách phân phối và phân phối lại để phát triển văn hoá, thực 

hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội và bảo 

vệ môi trường. Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị 

- xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng trong tham gia xây dựng, phản biện và giám sát 

thực hiện chính sách, pháp luật.  

2. Hai là, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất để 

nhanh chóng định hình mô hình tăng trưởng kinh tế mới  

Quá trình cơ cấu lại nền kinh tế từ chỗ lúc đầu chỉ tập trung vào ba lĩnh vực: 

“Tái cấu trúc đầu tư với trọng tâm là đầu tư công; cơ cấu lại thị trường tài chính 

với trọng tâm là tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại và các tổ chức tài 

chính; tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn kinh tế và 

tổng công ty nhà nước” (Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI 

(10/2011), đến nay đã mở rộng ra toàn bộ nền kinh tế và gắn với quá trình đổi mới 

mô hình tăng trưởng – nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả. Thực hiện chủ 

trương này, những năm qua đã làm được nhiều việc và đạt được nhiều kết quả tốt. 

Nhưng việc “gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng” thì chưa thực sự rõ nét. Một 

mô hình tăng trưởng mới dựa trên tăng năng suất lao động, trình độ công nghệ - kỹ 

thuật sản xuất cao chưa được hình thành. Vì thế, trong thời gian tới, những nhiệm 

vụ trọng tâm nên hướng vào: 

- Đối với nông nghiệp: đảm bảo sản xuất ra nông phẩm sạch để cung cấp 

cho xã hội thực phẩm an toàn; phát triển nền nông nghiệp thương phẩm đa dạng, 

công nghệ canh tác hiện đại, hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng 

cao. Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới. Thực hiện chương trình trồng 

rừng nhằm mục tiêu dài hạn là bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.  
Hướng giải pháp lớn là chính sách hợp lý về tích tụ đất; khuyến khích phát triển 

kinh tế trang trại và doanh nghiệp nông nghiệp; mở rộng thị trường; đảm bảo 

nguồn giống tốt, thức ăn chăn nuôi và phân bón hữu cơ… 

- Đối với công nghiệp: hai trọng tâm lớn là xác định nhóm ngành công 

nghiệp ưu tiên và phân bố không gian phát triển công nghiệp hợp lý, nhằm mục 

tiêu trực diện là thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa Việt Nam 

trở thành nước công nghiệp. Những ngành công nghiệp cần ưu tiên có thể gồm: (i) 

nhóm ngành công nghiệp nền tảng đáp ứng nhu cầu về tư liệu sản xuất cơ bản của 

nền kinh tế như công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim, hoá chất, phân 

bón, vật liệu, cơ khí; và (ii) nhóm ngành công nghiệp công nghệ cao: công nghệ 
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thông tin và viễn thông, công nghiệp điện tử, công nghiệp sản xuất robot, ô tô, thiết 

bị tích hợp vận hành tự động, điều khiển từ xa, công nghiệp sản xuất phần mềm, sản 

phẩm số, công nghiệp an toàn thông tin, công nghiệp dược phẩm, sản xuất chế phẩm 

sinh học, công nghiệp môi trường, công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, 

năng lượng thông minh, công nghiệp chế biến, chế tạo phục vụ nông nghiệp và vật 

liệu mới đi đôi với áp dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu… Việc bố 

trí không gian lãnh thổ cần tính tới thực tế là diện tích đất hạn hẹp, yêu cầu chống ô 

nhiễm, bảo vệ môi trường ngày càng cao. Hướng giải pháp lớn là chính sách hợp 

lý về chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng tăng các ngành công 

nghiệp có giá trị gia tăng cao và dịch chuyển lên các công đoạn có giá trị gia tăng 

cao hơn  trong chuỗi giá trị của từng ngành. Ban hành các tiêu chuẩn công nghệ, 

kỹ thuật sản xuất theo hướng hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế. Phát triển 

công nghiệp hỗ trợ và hình thành cụm ngành công nghiệp trong một số ngành công 

nghiệp ưu tiên. Khuyến khích mạnh mẽ sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân 

trong nước, tăng cường liên kết với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Khuyến 

khích áp dụng mạnh mẽ công nghệ hiện đại, nhất là những thành tựu của cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư.  

- Đối với khu vực dịch vụ: nâng cao toàn diện chất lượng các hoạt động của 

kinh tế dịch vụ, với các trọng tâm là: (i) Nâng cao quy mô và hiệu quả hoạt động 

của thị trường chứng khoán để trở thành kênh cung cấp chủ yếu nguồn vốn cho đầu 

tư phát triển; (ii) Áp dụng chuẩn mực quốc tế cho các hoạt động kế toán, kiểm 

toán, ngân hàng thương mại...; (iii) Cải thiện căn bản phương thức và chất lượng 

cung cấp dịch vụ công.  

3. Ba là, phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

làm động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng kinh tế mới 

Mục tiêu căn bản và lâu dài là nâng cao trình độ công nghệ của nền kinh tế, 

coi đó là tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của khoa học, công nghệ. Định 

hướng chính sách lớn có thể bao gồm: 

- Đổi mới mạnh mẽ cơ chế quản lý và tài chính trong hoạt động nghiên cứu 

khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ phù hợp với cơ chế thị trường. 

Cho phép thực hiện cơ chế thử nghiệm chính sách mới, chấp nhận rủi ro cho việc 

triển khai và ứng dụng công nghệ mới, đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh mới. 

Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ trong các doanh nghiệp, cơ sở đào tạo 

gắn với nhu cầu thị trường. Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hình 

thành các trung tâm nghiên cứu và triển khai, đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.  

- Lựa chọn và tập trung hỗ trợ triển khai nghiên cứu, ứng dụng phát triển 

công nghệ cho một số ngành và lĩnh vực then chốt.  
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- Nâng cao tiềm lực và trình độ khoa học - công nghệ trong nước để có thể 

triển khai các hướng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mới, lĩnh vực 

công nghệ ưu tiên, nhất là công nghệ số, thông tin, sinh học, trí tuệ nhân tạo, cơ 

điện tử, tự động hóa, điện tử y sinh, năng lượng, môi trường…  

- Phát triển mạnh mạng lưới các tổ chức dịch vụ trung gian môi giới, đánh 

giá chuyển giao công nghệ. Khuyến khích nhập khẩu, chuyển giao công nghệ tiên 

tiến của thế giới. Tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ. Áp 

dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế. 

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, đa dạng hoá đối tác, lựa 

chọn đối tác chiến lược là các quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến; gắn 

kết giữa hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ với hợp tác quốc tế về kinh tế.  

4. Bốn là, phát triển mạnh mạng lưới kết cấu hạ tầng và hệ thống đô thị  

Phát triển hạ tầng cũng là một trong ba nội dung của đột phá chiến lược thời 

kỳ 2011 – 2020, với nội dung cụ thể là “xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng 

bộ, với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô 

thị lớn”. Thực hiện đột phá này, bằng cảm quan thực tế cũng dễ dàng nhận thấy 

rằng, so với 10 năm trước đây, năng lực hệ thống kết cấu hạ tầng nói chung và 

mạng lưới giao thông đường bộ nói riêng được nâng lên đáng kể. Tính chung trong 

khoảng 10 năm qua, đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng gần 970 km 

đường cao tốc, 5.760 km quốc lộ. Các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - 

Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng 

Ngãi...; các cầu đường bộ lớn, các cảng hàng không và cảng biển quan trọng được 

xây mới, nâng cấp, mở rộng. Hàng loạt các cơ sở hạ tầng năng lượng, thủy lợi, 

thông tin và truyền thông, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế, văn 

hóa, thể thao, du lịch… được xây dựng. Hạ tầng của các đô thị lớn như các tuyến 

đường chính ra vào thành phố, các đường vành đai đô thị, các cầu lớn… được xây 

dựng với quy mô lớn. 

Tuy vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế 

và đời sống. Tính đồng bộ, kết nối, nhất là đối với các loại hình giao thông chưa 

đồng bộ, tập trung chủ yếu vào giao thông đường bộ. Hạ tầng ứng phó với biến đổi 

khí hậu, công nghệ thông tin chưa hoàn chỉnh và đồng đều ở nhiều địa phương, đặc 

biệt là vùng núi cao. Hạ tầng đô thị không theo kịp sự gia tăng dân số và tốc độ đô 

thị hóa, một số công trình chất lượng kém và không tuân thủ nghiêm theo quy 

hoạch.  

Vì vậy, bên cạnh việc đẩy mạnh tiếp tục thực hiện các nội dung đã được xác 

định của đột phá phát triển kết cấu hạ tầng “tập trung vào hệ thống giao thông và hạ 

tầng đô thị lớn”, các hướng tập trung ưu tiên của thời kỳ tới nên bao gồm: 
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- Hoàn thành dứt điểm các công trình đang xây dựng như đường bộ cao tốc 

Bắc - Nam phía Đông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (trước năm 2025). 

- Khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng hai công trình lớn: cảng hàng 

không quốc tế Long Thành và giai đoạn 1 đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.  

- Xây dựng hạ tầng số và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Phát triển mạnh hệ thống đô thị theo hướng hoàn thiện và nâng cấp chất 

lượng các đô thị, tăng cường tính liên kết và lan tỏa của đô thị, làm cho các đô thị 

trở thành động lực mạnh để phát triển kinh tế -  xã hội của các vùng. Hướng giải 

pháp lớn là tập trung vào các chính sách quản lý quy hoạch; đất đô thị, bất động 

sản; tạo việc làm; đảm bảo không gian đô thị xanh, sạch, kiến trúc đẹp; cân đối 

giữa hạ tầng giao thông, cung cấp nước, điện, y tế, giáo dục… với quy mô dân số. 

5. Năm là, phát triển con người và văn hóa, xã hội 

Một đột phá chiến lược khác của thời kỳ chiến lược 2011-2020 là: “Phát 

triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào 

việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát 

triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ”. Hai lĩnh 

vực “giáo dục – đào tạo” và “khoa học, công nghệ” còn được xem là “quốc sách 

hàng đầu”. Một quốc gia thịnh vượng không thể không nói tới phát triển con người 

vừa với tư cách là người tham gia phát triển kinh tế, vừa với tư cách là người được 

sẻ chia, thụ hưởng kết quả của phát triển. 

Đối với nội dung này, đánh giá về kết quả thực hiện của giai đoạn 10 năm 

qua còn nhiều ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng, kết quả nhìn chung là tốt, 

tương ứng với một số nước ở trình độ phát triển kinh tế cao hơn. Nhưng một số 

khác lại cho rằng, kết quả về phát triển con người và văn hóa, xã hội chưa tương 

xứng với thành tựu phát triển kinh tế, thậm chí có mặt còn có dấu hiệu đi xuống. 

Sự khác biệt một phần là do đây là lĩnh vực rộng lớn, phức tạp và các số liệu thống 

kê khó phản ánh hết mọi góc độ của cuộc sống; một phần khác là do những đánh 

giá này phản ánh đậm nét sự “cảm nhận” chủ quan của mỗi người. 

Dù thế nào thì những nội dung về phát triển con người và văn hóa, xã hội 

cũng luôn được xem là biểu hiện trên bề mặt xã hội của sự thịnh vượng quốc gia, 

và trên thực tế, sự hài lòng và cảm giác hạnh phúc của con người mới là giá trị đích 

thực của sự thịnh vượng. 

Vì thế, định hướng giải pháp của lĩnh vực này nên bao gồm các nội dung 

chủ yếu sau: 
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- Thực hiện nhất quán tư tưởng về tăng trưởng bao trùm (inclusive growth), 

phấn đấu sớm hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) theo Chương 

trình nghị sự phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc. 

- Xây dựng con người Việt Nam có sức khỏe, có ý thức trách nhiệm công 

dân cao, có trình độ chuyên môn tốt, có năng lực hội nhập và có lối sống đẹp – 

chân thành, tín nghĩa. 

- Cải cách tổng thể, hệ thống, đồng bộ chính sách tiền lương theo hướng tuân 

thủ nguyên tắc phân phối theo lao động và quy luật khách quan của kinh tế thị trường, 

lấy tăng năng suất lao động là cơ sở để tăng lương. 

- Áp dụng chế độ chức nghiệp thực tài trong đội ngũ cán bộ, công chức. Đổi 

mới chế độ tuyển dụng, sử dụng, trọng dụng nhân tài khoa học - công nghệ và đổi 

mới sáng tạo.  

- Có  kế hoạch chi  tiết, cụ thể (blue print) thực hiện càng sớm càng tốt Nghị 

quyết số 29-NQ/TW (ngày 4 tháng 11 năm 2013) của Hội nghị Trung ương 8 khóa 

XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế. 

- Xây dựng chiến lược việc làm thỏa đáng (decent work) cho người lao động 

Việt Nam. 

- Xây dựng chiến lược phát triển trẻ em Việt Nam. 

6. Sáu là, bảo vệ tốt môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

Sự thịnh vượng bền vững về kinh tế được tạo ra không phải dựa trên “vay” 

tài sản (tài nguyên) của các thế hệ tương lai, mà là “có thể đáp ứng được 

những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng 

nhu cầu của các thế hệ tương lai..." (Báo cáo Brundtland - Ủy ban Môi trường và 

Phát triển Thế giới – WCED; 1987).  

Thực tế kinh nghiệm phát triển kinh tế nhanh của một số quốc gia gần đây 

như Trung Quốc hay Việt Nam cho thấy, đã có những bài học cần được nghiêm túc 

xem xét của thời kỳ chiến lược 2011-2020. Con người ngày càng nhận ra rằng, 

việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường tự nhiên và đa dạng sinh học 

có ý nghĩa cực kỳ to lớn đối với cuộc sống của con người và mức độ bền vững về 

kinh tế. 

Do vậy, hướng giải pháp lớn ở đây nên bao gồm: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường với triết lý con 

người là một bộ phận hữu cơ của chính môi trường tự nhiên mình đang sống; 
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- Khuyến khích những dự án sử dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi 

trường; 

- Có chính sách quy định về lối sống và tiêu dùng xanh trong toàn xã hội. 

- Thực thi nghiêm túc đánh giá tác động môi trường của từng dự án; 

- Thực hiện nguyên tắc đối tượng gây ô nhiễm môi trường phải trả chi phí để 

xử lý, khắc phục hậu quả, cải tạo và phục hồi môi trường; đối tượng được hưởng 

lợi từ tài nguyên, môi trường phải có nghĩa vụ đóng góp để đầu tư trở lại cho bảo 

vệ môi trường./. 
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Diễn đàn Cải cách và Phát triển 2019 

Danh sách các diễn giả và Tiểu sử 

KHAI MẠC 

08:35 - 08:42:  

Phát biểu khai mạc 

Ngài Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

Từ 1977 đến 1985, ông Nguyễn Chí Dũng là chiến sĩ Bộ Tư lệnh 
công binh, sinh viên Trường Đại học Giao thông sắt bộ, Hà Nội. 
Ông nhận bằng cử nhân kỹ sư cơ khí của Trường này năm 1983. 
Ông nhận bằng Tiến sĩ về kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh 
tế quốc dân (kinh tế vĩ mô) của Trường Đại học Kinh tế quốc 
dân, Hà Nội năm 1997.  

Từ tháng 12 năm 1985 đến tháng 10 năm 1989 ông là chuyên 
viên Bộ Giao thông vận tải. Tháng 10 năm 1989 ông chuyển sang công tác tại Ủy ban Nhà nước về Hợp 
tác và Đầu tư (UBNNHTĐT) - cơ quan sau này được sáp nhập với Ủy ban Kế hoạch nhà nước (UBKHNN) 
vào tháng 11 năm 1995 thành Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT) ngày nay. Ông từng giữ chức vụ  Phó Vụ 
trưởng Vụ Quản lý dự án đầu tư nước ngoài từ năm 2000 đến 2003 và là Phó Cục trưởng Cục Phát triển 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (nay là Cục Phát triển Doanh nghiệp) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ năm 2003 
đến năm 2005. Sau đó, ông được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ Thương mại và Dịch vụ (nay là Vụ Kinh tế 
dịch Vụ) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ông trở thành Thứ trưởng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư vào tháng 8 
năm 2008.. 

Từ tháng 5 năm 2009 đến tháng 9 năm 2010, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
(UBND) tỉnh Ninh Thuận. Tiếp đó, từ tháng 9 năm 2010 đến tháng 6 năm 2014, ông là Bí thư Tỉnh ủy và 
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận. 

Ông trở thành Ủy viên Trung ương Đảng vào tháng 7 năm 2011. Ông trở lại Bộ Kế hoạch và Đầu tư với tư 
cách Thứ trưởng từ tháng 01 năm 2014 đến tháng 4 năm 2016. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông là Bộ 
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng là Thường trực Tiểu ban Kinh tế - Xã hội của Ban chấp hành Trung ương Đảng 
từ tháng 10 năm 2018 và Tổ trưởng Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội từ tháng 12 năm 2018. 
Nhiệm vụ chủ yếu của Tổ Biên tập là giúp việc cho Tiểu ban trong việc tổng kết Chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội (CLPTKTXH) Việt Nam 2011-2020, dự thảo CLPTKTXH 2021-2030 và xây dựng Báo cáo về tình 
hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2021-
2025./.   
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08:42 - 08:49:  

Phát biểu chào mừng 

Ngài Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam 

Ông Ousmane Dione đảm nhiệm vị trí Giám đốc Quốc gia Ngân 
hàng Thế giới tại Việt Nam từ tháng 9 năm 2016. Sau khi ông 
nhận chức, Khung đối tác Quốc gia Việt Nam – Nhóm Ngân 
hàng Thế giới giai đoạn 2018 – 2022 được thông qua vào tháng 
5 năm 2017 nhằm hỗ trợ Việt Nam chuyển đổi sang nước có 
thu nhập trung bình với bốn ưu tiên chính i) tăng trưởng bao 
trùm và sự tham gia của khu vực tư nhân; ii) đầu tư vào con 
người và tri thức; iii) tăng cường tính bền vững và khả năng 
phục hồi môi trường; iv) quản trị tốt. Ông chỉ đạo việc hiện 
thực hóa tầm nhìn và triển khai các khuyến nghị chính sách 

trong Báo cáo chiến lược “Việt Nam 2035” nhằm giúp Việt Nam đạt được mục tiêu chuyển đổi thành 
công thành nước thu nhập trung bình cao. Ousmane lãnh đạo Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam trong bối 
cảnh Việt Nam đang chuyển dần vốn vay của Ngân hàng Thế giới từ nguồn IDA sang IBRD, và quản lý một 
danh mục gồm 40 dự án và hơn 50 hoạt động tư vấn và phân tích, với tổng số cam kết ròng là 9,3 tỷ USD. 

Ông Ousmane Dione mang đến Việt Nam trên 20 năm kinh nghiệm quản lý các chương trình đa ngành 
cấp quốc gia và khu vực trong nhiều lĩnh vực như nước, phát triển đô thị và môi trường tại châu Phi, Nam 
Á, Châu Âu và Trung Á, Mỹ La-tinh và Đông Á Thái Bình Dương. Ông có bằng Tiến sĩ chuyên ngành kĩ thuật 
tài nguyên nước từ Đại học Lyon 3 (Pháp). 
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PHIÊN 1: Hướng tới thể chế kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập 

8:55 - 9:00:  

Người điều phối Phiên 1  

TS. Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright tại TP Hồ Chí Minh, Thành 
viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhiệm kỳ 2016-2021 

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh là Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright 
(Đại học Fulbright Việt Nam) và là Nghiên cứu viên cao cấp tại Trường Harvard 
Kennedy. Lĩnh vực nghiên cứu chính của ông là kinh tế chính trị phát triển, tài chính 
công, kinh tế học thể chế và chính sách công nghiệp. Giai đoạn 2013-2015, ông là 
thành viên lãnh đạo toàn cầu tại Blavatnik School of Government (Đại học Oxford) 
và Woodrow Wilson School (Đại học Princeton). Ông thường xuyên giảng dạy các 
chương trình đào tạo cao cấp của trường Fulbright và tham gia các sáng kiến đối 
thoại chính sách với chính phủ Việt Nam. 

TS. Tự Anh hiện là Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ.  Ông đã 
từng là thành viên của Hội đồng chuyên gia của Ủy ban các vấn đề kinh tế của Quốc hội và Hội đồng 
chuyên gia của Hội đồng giám sát tài chính quốc gia. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Khoa học tại Đại 
học Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

TS. Tự Anh thường xuyên bình luận về các vấn đề kinh tế của Việt Nam trên cả phương tiện truyền thông 
quốc tế và trong nước. Ông chịu trách nhiệm một chuyên mục chính của Thời báo Kinh tế Sài Gòn, một 
tạp chí kinh tế và kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam. TS. Từ-Anh nhận bằng Tiến sĩ. bằng kinh tế tại Boston 
College, Hoa Kỳ. 

9:00 - 9:15:  

Phiên 1 - Diễn văn chính - Hoàn thiện và thực thi hiệu quả thể chế kinh tế thị trường (trọng tâm là 
pháp quyền) và hàm ý chính sách cho Việt Nam  

TS. David Dollar, Nguyên Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Trung Quốc 

David Dollar là thành viên cao cấp của Trung tâm Trung Quốc tại Viện Brookings 
và là người chủ trì chương trình podcast Dollar & Sense về thương mại quốc tế. 
Ông là một chuyên gia hàng đầu về các nền kinh tế châu Á và các vấn đề quan hệ 
của Hoa Kỳ với châu Á. Từ năm 2009 đến 2013, ông là người phát ngôn kinh tế và 
tài chính của Bộ Tài chính Hoa Kỳ tại Trung Quốc, có trụ sở tại Bắc Kinh. Trước khi 
làm việc tại Bộ Tài chính, Dollar đã làm việc tại Ngân hàng Thế giới trong 20 năm. 
Ông là chuyên gia kinh tế về Việt Nam trong giai đoạn 1989-1995, thời kỳ diễn ra 
các cải cách và điều chỉnh mạnh mẽ. Từ năm 1995 đến 2004, Dollar làm việc tại 
bộ phận nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới và xuất bản các bài báo về thương 
mại và tăng trưởng, cải cách kinh tế ở các nước đang phát triển và tính hiệu quả 
của các chương trình viện trợ. Từ năm 2004 đến 2009, ông là giám đốc quốc gia 

tại Trung Quốc và Mông Cổ. Trước khi bắt đầu sự nghiệp của mình tại Ngân hàng Thế giới, Dollar là giáo 
sư trợ giảng về kinh tế học tại UCLA, giảng dạy một học kỳ tại  Khoa Sau đại học của Viện Khoa học Xã hội 
Trung Quốc. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế tại NYU và bằng cử nhân về nghiên cứu châu Á tại Đại học 
Dartmouth. 
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9:15 - 9:22:  
Phiên 1 - Thảo luận 1 - Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập ở Việt Nam: Một 
số vấn đề đặt ra 

TS. Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thành viên thường trực Tổ Biên tập của Tiểu 
ban Kinh tế - Xã hội 

Ông Cao Viết Sinh là Thành viên thường trực Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - 
Xã hội chuẩn bị cho ĐH XIII của Đảng; Nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; Chuyên gia cao cấp, cố vấn Bộ trưởng; thành viên Hội đồng Tư 
vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; Thường trực nhóm biên tập Báo cáo 
kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Thành viên nhóm tư vấn cho Thủ tướng.  

Trước tháng 9 năm 2013, ông là Thứ trưởng thường trực của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (MPI). Trên cương vị này, ông chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch kinh 
tế xã hội 5 năm và hàng năm để trình Chính phủ; chịu trách nhiệm về vấn đề 
kinh tế đối ngoại và viện trợ chính thức (ODA); chính sách tài chính và tiền tệ; 

các vấn đề kinh tế của địa phương và các vùng lãnh thổ; các vấn đề kinh tế trong phát triển nông nghiệp 
và nông thôn; công tác quản lý đấu thầu; các vấn đề đối nội; và thông tin, báo chí, xuất bản. 

Trong suốt sự nghiệp của mình tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trước năm 2005, ông Cao Viết Sinh đã từng 
giữ các vị trí Vụ trưởng Vụ Tổng hợp các vấn đề kinh tế quốc dân, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh 
nghiệp, và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập kế hoạch và định mức. 

Ông Cao Viết Sinh có bằng Cử nhân và bằng Tiến sỹ kinh tế tại trường ĐH Nông nghiệp Moscow (Nga). 

9:22 - 9:29:  

Phiên 1 - Thảo luận 2: Kinh nghiệm quốc tế về tự do hóa thị trường nhân tố sản xuất và hàm ý chính sách 
đối với Việt Nam 

Ông Alwaleed Alatabani, Chuyên gia kinh tế trưởng về khu vực tài chính, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 

Ông Alwaleed Alatabani hiện là Chuyên gia Trưởng trong lĩnh vực Tài chính của 
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. Ông lãnh đạo Ban Tài chính và Thị trường cũng 
như các chương trình thuộc lĩnh vực tài chính và thị trường của Ngân hàng Thế 
giới tại Việt Nam. Từ năm 2013-2015 ông là Chuyên gia Trưởng trong Lĩnh vực 
Tài chính tại Jakarta, Indonesia. Ông Alwaleed đã từng là cán bộ biệt phái của 
Ngân hàng Thế giới làm việc tại Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tại Tokyo, 
nơi ông công tác với vai trò Cố vấn Kinh tế, tư vấn chiến lược về quản lý rủi ro 
tín dụng tổng thể đối với danh mục cho vay của JICA. Trước đó, ông đã từng là 
Chuyên gia Cao cấp Lĩnh vực Tài chính và là trưởng nhóm phụ trách các nước 

Sudan, Nam Sudan và Ethiopia trong giai đoạn 2008-2011. Ông đã làm việc với vai trò Chuyên gia Quản 
lý Rủi ro Cao cấp tại Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa phương (MIGA) trong bốn năm (2004-2008) tại 
Washington DC. Lĩnh vực chuyên môn của ông bao gồm phát triển ngành tài chính, liên kết tài chính vĩ 
mô, cải cách khu vực ngân hàng và bao trùm về tài chính. 

 

9:29 - 9:34: 

Người điều phối bình luận hoặc đặt câu hỏi nhanh đối với người thảo luận 1 và người thảo luận 2 
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9:34 - 9:41: 

Phiên 1 – Thảo luận 3: Một số vấn đề đặt ra về hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước ở Việt Nam 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

Ông Nguyễn Sĩ Dũng (sinh năm 1955) là Tiến sỹ ngành Giáo dục, nhà khoa học, 
công chức, nhà hoạt động xã hội. Ông từng giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Văn 
phòng Quốc hội Việt Nam (2003-2016). Ông là nhà phản biện xã hội và chuyên 
gia hàng đầu trong lĩnh vực khoa học chính trị của Việt Nam hiện nay. Ông là một 
trong 12 người trong Nhóm tư vấn của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng 
nhiệm kỳ 2011-2016. 

Ông Nguyễn Sĩ Dũng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như: Chủ tịch 
Hội đồng khoa học của Văn phòng Quốc hội; Ủy viên thường trực Ban điều phối 
các dự án hợp tác quốc tế của Văn phòng Quốc hội; Thành viên Hội đồng biên 

tập của Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp; Ủy viên thường trực Ban Biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 
1992; Thành viên Ban soạn thảo Dự án Luật giao dịch điện tử, Dự án Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật, Dự án Luật tổ chức Quốc hội, Dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Quốc 
hội… trước khi nghỉ hưu vào năm 2016. 

9:41 – 9:48 

Phiên 1 – Thảo luận 4: Cải cách thể chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi chính sách công ở 
Việt Nam: Ưu tiên và hành động 

TS. Jonathan Pincus, Chủ tịch Quỹ Rajawali (RF), Nguyên Chuyên gia kinh tế trưởng của UNDP Việt Nam và 
Giám đốc Chương trình Giảng dạy kinh tế Fulbright tại TP. Hồ Chí Minh 

 

Jonathan Pincus là Cố vấn kinh tế quốc tế cấp cao tại UNDP Việt 
Nam và cũng lãnh đạo Quỹ Rajawali, một tổ chức từ thiện của 
Indonesia tập trung vào nghiên cứu chính sách và giáo dục. Trước 
đây, ông đã từng là trưởng khoa Chương trình giảng dạy kinh tế 
Fulbright tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chuyên gia kinh tế quốc gia 
cao cấp cho Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt 
Nam và Giảng viên cao cấp về kinh tế tại Trường nghiên cứu phương 
Đông và châu Phi (SOAS), Đại học London. Ông đã giữ vị trí quản lý 

và nghiên cứu tại các tổ chức quốc tế khác nhau, tập trung  vào các vấn đề về chính sách phát triển, phát 
triển nông nghiệp và nông thôn, giảm nghèo và giáo dục đại học. Ấn phẩm gần đây nhất của ông là cuốn 
sách sắp xuất bản Indonesia Kaya: Làm thế nào để Indonesia trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045? 
Ông theo học trường Oberlin ở Hoa Kỳ và có bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ về Kinh tế học tại Đại học Cambridge, 
Vương quốc Anh. 

9:48 – 9:53 

Người điều phối bình luận hoặc đặt câu hỏi nhanh đối với người thảo luận 3 và người thảo luận 4 

9:53 - 10:45 

Thảo luận chung 

10:45 - 11:00 

Giải lao 
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PHIÊN 2: Đổi mới sáng tạo để vượt qua bẫy thu nhập trung bình 

11:00 – 11:05 

Người điều phối Phiên 2: 

TS. Dương Nguyên Vũ, Giảng viên Trường Kỹ thuật Cơ khí và Hàng không vũ trụ, Giám đốc Viện Nghiên 
cứu Quản lý không lưu, Đại học Công nghệ Nanyang, Xin-ga-po 

 Tiến sĩ Dương Nguyên Vũ hiện là Giáo sư Kỹ thuật hàng không tại Trường 
Kỹ thuật Cơ khí & Vũ trụ, Đại học Công nghệ Nanyang - Singapore (NTU), 
đồng thời là Giám đốc Viện Nghiên cứu Quản lý Không lưu của NTU. Trước 
khi gia nhập NTU, ông là Viện trưởng sáng lập Viện John von Neumann 
thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 2017. Trước 
khi trở lại Châu Á vào năm 2012, ông đã từng là Trưởng phòng Nghiên cứu 
Đổi mới Sáng tạo và Cố vấn Khoa học Cao cấp tại Tổ chức Châu Âu về an 
toàn hàng không (EUROCONTROL). Giáo sư Dương Nguyên Vũ cũng từng 
là thành viên của Ủy ban Khoa học của Ủy ban Châu Âu SESAR JU (2010-
2012), và giảng dạy tại Telecom-ParisTech (2007-2016), Đại học Nghiên 
cứu EPHE Paris Science Lettre (2000-2016), và Đại học Khoa học tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.  

GS. Dương Nguyên Vũ nhận bằng Cử nhân tại Ecole Nationale des Ponts et Chaussées của Pháp, nơi ông 
tiếp tục có bằng Thạc sĩ năm 1986, và bằng Tiến sĩ về Trí tuệ nhân tạo năm 1990. Trong thời gian rảnh 
rỗi, ông tập luyện Marathon và Triathlon. Ông hiện là Chủ tịch Câu lạc bộ Triathlon Việt Nam và là Đại sứ 
IRONMAN.  

11:05 - 11:20 

Phiên 2 - Diễn văn chính 

Đổi mới sáng tạo: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam 

Bà Mari Elka Pangestu, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại và Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế sáng tạo của 
In-đô-nê-xi-a 

Giáo sư Pangestu từng là Bộ trưởng Bộ Thương mại Indonesia 
từ năm 2004 đến 2011, và là Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế 
Sáng tạo từ năm 2011 đến tháng 10 năm 2014. Bà là thành viên 
cao cấp của Trường Quốc tế và Công vụ Columbia, Giáo sư Kinh 
tế Quốc tế tại Đại học Indonesia và là thành viên trong Hội đồng 
quản trị, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế, Jakarta. 
Bà hiện là thành viên của một số hội đồng như Hội đồng lãnh 
đạo của Mạng giải pháp phát triển bền vững của Liên hợp quốc 
(SDSN); Thành viên của Ủy ban cấp cao về giá carbon; Thành 
viên của Hội đồng tương lai toàn cầu về thương mại và đầu tư, 

Diễn đàn kinh tế thế giới; Hội đồng tư vấn quốc tế của McLarty Associates, Washington DC; Chủ tịch Hội 
đồng quản trị của Viện nghiên cứu chính sách lương thực quốc tế, Washington DC; và Thành viên Hội 
đồng của Phòng Thương mại Quốc tế (ICC), Paris. Bà cũng là Chủ tịch Ủy ban của PT Mitra Adiperkasa, 
Tbk ở Indonesia; và Chủ tịch của Quỹ United in Diversity (UID) tại Jakarta. 
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11:20 - 11:27 

Phiên 2 - Thảo luận 1: Kinh nghiệm quốc tế (tập trung vào kinh nghiệm của Hàn Quốc) về hoàn thiện 
hệ thống đổi mới quốc gia và bài học cho Việt Nam 

GS. Sungchul Chung, Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST), Nguyên Viện trưởng Viện Chính 
sách Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (STEPI) 

Tiến sĩ Chung làm chuyên môn về khoa học và nghiên cứu chính sách đổi 
mới trong hơn 30 năm. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình tại một cơ quan 
chính phủ vào năm 1984, và nghỉ hưu năm 2008 với tư cách là Chủ tịch 
Viện Chính sách Khoa học và Công nghệ (STEPI), một Viện nghiên cứu 
hàng đầu của chính phủ Hàn Quốc chuyên nghiên cứu và phân tích các 
vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Sau khi 
nghỉ hưu từ STEPI, ông vẫn tích cực tham gia nghiên cứu, giảng dạy và 
tư vấn về các vấn đề liên quan đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo. Ngoài các công việc nghiên cứu, ông cũng tham gia nhiều cơ quan 
tư vấn cấp cao như Ủy ban Hoạch định chính sách của Tổng thống, Hội 
đồng tư vấn của Tổng thống về Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Khoa 
học và Công nghệ của Liên đoàn các ngành công nghiệp Hàn Quốc và 
các tổ chức khác. Ông cũng tích cực tham gia các hoạt động trao đổi về 

chính sách quốc tế, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Chính sách Khoa học và Công nghệ OECD (1997-2004), 
và là đại diện cho chính phủ Hàn Quốc trong các diễn đàn chính sách song phương và đa phương. Gần 
đây, ông cùng với các nhà lãnh đạo của cộng đồng khoa học và công nghệ Hàn Quốc đã thành lập một 
tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu và vận động về chính sách đổi mới sáng tạo tại Hàn Quốc. Ông 
là một nhà kinh tế, có bằng tiến sĩ của Đại học Hawaii tại Manoa. 

11:27 - 11:34 

Phiên 2 - Thảo luận 2: Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và các tổ chức của tương lai 

TS. Dave Sivaprasad, Giám đốc điều hành và Thành viên hợp danh của Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG), 
Trưởng văn phòng BCG tại Kuala Lumpur 

Ông Dave Sivaprasad đã có 18 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành 
năng lượng, bao gồm dầu khí, điện lực, năng lượng xanh và hạ tầng năng 
lượng. Ông đã tư vấn cho các khách hàng trên toàn cầu về các vấn đề như 
cải thiện hiệu quả hoạt động, chiến lược tăng trưởng, phát triển tổ chức 
và quản lý sự thay đổi quy mô lớn. Hiện nay, ông Dave đang tập trung vào 
các lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, năng lượng xanh và biến đổi khí 
hậu qua các dự án với khách hàng thuộc cả khu vực công và khu vực tư 
nhân. 

Trước khi chuyển tới BCG, ông là Phó Chủ tịch của công ty tư vấn 
Schlumberger Business Consulting. Ông cũng đã làm việc tại McKinsey & 

Company với vị trí Quản lý Khách hàng trực tiếp. Ngoài ra, ông từng tham gia một tổ chức phi chính phủ 
chuyên giúp đỡ người tỵ nạn từ Trung Đông và Bắc Phi.   

Ông nhận bằng Cử nhân và Thạc sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Hóa học tại Đại học Tổng hợp Cambridge.   

11:34 - 11:39 

Người điều phối bình luận hoặc đặt câu hỏi nhanh đối với người thảo luận 1 và người thảo luận 2 
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11:39 - 11:46 

Phiên 2 - Thảo luận 3: Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp tư nhân ở Việt Nam 

Ths. Thạch Lê Anh, Người sáng lập, Chủ nhiệm Vietnam Silicon Valley (ASV) 

Bà Thạch Lê Anh có nhiều năm kinh nghiệm trong việc định hình công việc 
kinh doanh, thiết kế mô hình kinh doanh, đánh giá các cơ hội đầu tư vào các 
tập đoàn đa quốc gia trước khi thành lập ASV Việt Nam. Từ những kinh 
nghiệm trong quá khứ, bà có kiến thức sâu sắc về phát triển kinh doanh, quản 
lý văn phòng, tài chính và nhân sự. Bà Lê Anh có chuyên môn sâu trong lĩnh 
vưc tư vấn kinh doanh, kinh nghiệm trong xây dựng mối quan hệ với chính 
phủ và các cơ quan quốc tế. Bà cũng tích cực hỗ trợ chính phủ trong nghiên 
cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Bà có bằng cử nhân về kế toán tài 
chính, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và bằng MBA của Đại học Nam 
California, Hoa Kỳ. 

11:46 - 11:53 

Phiên 2 - Thảo luận 4: Tương lai phát triển Trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam 

GS. Massimo Piccardi, Trưởng khoa Xử lý và Phân tích tín hiệu, Trường Kỹ thuật điện và dữ liệu (SEDE) 
thuộc Đại học Công nghệ Sydney (UTS); Thành viên chủ chốt của Trung tâm Công nghệ dữ liệu lớn toàn 
cầu của UTS; Cộng tác viên của Viện Phân tích tiên tiến (AAI) 

Massimo Piccardi là giáo sư về máy học, thị giác máy tính và xử lý ngôn ngữ 
tự nhiên (NLP) tại Khoa Kỹ thuật và Công nghệ thông tin, Đại học Công nghệ 
Sydney (UTS). Tại UTS, Giáo sư Piccardi là lãnh đạo chương trình Phân tích dữ 
liệu lớn của Trung tâm công nghệ dữ liệu lớn toàn cầu, một centre of 
excellence quốc tế tập trung phát triển các công nghệ hỗ trợ phân tích và khoa 
học dữ liệu lớn. Trong sự nghiệp của mình, Giáo sư Piccardi đã là tác giả hoặc 
đồng tác giả của hơn một trăm tám mươi bài báo khoa học trên các tạp chí 
quốc tế, trong các kỷ yếu hội thảo và một số chương sách. Kể từ khi rời Ý, 

chuyển đến Úc vào năm 2002, ông là nhà nghiên cứu chính của nhiều dự án nghiên cứu tiên tiến bao 
gồm hai Dự án Khám phá của Hội đồng Nghiên cứu Úc (ARC), một Dự án Liên kết ARC, một Dự án Liên 
kết khác và bốn Dự án Cơ sở hạ tầng liên kết. Giáo sư Piccardi là một Biên tập viên liên kết cho các tạp 
chí Giao dịch của IEEE về Dữ liệu lớn, Tầm nhìn máy tính và Hiểu biết về hình ảnh và là Thành viên cao 
cấp của IEEE, đồng thời là thành viên của Hiệp hội Máy tính vàHệ thống, Con người và điều khiển học, và 
là thành viên của Hiệp hội Quốc tế về nhận dạng hình thái. 

11:53 - 11:58 

Người điều phối bình luận hoặc đặt câu hỏi nhanh đối với người thảo luận 3 và người thảo luận 4 

11:58 - 12:40 

Thảo luận chung 

12:40 - 12:50 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tổng kết và bế mạc Phiên 1 và Phiên 2 

12:50 - 14:00 

Tiệc trưa 
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PHIÊN TOÀN THỂ 

14:03 - 14:13 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tóm tắt kết quả hai Phiên 1 và 2 của Diễn đàn, báo cáo 
Thủ tướng Chính phủ 

14:13 - 14:15 

Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione giới thiệu chương trình Phiên toàn 
thể và các diễn giả 

14:15 - 14:35 

Diễn văn chính: Tiến lên trong chuỗi giá trị toàn cầu nhằm đạt được năng suất cao hơn: Kinh nghiệm quốc 
tế và hàm ý cho Việt Nam 

TS. Pinelopi Goldberg, Phó Chủ tịch cao cấp, Chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới 

Pinelopi “Penny” Koujianou Goldberg là nhà kinh tế trưởng của Nhóm Ngân 
hàng Thế giới (WB). Trên cương vị này, bà nỗ lực tăng cường kết nối WB với 
các nghiên cứu học thuật tiên tiến nhất và góp phần xây dựng tầm nhìn về 
con đường đạt được những mục tiêu của WB về tăng trưởng bền vững, thịnh 
vượng chung và một thế giới không có nghèo đói cùng cực. 

Goldberg có nhiều năm kinh nghiệm về kinh tế vi mô ứng dụng, bà quan tâm 
đến các vấn đề trong thương mại và phát triển và các chính sách có liên quan. 
Bà có nhiều cách tiếp cận về mặt phương pháp - từ ước tính các mô hình cân 
bằng ngành cấu trúc, đặc trưng cho tổ chức ngành đến các kỹ thuật hình thức 
tiết giảm - để đưa ra nhận định về nhiều chủ đề khác nhau như các yếu tố 
ảnh hưởng và tác động của chính sách thương mại, thương mại và bất bình 

đẳng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ở các nước đang phát triển, tỷ giá hối đoái, định giá theo thị trường và 
phân biệt giá quốc tế. 

Bà là Chủ tịch của Hiệp hội Kinh tế lượng (tới năm 2021) và trước đây đã từng là Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Kinh tế Hoa Kỳ. Từ 2011-2017, bà là Tổng biên tập của Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ. Bà là thành viên của cả 
Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia và Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ, bà đã từng được 
nhận từ Quỹ Tưởng niệm Guggenheim và Học bổng Nghiên cứu Sloan, và nhận Giải thưởng Bodossaki 
về Khoa học xã hội. Bà cũng là một nghiên cứu viên tại Cơ quan Nghiên cứu kinh tế quốc gia (NBER, hiện 
đang nghỉ phép) và thành viên hội đồng của Cơ quan Nghiên cứu và phân tích kinh tế phát triển (BREAD). 

Goldberg là Giáo sư Kinh tế Elihu tại Đại học Yale, hiện bà đang trong thời gian nghỉ phép để làm việc 
cho khu vực công. 

Bà có bằng Tiến sĩ kinh tế tại Đại học Stanford và bằng Cử nhân kinh tế tại Đại học Freiburg, Đức. 

 

14:35 - 14:55 

Tham luận 1: Kinh nghiệm thoát bẫy thu nhập trung bình thông qua đổi mới sáng tạo và khuyến nghị cho 
Việt Nam  

Ông K. Yogeesvaran, Nguyên Thứ trưởng Bộ Công nghiệp trồng trọt và Hàng hóa Ma-lai-xi-a, nguyên 
Trưởng nhóm soạn thảo KH 5 năm 2016-2020 của Ma-lai-xi-a 
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Ông K. Yogeesvaran đã có 36 năm phục vụ trong hệ thống hành chính và 
ngoại giao của Malaysia, tham gia nhiều dự án về xây dựng và theo dõi, đánh 
giá chiến lược kinh tế vĩ mô, chiến lược phát triển ngành quốc gia; xây dựng 
và thực hiện chính sách phát triển trung và dài hạn cấp quốc gia. Từ tháng 
8/2017 đến tháng 5/2018, ông là Thứ trưởng Bộ công nghiệp trồng trọt và 
Hàng hóa Malaysia, phụ trách xây dựng chiến lược,  chính sách ngành và 
thực hiện các chương trình phát triển nông sản hàng hóa. Từ tháng 5/1990 
đến tháng 8/2017, ông làm việc tại Cơ quan Kế hoạch Kinh tế, thuộc Bộ Thủ 
tướng Malaysia và tham gia rất nhiều nhiệm vụ trong 27 năm công tác tại 
đây. Từ năm 2012 đến năm 2017, ông là Phó Vụ trưởng, phụ trách 6 phòng, 

ban, bao gồm: Kinh tế vĩ mô, Dịch vụ, Sản xuất và Khoa học công nghệ; Kinh tế môi trường và Tài nguyên 
thiên nhiên; Kinh tế tri thức; và Ngân sách Quốc gia. Đây là vị trí cao nhất trong hệ thống hành chính của 
Malaysia chịu trách nhiệm về chính sách kinh tế. Trên cương vị này, ông lãnh đạo Ban Thư ký nhiệm vụ 
xây dựng Kế hoạch Malaysia lần thứ 11 giai đoạn 2016-2020. Ông trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo 
các kế hoạch 5 năm lần thứ 6, 7, 8, 9, 10 cũng như các báo cáo rà soát giữa kỳ. Ông cũng là Trưởng Ban 
Chỉ đạo xây dựng Lộ trình phát triển Khu vực Dịch vụ Malaysia 2016; Lộ trình năng suất Malaysia 2017; 
Quy hoạch tổng thể logistics 2016; Nghiên cứu cải cách hệ thống quản trị và triển khai R&D 2016; và Lộ 
trình phát triển Du lịch Langkawi 2013.  

 

14:55 - 15:10 

Tham luận 2: Chuyển dịch Việt Nam lên tầm phát triển mới: Học hỏi từ những hiểu biết quốc tế 

TS. Jan Rielander, Đặc phái viên của Giám đốc Trung tâm Phát triển của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh 
tế (OECD), Trưởng Bộ phận Đánh giá quốc gia đa chiều (MDCR) của OECD 

TS. Jan Rielaender là Trưởng Bộ phận Đánh giá Quốc gia Đa chiều tại Trung tâm Phát 
triển của OECD và là Phái viên đặc biệt của Giám đốc Trung tâm. OECD là một tổ 
chức quốc tế có mục tiêu thúc đẩy trao đổi và học tập lẫn nhau giữa các quốc gia 
nhằm xác định các chính sách tốt hơn phục vụ cuộc sống.  

TS. Jan cùng các cộng sự của mình hỗ trợ các nước đang phát triển xây dựng chiến 
lược phát triển quốc gia. Nhờ có năng lực phân tích tiên tiến của OECD, sử dụng các 
phương pháp dự báo chiến lược hiện đại và học hỏi kinh nghiệm từ nhiều nước, 
Đánh giá Quốc gia Đa chiều đã nhanh chóng trở thành một công cụ quan trọng mới 

của OECD và hiện đang được thực hiện tại ngày càng nhiều các nước tại tất cả các khu vực trên thế giới.     

Trước khi đảm nhiệm vị trí này, TS. Jan là Chuyên gia Kinh tế tại Ban châu Phi của Trung tâm Phát triển 
OECD. Ông là tác giả chính của Báo cáo hàng năm về Triển vọng kinh tế châu Phi (Báo cáo năm 2014 về 
chuỗi giá trị toàn cầu, Báo cáo năm 2013 về chuyển đổi cấu trúc và tài nguyên thiên nhiên, và Báo cáo 
năm 2012 về việc làm cho thanh niên). Trước khi bắt đầu làm việc cho Trung tâm Phát triển OECD, ông 
là Cố vấn Kỹ thuật cho chương trình Đối tác vì Quản trị dân chủ của OECD, hỗ trợ các quốc gia xây dựng 
năng lực để thực hiện các chức năng cốt lõi của chính phủ. Ông cũng từng làm việc với nhiệm vụ chuyên 
gia đánh giá cho Ngân hàng Thế giới và Liên hợp quốc. Ông là một học giả Fulbright và hoàn thành các 
bằng cấp về Kinh tế học và Quan hệ quốc tế tại Đại học Syracuse và Đại học Kỹ thuật Dresden (Đức). Ông 
cũng từng theo học tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc) và Đại học Lund (Thụy Điển). 

15:10 - 15:30 

Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
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15:30 - 15:40 

Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ 

15:40 - 15:42 

Chụp ảnh lưu niệm: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Đại sứ Ô-xtơ-rây-li-a tại Việt Nam và 
Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione 

15:40 - 15:55 

Nghỉ giải lao 

15:55 - 16:15: 

Tham luận 3: Định hướng phát triển để Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng đến năm 2030 và tầm 
nhìn đến năm 2045 

PGS. TS. Bùi Tất Thắng, Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Văn 
phòng Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội 

PGS. TS. Bùi Tất Thắng là Chánh Văn phòng Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - 
Xã hội. Ông cũng là Chủ nhiệm Đề tài Nhà nước “Cơ sở khoa học xây dựng chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021-2030”. Từ năm 2012 
đến năm 2018, ông đảm nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, 
một viện nghiên cứu cấp quốc gia trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.  

PGS. TS Bùi Tất Thắng là chuyên gia thường xuyên tham mưu cho Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư và Thủ tướng Chính phủ. Ông có kinh nghiệm nghiên cứu 
tại Việt Nam, Đức, Nhật Bản, Philippines, Hà Lan và đã có nhiều dự án cộng tác 
với các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế 

giới (WB), Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP)… 

Lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu của ông là kinh tế vĩ mô, kinh tế phát triển, quản lý kinh tế và chính sách 
công. Ông là tác giả của nhiều bài báo khoa học, sách nghiên cứu, tham gia viết sách về các lĩnh vực 
trên với bối cảnh tập trung vào kinh tế và chính sách kinh tế của Việt Nam. Ông nhận bằng Tiến sỹ Kinh 
tế tại Viện Kinh tế Việt Nam (Hà Nội) vào năm 1993.  

 

16:15 - 17:15 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng thế giới tại Việt 
Nam Ousmane Dione điều hành Thảo luận chung 

17:15 - 17:30 

Bộ trưởng  Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu kết luận và bế mạc Diễn đàn 

17:30 

Kết thúc Diễn đàn 
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