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Báo cáo này do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada 
(CIDA), Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA), Bộ Phát triển Quốc tế Anh 
(DFID), Bộ Hợp tác Phát triển Hà Lan (NMDC), Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD), 
Cơ quan Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (SIDA), Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sĩ (SDC), 
Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP) và Ngân hàng Thế Giới (NHTG) cùng hợp tác 
soạn thảo. Các nhà tài trợ đã hỗ trợ chuẩn bị một số tài liệu phân tích chính cho báo cáo này, 
trong đó Báo cáo Tổng hợp Đánh giá Chi tiêu Công, Mua sắm và Trách nhiệm Tài chính (PER-
IFA) và Đánh giá về Xoá đói Giảm nghèo và Chương trình 135. Đánh giá Chi tiêu Công – Đánh 
giá Tín dụng Lồng ghép do Ngân hàng Thế giới và Bộ Tài chính (BTC) thực hiện với sự tham gia 
của CIDA, DANIDA, DFID, NMDC, NORAD, SIDA, và SDC; còn Đánh giá về Xoá đói Giảm 
nghèo và Chương trình 135 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (BLĐTBXH) và UNDP thực 
hiện. Các nhà tài trợ tham gia cũng đã cung cấp tài chính hoặc thực hiện một loạt các nghiên cứu 
khác để cung cấp thông tin đầu vào cho báo cáo này. Các nhà tài trợ đã cung cấp thông tin và 
hướng dẫn cho toàn bộ quá trình lập báo cáo thông qua Ban Chỉ đạo gồm Ramesh Adhikari 
(ADB), Dean Frank (CIDA), Anders Jorgensen (DANIDA), Gita Sabharwal (DFID), Frans 
Makken (NMDC), Ragna Fidjestol (NORAD), James Donovan (SIDA), Walter Meyer (SDC), 
Jonathan Pincus (UNDP) và Martin Rama (NHTG). 

Trong quá trình xây dựng báo cáo này còn có sự tham vấn của các nhà nghiên cứu và 
chuyên môn Việt Nam với tư cách cá nhân. Những thông tin và ý kiến phản hồi của các nhà 
nghiên cứu và chuyên môn Việt Nam được phối hợp thông qua Ban Đánh giá gồm Cao Viết Sinh 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư - BKHĐT), Đặng Văn Thanh (Quốc hội), Đinh Duy Hoà (Bộ Nội vụ - 
BNV), Đỗ Hoài Nam (Viện Khoa học Xã hội Việt Nam - VKHXHVN), Hoàng Ngọc Giao 
(Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Pháp lý, LERES), Nguyễn Lan Hương (Viện Nghiên cứu Lao 
động và các Vấn đề Xã hội, VLĐXH), Nguyễn Hải Hữu  (BLĐTBXH), Nguyễn Phong (Tổng cục 
Thống kế, TCTK), Nguyễn Thắng (Ban Phân tích Chính sách, VKHXHVN), Phạm Đình Cường 
(BTC), Phạm Hải (BKHĐT), Phạm Lan Hương (Viện Quản lý Kinh tế Trung ương - VQLKTTƯ) 
và Trần Xuân Giá (Ban Nghiên cứu của Thủ tướng) 

Một số cá nhân và nhóm nghiên cứu trong nước chịu trách nhiệm đóng góp những kết 
quả nghiên cứu quan trọng cho báo cáo. Tâm Triết Tâm (TCTK, Đà Nẵng), Đinh Công Thành 
(BNV, Hải Phòng), Lê Thị Thanh Loan (TCTK, thành phố Hồ Chí Minh), Dư Phước Tân (Viện 
Nghiên cứu Kinh tế, TP. HCM) và Đổng Quốc Doanh (Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố 
Nam Định) phụ trách công tác điều tra thực địa cho khảo sát về sử dụng thẻ báo cáo.  Ann 
Hudock và Nguyễn Việt Hà (Quỹ Châu Á) phụ trách nghiên cứu về quy trình ngân sách xã.  
Nguyễn Phúc Tiến (Trung tâm Kế hoạch hóa nông thôn-đô thị và Phát triển khu vực miền Trung , 
Đà Nẵng), Trần Đức Phương (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và xã hội Hà Nội) và Dư Phước 
Tân (Viện Nghiên cứu Kinh tế, TP. HCM) đã tiến hành nghiên cứu về vấn đề tái định cư.  Lê 
Xuân Ba và Trần Kim Chung (VQLKTTƯ) phụ trách việc đánh giá các dự án đầu tư trong nước 
theo chương trình 135 và các sáng kiến hướng về cộng đồng. 

Nhóm phụ trách viết báo cáo chính thức do Martin Rama phụ trách và các thành viên là 
Phillip Brylski, Soren Davidsen, Đinh Việt Tuấn, Đoàn Hồng Quang, Simon David Ellis, Hilmar 
Thor Hilmarsson, Patrick Honohan, Edward Mountfield, Daniel Riley Musson, Rakesh Nangia, 
Nguyến Thế Dzung, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Văn Minh, Phạm Thị Mộng Hoa, James 
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Seward, Vivek Suri, Rob Swinkels, Mai Thị Thanh và Carrie Turk của Ngân hàng Thế giới , và 
Ramesh Adhikari của ADB. Nhóm viết báo cáo cũng dựa vào rất nhiều tài liệu và nghiên cứu của 
các chuyên gia trong nước và quốc tế. Các kết quả và kiến nghị của các nghiên cứu này xuyên 
suốt toàn bộ nội dung báo cáo. Báo cáo này khó có thể nêu lên hết được sự tham gia đóng góp 
của từng người. Trong mục tài liệu tham khảo của báo cáo có liệt kê các nghiên cứu của các 
chuyên gia này.  

Sarah Bales (chuyên gia tư vấn) đã hỗ trợ lập mẫu cho khảo sát về sử dụng thẻ báo cáo, 
Lương Thị Minh Anh (VQLKTTƯ) giúp tập hợp cơ sở dữ liệu về các dự án đầu tư công, Hoàng 
Thanh Hương (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) hỗ trợ xử lý dữ liệu, Ngô Thế An (Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội) làm phần bản đồ, và Arlene Whetter (Trung tâm Thông tin Phát triển Việt 
Nam) hỗ trợ lập danh mục tài liệu tham khảo. Công tác biên tập và in ấn do Hoàng Thanh Hà, 
Nguyễn Thu Hằng và Trần Thị Ngọc Dung phụ trách. 

Chỉ đạo chung là Homi Kharas, Klaus Rohland và Helen Sutch của NHTG. Tham gia đọc 
phản biện là Bert Hofman, David Shand và Lant Pritchett của NHTG.  Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) 
đã đóng góp nhiều ý kiến cho báo cáo.  Chúng tôi hết sức cảm ơn những ý kiến đóng góp và đề 
xuất của các đồng nghiệp khác. 
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Trong cách thức hoạt động của Chính phủ Việt Nam đang diễn ra những thay đổi căn 
bản. Hiến pháp năm 2001 đã trao quyền cho Quốc hội được bỏ phiếu tín nhiệm đối với những 
người giữ các cương vị lãnh đạo do Quốc hội bầu ra, trong đó có cả các bộ trưởng. Luật Ngân 
sách Nhà nước có hiệu lực vào tháng giêng năm 2004 tiếp tục mở rộng những thẩm quyền này, 
thông qua việc giao cho Quốc hội trách nhiệm phê duyệt ngân sách, bao gồm cả việc phân bổ 
ngân sách cho các cấp chính quyền cấp địa phương. Đồng thời, mức độ dân chủ hóa ngày càng 
tăng. Cho tới nay, gần một phần hai chi tiêu  ngân sách là do chính quyền cấp địa phương quyết 
định. Đặc biệt, chính quyền cấp tỉnh được trao thẩm quyền lớn hơn nhiều trong việc phân bổ 
nguồn lực dựa trên ưu tiên của tỉnh. Quá trình phân cấp đang diễn tra trong bối cảnh công tác 
quản lý tài chính công được tăng cường mạnh mẽ. Nhiều cơ chế hạch toán khác nhau trước đây 
được áp dụng song song nay đang được thống nhất, hệ thống quản lý thông tin được xây dựng, 
nâng cao triển vọng kiểm soát chi tiêu chặt chẽ hơn và cơ sở dữ liệu chi tiêu công tốt hơn ở các 
cấp chính quyền khác nhau. Quyết tâm chống tham nhũng thông qua việc tăng cường hệ thống 
vận hành của Chính phủ cũng là một phần của công cuộc cải cách. Ngoài ra còn một số thành 
công đáng được ghi nhận trong chương trình cải cách hành chính nhà nước. Đặc biệt, việc áp 
dụng mô hình một cửa trên toàn quốc cũng sẽ làm cải thiện việc cung cấp dịch vụ hành chính cho 
các hộ gia đình và doanh nghiệp, giảm cơ hội tham nhũng. 

Việt Nam xứng đáng được chúc mừng về những thành tựu này, và rộng hơn là về tinh 
thần quyết tâm xây dựng một bộ máy Chính phủ có hiệu quả phục vụ cho người dân. Nếu thành 
công, những nỗ lực đang diễn ra sẽ tạo cơ sở nền móng cho một nền kinh tế thị trường hiện đại, 
được hỗ trợ bởi một khu vực công hiệu quả và có trách nhiệm giải trình cao.  

Đồng thời, cũng cần phải nhận thấy còn có rất nhiều thách thức quan trọng. Mục tiêu của 
báo cáo này là nhằm đánh giá những tiến bộ đã đạt được cho đến nay trong việc xây dựng một bộ 
máy quản trị quốc gia hiện đại, và xác định những lĩnh vực còn cần phải cố gắng. Để đạt mục 
đích này, bản báo cáo đã tổng hợp nhiều phương diện khác nhau và áp dụng nhiều công cụ phân 
tích. Bản báo cáo đã đánh giá cặn kẽ những xu hướng chi tiêu và nguồn thu của Chính phủ, vừa ở 
dưới dạng tổng hợp, vừa xét theo các khu vực và chương trình cụ thể. Bản báo cáo đánh giá qui 
trình ra quyết định trong các chính sách về việc làm và tiền lương, các dự án đầu tư, các chương 
trình tái định cư và phân bổ ngân sách. Bản báo cáo cũng đánh giá cơ sở luận chứng cho sự can 
thiệp của Chính phủ trong những lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế, và tác động của những biện 
pháp can thiệp này đối với những kết quả phát triển chủ yếu, bao gồm vấn đề giảm nghèo. Như 
vậy, các đánh giá về mặt tài chính được kết hợp với các phân tích thống kê số liệu điều tra, với 
phản hồi trực tiếp từ hộ gia đình và doanh nghiệp. Với tầm bao quát khá rộng của báo cáo, phần 
lớn các vấn đề đều được trình bày một cách cô đọng. Tuy nhiên, đằng sau đó là những nghiên cứu 
sâu, được các chuyên gia Việt Nam và quốc tế cùng tiến hành trong thời gian qua. Những nghiên 
cứu này được liệt kê trong phần thư mục ở cuối báo cáo. 

Mặc dù dựa trên báo cáo có thể đưa ra nhiều kiến nghị cụ thể để tiếp tục hoàn thiện, báo 
cáo đã làm tóat lên một mục đích chung. Nền kinh tế Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ trong thời 
kỳ đổi mới. Việc sắp sửa gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), có thể là vào cuối 
năm 2005, đã cho dấu hiệu về tiến bộ đạt được trong việc chuyển từ nền kinh tế mệnh lệnh sang 
nền kinh tế thị trường hiện đại. Trong bối cảnh cả nước đang chuẩn bị xây dựng Kế hoạch Phát 
triển Kinh tế Xã hội tiếp theo, đây là thời gian phù hợp để nhìn nhận lại vai trò của Chính phủ 



QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 

 

 ii

Việt nam. Những thay đổi đang diễn ra về trách nhiệm giải trình, phân cấp, quản lý tài chính và 
hành chính công sẽ có tác động căn bản đến phương thức hoạt động của Chính phủ. Ở mức độ 
sâu sắc hơn, vấn đề không chỉ nằm ở chỗ “làm thế nào” để điều hành một bộ máy Chính phủ có 
hiệu quả, mà còn là “để làm gì”. Việc tiếp tục cam kết phát triển hòa nhập của Việt Nam cho thấy 
một tầm nhìn xa để trả lời cho câu hỏi này. Duy trì tăng trưởng kinh tế nhanh, tiếp tục giảm 
nghèo và đạt được những Mục tiêu Phát triển Việt Nam (VDG) là một phần của viễn cảnh đó. 
Mục đích này chính là ý nghĩa của khái niệm “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa”.  

Với viễn cảnh đó, bản báo cáo này nêu lên một số lĩnh vực cần quan tâm. 

Lập kế hoạch và lập ngân sách.  Quá trình phân bổ nguồn lực của Chính phủ liên quan 
tới các quyết định của hai bộ, song sự phối hợp giữa hai bộ này chưa thực sự như mong muốn.  
Bộ Tài chính (BTC) đóng vai trò chủ chốt trong việc xây dựng ngân sách, và cam kết sẽ cải thiện 
công tác quản lý tài chính công và tăng cường tính minh bạch. Phương pháp lập ngân sách còn 
thiếu tầm nhìn dài hạn dẫn tới phân bổ ngân sách còn cứng nhắc. Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
(BKHĐT) chịu trách nhiệm về các kế hoạch dài hạn và chiến lược, đồng thời chịu trách nhiệm 
đáng kể trong việc xây dựng Chương trình Đầu tư Công cộng (CTĐTCC). Nhưng chiều hướng 
xây dựng cơ sở hạ tầng của cả nước, đặc biệt trong lĩnh vực giao thông ngày càng dẫn đến việc 
thực hiện những dự án không thể có đủ vốn từ ngân sách. Việc thẩm định lợi ích kinh tế xã hội 
không được đầy đủ, thiếu nguồn lực hỗ trợ cho người dân bị di dời trong các dự án đầu tư trong 
giai đoạn xây dựng và việc thiếu kinh phí để duy tu bảo dưỡng sau đó có thể dẫn đến kém hiệu 
quả, kém chất lượng và công trình xuống cấp nhanh. Những cơ chế sáng tạo hiện đang được áp 
dụng để thực hiện các dự án không có nguồn ngân sách có thể làm suy yếu những tiến bộ đạt 
được về mặt minh bạch và trách nhiệm giải trình. Để có thể chuyển tầm nhìn trung hạn thành 
ngắn hạn, cần có sự phối kết hợp tốt hơn nhiều giữa các quyết định của BTC và BKHĐT. Khuôn 
khổ Chi tiêu Trung hạn có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ quy trình lập kế hoạch và 
lập ngân sách đồng bộ và thống nhất.   

Hiện đại hóa công tác lập kế hoạch. Sự thay đổi quy trình ngân sách trong những năm 
gần đây không đi đôi với những thay đổi tương tự trong quy trình lập kế hoạch. Mới gần đây, việc 
xây dựng kế hoạch 5 năm được thực hiện mà không hoàn toàn tính đến yếu tố Chính phủ không 
còn trực tiếp tham gia sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ nữa. Mặc dù các doanh nghiệp hộ gia đình, 
doanh nghiệp tư nhân và Doanh nghiệp Nhà nước ngày càng tỏ rõ vai trò chính ra quyết định chủ 
yếu về lĩnh vực này, song các kế hoạch 5 năm vẫn tiếp tục đưa ra những chỉ tiêu sản xuất cụ thể 
trong nhiều ngành, lĩnh vực. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng Chiến lược toàn diện về tăng 
trưởng và giảm nghèo (CPRGS) được thông qua vào năm 2002 là một sự thay đổi đáng kể trong 
lĩnh vực này. CPRGS tập trung nhiều hơn vào việc đạt được các kết quả phát triển như VDG hơn 
là các chỉ tiêu sản xuất. Thông qua phân tích số liệu và các quá trình tham vấn, chiến lược đã xác 
định các chính sách tỏ ra phù hợp nhất để đạt được các mục tiêu phát triển đã lựa chọn, đạt được 
một số tiến bộ trong trong việc tính toán chi phí các chính sách này, và đề xuất một bộ chỉ số 
giám sát để đánh giá tiến độ thực hiện. Một điểm yếu của CPRGS là bản chiến lược này được đưa 
ra “ngoài” chu kỳ lập kế hoạch thông thường của Việt Nam. Tuy nhiên, nhận thức được ưu điểm 
của CPRGS, Chính phủ đã quyết định sẽ kết hợp chiến lược này vào công tác xây dựng Kế hoạch 
phát triển kinh tế xã hội năm năm 2006-2010. Đây là một bước tiến được hoan nghênh, có thể dẫn 
đến việc hiện đại hóa một cách đáng kể quy trình lập kế hoạch ở tất cả các cấp. Tuy nhiên, nhiều 
cơ quan Chính phủ (trong đó có chính quyền các tỉnh) vẫn chưa quen với các lập kế hoạch hướng 
tới kết quả phát triển. Do vậy, việc đổi mới công tác lập kế hoạch ở cơ sở sẽ là một nỗ lực rất to 
lớn, cần được sự hỗ trợ tích cực của Chính quyền trung ương.  

Cung cấp dịch vụ tốt hơn.  Việc tiếp tục tăng hiệu quả và đạt được tiến bộ trong công 
cuộc giảm nghèo sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng của dịch vụ giáo dục và y tế đối với người 
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dân nói chung, và người nghèo nói riêng. Việc chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường mở ra một 
khả năng đa dạng hóa những nhà cung cấp các dịch vụ này, đưa khu vực tư nhân tham gia và tăng 
cường khả năng lựa chọn cho người dân. Song Chính phủ vẫn giữ trách nhiệm kiểm định chất 
lượng các nhà cung cấp dịch vụ, điều tiết các dịch vụ và định giá trong một số trường hợp. Chính 
phủ cũng chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ y tế và giáo dục cơ bản cho người dân nói chung. 
Điều này bao gồm mở rộng hệ thống tiểu học đến cho 10% cuối cùng số trẻ em hiện nay không 
được đến trường (gần một nửa trong số này là trẻ em dân tộc thiểu số) và cải thiện chất lượng 
giáo dục nói chung. Trách nhiệm cung cấp dịch vụ cũng bao gồm việc bảo đảm cho người nghèo 
tiếp cận được với dịch vụ y tế với chi phí hợp lý. Những bước đi trong hai ngành này cũng tương 
đối khả quan. Ngân sách dành cho giáo dục và đào tạo tăng lên, và tiêu chuẩn chất lượng đối với 
cấp tiểu học đã được đưa ra. Các cơ chế tài chính mới nhằm trang trải một số chi phí chăm sóc y 
tế cho người nghèo cũng đã và đang được thực hiện ở cấp tỉnh. Tuy nhiên chất lượng giáo dục 
vẫn là một vấn đề gây lo ngại, và sự phân bổ nguồn lực nói chung cho y tế cộng đồng vẫn ít ỏi 
một cách đáng ngạc nhiên, vào thời điểm mà những thay đổi về nhân khẩu và dịch tễ ở Việt Nam 
đều làm cho chi phí chăm sóc sức khỏe tăng lên đột biến. 

Tái phân bổ cho người nghèo nhất.  Các chương trình mục tiêu của Việt Nam đã có hiệu 
quả trong việc hướng các nguồn lực cho các gia đình và cộng đồng nghèo nhất. Mức độ bao phủ 
có khác nhau đối với các hợp phần khác nhau của Chương trình Xóa đói giảm nghèo (XĐGN), 
song tỉ lệ những người nghèo được hưởng lợi từ một số hợp phần của chương trình (như miễn học 
phí) không phải là ít. Hơn nữa, mặc dù một số gia đình không thuộc diện nghèo cũng được hưởng 
lợi song tỉ lệ cho hưởng lợi không đúng đối tượng là phải chăng đối với một nước đang ở trình độ 
phát triển như Việt Nam. Chương trình 135, cho phép cộng đồng được lựa chọn trong số các dự 
án đầu tư ở địa phương cũng đạt được mức bao phủ rộng, và tới được khoảng 1 phần 5 số xã. Tuy 
nhiên, không phải tất cả các hợp phần của các chương trình này đều có hiệu quả đồng đều như 
nhau trong việc giảm nghèo. Ví dụ, việc tiếp cận được với tín dụng ưu đãi có thực sự mang lại sự 
khác biệt hay không vẫn còn chưa rõ ràng. Ngòai ra, tuy cán bộ địa phương có năng lực đáng kể 
trong việc xác định các gia đình nghèo nhất song ở cấp chính quyền cao hơn lại chưa có năng lực 
trong việc phân bổ nguồn lực nhiều hơn cho những vùng nghèo nhất một cách có hệ thống. 
Chương trình XĐGN cần phải được củng cố, tập trung vào những hợp phần có hiệu quả nhất, và 
áp dụng những mô hình cấp vốn minh bạch như những mô hình được sử dụng trong Chương trình 
135. Đồng thời, cần phải có nỗ lực song hành nhằm cải thiện công tác quản lý thuế để tăng thu 
ngân sách Nhà nước từ các loại thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế giá trị gia tăng 
(GTGT). Cân đối một số nguồn lực bổ sung cho cấp định phương có thể làm giảm sự lệ thuộc vào 
các loại phí thu ở địa phương mang tính lũy thoái cao (và không phải lúc nào cũng minh bạch). 
Việc nhanh chóng đơn giản hóa các khuyến khích về thuế thu nhập công ty cho nhà đầu tư có thể 
là một bước quan trọng đi theo hướng này. 

Định mức phân bổ ngân sách. Quá trình phân cấp đang tiếp diễn dựa vào việc giao ngân 
sách trọn gói cho các tỉnh. Các tỉnh có thể giữ lại một phần doanh thu thuế được thu trong địa bàn 
của mình. Sự kết hợp giữa ngân sách trọn gói và doanh thu từ thuế giữ lại dẫn đến những cân đối 
lớn từ các tỉnh giàu nhất cho các tỉnh nghèo nhất. Hơn nữa, định mức phân bổ ngân sách đối với 
ngân sách trọn gói là rất minh bạch và có thể bảo vệ. Việc phân bổ nguồn lực từ tỉnh xuống huyện 
và xã có kém khả quan hơn. Quá trình này sử dụng các định mức ngân sách cũ, bao gồm các đầu 
vào như số cán bộ công chức hay số giường bệnh. Kết quả là, nguồn lực mà địa phương có được 
không tương xứng với nhu cầu, và bản thân quá trình phân bổ không phải lúc nào cũng minh 
bạch. Việc tiếp tục rà soát chỉnh lý chuẩn nghèo đói, có thể cho biết tỉ lệ nghèo đáng tin cậy (và 
có thể so sánh được) giữa các tỉnh, huyện và xã, tạo ra một triển vọng sẽ có những định mức phân 
bổ ngân sách đơn giản và công bằng hơn trong tất cả các cấp Chính phủ. Các công thức đơn giản 
xoay quanh các yếu tố dân số và nghèo đói có thể làm tăng tính minh bạch một cách đáng kể, và 
điều này đã xảy ra với định mức được sử dụng trong chương trình 135 (mặc dù chương trình này 
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cũng chưa hẳn là tối ưu). Ý kiến phản đối chủ yếu đối với định mức kiểu này là chúng có thể làm 
giảm động cơ khuyến khích của các cơ quan địa phương trong việc giảm nghèo. Nhưng ý kiến 
phản bác này có thể được giải quyết bằng cách làm cho sự nghiệp của họ phụ thuộc nhiều hơn 
vào thành công của họ trong việc làm cho cộng đồng của họ trở nên thịnh vượng hơn. Định mức 
phân bổ ngân sách có tính đến tỉ lệ nghèo còn có thể hỗ trợ giảm nhẹ các tác động xã hội của cải 
cách kinh tế nói chung, và việc hội nhập với nền kinh tế thế giới nói riêng. Theo suy diễn thì khó 
có thể nói được ai sẽ bị tác động tiêu cực bởi việc gia nhập WTO. Cố gắng xây dựng các cơ chế 
bảo vệ thương mại, hoặc lề bảo hộ để giải quyết bất kỳ ảnh hưởng bất lợi nào của hội nhập 
thương mại đều có thể không có hiệu quả. Chính sách thương mại là một công cụ không đầy đủ 
cho chính sách xã hội. Định mức ngân sách tự động bảo đảm nhiều nguồn lực hơn cho những 
cộng đồng có tỉ lệ nghèo tăng hay giảm rất chậm đều có thể được coi như một cơ chế bảo hộ 
trong nước để bổ sung cho những cam kết quốc tế của Việt Nam.  

Giao quyền cho các đơn vị thụ hưởng ngân sách.  Một trong những yếu tố chủ chốt trong 
cuộc cải cách hành chính hiện tại của Việt Nam là tăng tính tự chủ cho các đơn vị thụ hưởng ngân 
sách để họ có thể tự ra quyết định. Người quản lý những đơn vị này được trao quyền tổ chức lại 
cơ cấu, tinh giản thủ tục và sử dụng tiết kiệm theo cách mà họ thấy là phù hợp (ví dụ như để tăng 
thù lao cho nhân viên). Trong trường hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ trong các ngành như giáo 
dục, y tế, nghiên cứu khoa học hay giao thông vận tải, các cơ chế trao quyền mới cho phép mở 
rộng phạm vi dịch vụ được cung cấp, và thu phí đối với người sử dụng đối với các dịch vụ nằm 
ngoài nghĩa vụ cung cấp cơ bản của đơn vị. Những đơn vị này cũng có quyền tự quyết đáng kể 
trong việc tăng lương cho nhân viên và áp dụng những mức trả lương phân biệt rộng hơn đối với 
nhân viên. Kinh nghiệm với những cơ chế trao quyền như vậy cho tới nay rất khác nhau. Các đơn 
vị chi có được sự linh hoạt đáng kể so với chế độ kiểm soát quá cứng nhắc trước đây. Trong 
ngành y tế, phạm vi các dịch vụ đã được mở rộng và số lượng bệnh nhân được điều trị đã tăng 
lên. Trong một số trường hợp, như ở các bệnh viện, những khoản thanh toán không thường xuyên 
đã được chuyển thành các loại phí chính thức, làm tăng thêm tính minh bạch mà không chất thêm 
gánh nặng cho người sử dụng. Mặt khác, việc tăng cường trao quyền không đi đôi với tăng cường 
trách nhiệm giải trình cũng như các biện pháp đảm bảo tính công bằng và khả năng tiếp cận. Cơ 
chế mới tạo động cơ tiết kiệm cung cấp dịch vụ và tăng lương cho nhân viên. Sự linh hoạt đáng 
kể trong việc điều chỉnh thù lao trong các đơn vị cung cấp dịch vụ là đặc biệt nguy hiểm xét về 
khía cạnh này. Mặc dù được người thụ hưởng đánh giá cao, song phần lớn công chức có thể coi 
cơ chế này là không công bằng. Việc tiếp tục đạt được tiến bộ hơn nữa trong việc trao quyền cho 
các đơn vị thụ hưởng ngân sách phụ thuộc vào việc áp dụng tiêu chuẩn dịch vụ tốt thiểu, kiểm 
toán nội bộ, cơ chế thu thập ý kiến phản hồi từ bộ phận dân chúng mà các đơn vị này phục vụ, và 
việc áp dụng các hướng dẫn chặt chẽ hơn về trả thù lao cho nhân viên. 

Quản lý tài sản Nhà nước.  Do một thời gian dài áp dụng nền kinh tế mệnh lệnh, Việt 
Nam có một lượng tài sản lớn bất thường nằm trong tay Nhà nước. Hầu hết đất nông nghiệp đã 
được chia cho các hộ gia đình, nhưng Nhà nước vẫn còn quản lý phần lớn đất rừng và đất đồi, 
thông qua các Lâm trường quốc doanh, đồng thời các Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) kiểm 
soát những phần đất có giá trị ở vùng đô thị. Việc giải phóng đất rừng hiện nay do các lâm trường 
quốc doanh nắm giữ, đặc biệt là cho các gia đình ở vùng núi và các cộng đồng dân tộc thiểu số có 
thể đóng góp vào công cuộc giảm nghèo và tăng tính bền vững của rừng. Luật Đất đai mới là một 
bước hứa hẹn đi theo hướng này, tuy nhiên việc thực thi luật vẫn là một thách thức lớn. Giải 
phóng đất đô thị hiện đang nằm trong tay các DNNN sẽ là yếu tố then chốt trong việc phát triển 
thị trường đất đô thị, từ đó giải quyết được một trong những hạn chế lớn nhất mà khu vực tư nhân 
phải đối mặt. Chính phủ cần nghiêm túc nhìn thấy khả năng các DNNN sẽ bán hay cho thuê một 
cách hợp pháp những phần đất mà họ nắm giữ. Mặc dù đã có những tiến bộ vững chắc trong 
chương trình cổ phần hóa, Chính phủ vẫn còn giữ lại khoảng 4.000 DNNN, chiếm khoảng 31% 
sản lượng công nghiệp và 27% xuất khẩu ngoài dầu thô. Trên thực tế, tổng số vốn của khoảng 
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2.000 DNNN đã cổ phần hóa, bán hoặc thanh lý cho tới nay chỉ chiếm khoảng 10% tổng số vốn 
của Nhà nước. Mặc dù hoạt động của khu vực Nhà nước nói chung hiện nay không còn ảm đạm, 
song có nhiều dấu hiệu cho thấy nhiều DNNN còn có thể hoạt động tốt hơn. Các DNNN khác 
đằng sau các khoản nợ xấu (NPL) đang là những gánh nặng ngày càng lớn cho hệ thống ngân 
hàng. Những quyết định đưa ra gần đây hạn chế số lượng các ngành chiến lược và đẩy nhanh việc 
giảm thiểu vốn Nhà nước, bao gồm cả các DNNN lớn, là những dấu hiện đầy khích lệ. Song việc 
không đạt được tiến bộ trong công tác giám sát hoạt động của DNNN là không thể biện minh. 
Chính phủ vẫn còn nắm giữ 5 ngân hàng thương mại Nhà nước (NHTMNN) lớn nhất, các ngân 
hàng này chịu trách nhiệm về khoảng ba phần tư tổng số tín dụng của ngân hàng. Mặc dù đã đạt 
được nhiều tiến bộ để chuyển hoạt động cho vay chính sách khỏi các NHTMNN và cải thiện cơ 
sở hạ tầng, công nghệ và văn hóa tín dụng của các ngân hàng này, song lĩnh vực quản trị doanh 
nghiệp vẫn còn yếu kém, và các chi nhánh ở địa phương vẫn còn phụ thuộc nhiều vào chính 
quyền địa phương trong các quyết định cho vay của mình. Đưa các nhà đầu tư chiến lược vào 
NHTMNN, như đã lên kế hoạch cho một trong số các ngân hàng này, sẽ giúp tăng cường định 
hướng thương mại của họ. Nhưng có lẽ việc tách biệt sở hữu và quản lý NHTMNN một cách 
quyết đoán như đã làm cách đây hơn 10 năm với các DNNN là việc nên được cân nhắc kỹ. Cần 
xem xét thực thi một cách hiệu quả hơn chức năng sở hữu của BTC thông qua một công ty cổ 
phần có năng lực quản lý điều hành và trình độ nghiệp vụ cao. Một động thái như vậy sẽ đòi hỏi 
phải điều chỉnh lại trọng tâm cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) với tư cách là người 
giám sát hệ thống ngân hàng, từ bỏ chức năng sở hữu, kể cả sở hữu các NHTMNN.  

Cải cách hành chính.  Chương trình cải cách hành chính công (CCHCC) đang tiến hành 
hiện nay là một chương trình có mục tiêu tham vọng và phạm vi rộng lớn. Một số các hợp phần 
của chương trình như cơ cấu lại chức năng của các bộ và cơ quan Chính phủ là cần thiết, nhưng 
sẽ tăng cường hiệu quả của khu vực công trong thời gian trung hạn đến dài hạn. Những hợp phần 
khác như đồng loạt áp dụng cơ chế một cửa có thể làm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ 
hành chính ngay trước mắt, và giảm cơ hội tham nhũng. Những kết quả đạt được cho đến nay rất 
đáng khích lệ. Đặc biệt, việc nhấn mạnh vào qui chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường trách nhiệm giải 
trình ở cấp địa phương là đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, trong số cán bộ địa phương và cộng 
đồng vẫn còn có những khoảng cách trong nhận thức về mức độ thông tin, tham vấn và sự tham 
gia. Những cuộc thảo luận về ngân sách ở cấp xã, bao gồm cả việc phê duyệt các khoản phí ở địa 
phương đã bộc lộ vấn đề này. Điều đó cho thấy cần phải nâng cao nhận thức về ý nghĩa của dân 
chủ ở cơ sở, cả đối với cán bộ địa phương và trong cộng đồng. Một lĩnh vực khác cũng cần chú ý 
là cải cách tiền lương. Chương trình nghị sự cải cách hành chính công bắt đầu từ một tiền đề là 
công chức Nhà nước được trả lương thấp và đây là một nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tham 
nhũng. Nhưng liệu tăng tiền lương có làm giảm bớt tệ nhận hối lộ hay không vẫn còn là điều 
đáng hồ nghi. Và cũng không có minh chứng rõ ràng rằng các công chức Nhà nước luôn luôn bị 
trả lương thấp, nhất là khi tính đến các phúc lợi khác ngòai lương mà họ được hưởng. Hơn nữa, 
khoảng cách về thu nhập giữa khu vực Nhà nước và tư nhân cũng khác nhau đáng kể giữa các 
ngành và kỹ năng. Do vậy, việc điều chỉnh lương giống như nhau sẽ dẫn đến việc một số công 
chức Nhà nước sẽ được trả lương quá cao, trong khi một số khác thì lương vẫn quá thấp. Với 
những hàm ý về tài chính của cải cách tiền lương, cần có một phân tích cân nhắc kỹ lưỡng hơn về 
tiền lương trong và ngoài khu vực công.  

Chống tham nhũng.  Những điều tra trong cả nước cho thấy tình trạng tham nhũng là phổ 
biến ở Việt Nam. Một phân tích thận trọng hơn, “mổ xẻ” các hình thái tham nhũng khác nhau 
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, trong giao dịch kinh doanh và trong các dự án công đã cho thấy 
một bức tranh phức tạp. Trên thực tế Việt Nam có những vấn đề tham nhũng nghiêm trọng. Vấn 
đề dường như nghiêm trọng hơn ở một số đơn vị cung cấp dịch vụ như các cơ quan địa chính. 
Ngoài ra còn có những dấu hiện có tính hệ thống về tình trạng thông đồng trong các dự án công. 
Tuy nhiên, Việt Nam dường như không nằm ngoài quỹ đạo chung về mặt tham nhũng, nếu như 
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xét đến trình độ phát triển của mình. Những nguồn lực công được dùng cho các dự án xây dựng 
cơ bản cũng như trong chương trình 135 có thể được kiểm tra thông qua hệ thống của Chính phủ 
mà không thấy có nhiều dấu hiệu thất thoát. Tuy nhiên, giá trị của đồng tiền lại là một vấn đề, 
trong đó nổi lên một hiện tượng rất phổ biến là ít có cạnh tranh đối với các dự án xây dựng, từ các 
dự án nhỏ ở địa phương đến các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Quyết tâm của Chính phủ Việt 
Nam trong việc chống tham nhũng cần phải được biểu dương. Một nghiên cứu chẩn đoán hiện 
đang được thực hiện nhằm tìm hiểu rõ hơn mức độ và hình thức tham nhũng trong nhiều loại hoạt 
động có thể sẽ cung cấp nhiều thông tin cho chiến lược của Chính phủ trong lĩnh vực này. Cho tới 
nay, cơ quan Thanh tra Nhà nước đã được chỉ thị xem xét sửa đổi Pháp lệnh chống tham nhũng, 
Luật Khiếu nại tố cáo và các văn bản pháp quy quan trọng khác. Đồng thời, hệ thống vận hành 
của Chính phủ cần phải được hiện đại hoá để làm giảm bớt cơ hội cho các hành vi tham nhũng. 
Sáng kiến cải cách quản lý tài chính công đang được thực hiện là một bước đi được hoan nghênh 
theo hướng đi này. Hoàn thiện qui chế mua sắm đấu thầu và xây dựng các giao diện điện tử để 
giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp trong các công việc với Chính phủ cũng sẽ đóng vai trò then chốt 
trong lĩnh vực này. 

Tận dụng viện trợ tối đa.  Việt Nam được nhận những nguồn lực đáng kể dưới hình thức 
Viện trợ phát triển chính thức (ODA), song không phải là một nước phụ thuộc vào viện trợ. Dựa 
trên những xu hướng hiện nay, tổng giá trị các khoản vay ODA sẽ vẫn nằm trong tầm quản lý, với 
lãi suất phải trả đều đặn giảm xuống tính theo phần trăm của xuất khẩu. Điều này là do một phần 
số viện trợ mà Việt Nam nhận được là ở dưới dạng viện trợ không hoàn lại, ngoài ra còn do các 
khoản vay ODA cho Việt Nam hiện nay vẫn đi kèm các điều khoản rất ưu đãi, có nghĩa là yếu tố 
viện trợ lớn ở trong đó. Song các điều khoản vay ODA sẽ trở nên bớt thuận lợi hơn khi đất nước 
ngày càng phát triển, và Việt Nam cần tận dụng được tối đa các nguồn lực mà mình có thể khai 
thác. Trong lĩnh vực này, việc giải ngân chậm là một vấn đề đáng quan tâm. Giải ngân chậm 
trong chừng mực nào đó là do các nhà tài trợ phải phụ thuộc vào các thủ tục của họ đối với việc 
mua sắm, kiểm soát tài chính, tái định cư những người dân phải di dời và các biện pháp bảo vệ 
môi trường. Sự phụ thuộc này được biện minh bằng những yếu kém về phía các thủ tục của Việt 
Nam trong lĩnh vực này. Một cách khác để đẩy nhanh tốc độ giải ngân là trông cậy nhiều hơn vào 
hỗ trợ ngân sách trực tiếp, thay vì cấp kinh phí cho dự án. Nhưng để có thể cân nhắc được việc 
tăng cường hỗ trợ ngân sách thì cần phải đẩy mạnh việc kiểm soát tín dụng và xây dựng các kế 
hoạch chiến lược rõ ràng ở cấp ngành. Ngoài ra, hỗ trợ ngân sách và cấp kinh phí cho dự án là 
những yếu tố bổ sung chứ không phải thay thế cho nhau. Các nhà tài trợ đang tích cực hoạt động 
nhằm hài hòa thủ tục của mình, và Việt Nam có thể là một mô hình trong lĩnh vực này. Song cách 
hiệu quả nhất để đẩy nhanh tốc độ giải ngân trong việc cấp kinh phí cho dự án là cải thiện các thủ 
tục về phía Việt Nam đến một mức độ mà nhà tài trợ có thể tin tưởng hoạt động thông qua các thủ 
tục đó. Quy chế mua sắm đấu thầu tốt hơn, kiểm soát tài chính chặt chẽ hơn, hỗ trợ phù hợp cho 
người dân phải tái định cư và đánh giá tác động môi trường đầy đủ là những yếu tố then chốt để 
Việt Nam có thể sử dụng nguồn vốn ODA một cách tối đa. 

Đây chỉ là một số kiến nghị then chốt nổi lên từ bản báo cáo. Các chương tiếp theo sẽ bao 
quát hàng loạt vấn đề liên quan tới tài chính công, quản lý công và chính sách công. Bằng cách 
đó, các vấn đề này dựa trên khối lượng kiến thức lớn đã được các nhà nghiên cứu và hoạch định 
chính sách của Việt Nam tích lũy từ trước đến nay, cùng với các chuyên gia và nhà khoa học 
nước ngoài. Đóng góp chủ yếu của bản báo cáo là cung cấp phân tích tóm tắt những kiến thức 
này, và rút ra từ đó những khuyến nghị về chính sách. Một số đánh giá sâu hơn có thể được tìm 
thấy trong một số cấu phần cơ bản của báo cáo này, trong đó có phần Đánh giá Chi tiêu công – 
Đánh giá tín dụng lồng ghép, và phần Đánh giá Chương trình Xóa đói giảm nghèo và Chương 
trình 135 hiện đang được thực hiện. Tuy nhiên, cả những cấu phần này và rất nhiều báo cáo 
nghiên cứu được sử dụng để soạn thảo bản báo cáo này cũng chỉ cho thấy một phần các vấn đề 
kinh tế mà Việt Nam đang đối mặt. Về mặt này, bản báo cáo này nên được coi là phần bổ sung 
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cho bản báo cáo Nghèo trước đây, và báo cáo Kinh doanh tiếp theo. Chương trình cải cách của 
Việt Nam cũng rộng hơn so với đề xuất do những chủ đề đa dạng được đề cập đến trong các 
khuyến nghị về chính sách ở các chương tiếp theo của báo cáo này. Có thể tìm thấy một bản đánh 
giá về tiến bộ trong chương trình cải cách rộng lớn này trong tập tài liệu Điểm lại (Taking Stock) 
bổ sung cho bản báo cáo này.  
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1.     QUY TRÌNH NGÂN SÁCH 
 

 

Trong thập kỷ qua, công tác xây dựng chi tiết và thực hiện ngân sách đã trở nên minh 
bạch hơn, trong đó Quốc hội đóng vai trò ngày càng quan trọng. Đồng thời cũng có chiều hướng 
thực hiện phân cấp, nhất là cho các tỉnh, và cố gắng chuyển từ hệ thống kiểm soát đầu vào sang 
việc xây dựng cơ sở cho quá trình lập ngân sách dựa trên kết quả hoạt động. Song bối cảnh thể 
chế ở Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuyển tiếp từ kế hoạch hoá sang thị trường. Cụ thể là 
việc ra quyết định đầu tư vẫn tách khỏi các quyết định chi thường xuyên. Vấn đề không chỉ ở chỗ 
có hai bộ khác nhau phụ trách lập kế hoạch đầu tư dài hạn và ngân sách hàng năm, mà mức độ 
phối hợp giữa hai bộ cũng còn hạn chế. Do vậy có sự mất cân đối giữa chi đầu tư và chi thường 
xuyên. Vấn đề này xảy ra ở nhiều lĩnh vực, ví dụ như hệ thống đường bộ không được bảo dưỡng 
đầy đủ. Quy trình ngân sách cũng bị ảnh hưởng vì Việt Nam vẫn là một nước có thu nhập thấp và 
vẫn cần phải tăng cường hệ thống thông tin và trách nhiệm giải trình. 

 

Bối cảnh thể chế 

 

Cách thức lập ngân sách của Việt Nam áp dụng mô hình “lồng ghép” hoặc“búp bê 
Matruska” phổ biến ở Liên Xô trước đây. Mỗi tỉnh, huyện và xã có một cơ quan quyền lực là Hội 
đồng Nhân dân (HĐND), và một cơ quan hành pháp là Uỷ ban Nhân dân (UBND), trong đó 
UBND do HĐND bầu ra. Ngân sách ở mỗi cấp không những cần HĐND cùng cấp quyết mà còn 
phải được cấp chính quyền cao hơn quyết định. Cuối cùng toàn bộ ngân sách địa phương được 
tổng hợp lại trong ngân sách Nhà nước và do Quốc hội quyết định. 

Song các thể chế ngân sách của Việt Nam hiện đang phát triển nhanh chóng, phản ánh 
quá trình chuyển đổi rộng khắp hơn của nền kinh tế Việt Nam từ kế hoạch hoá sang thị trường. 
Một trong những nét quan trọng nhất của quá trình chuyển tiếp về mặt thể chế là Quốc hội đóng 
vai trò ngày càng quan trọng hơn. 

Sửa đổi Hiến pháp năm 2001 giao cho Quốc hội quyền bỏ phiếu bất tín nhiệm những người 
lãnh đạo do Quốc hội bầu kể cả bộ trưởng. Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 có hiệu lực vào 
tháng 1-2004 đã mở rộng thêm quyền hạn của Quốc hội trong lĩnh vực ngân sách. Hiện nay trong 
các phiên họp toàn thể của Quốc hội không chỉ quyết định tổng ngân sách chung mà còn quyết 
định các hạng mục ngân sách và cụ thể là phân bổ ngân sách cho các bộ ngành, các cơ quan trung 
ương và các tỉnh, thành phố. Quốc hội cũng có tiếng nói về các định mức ngân sách. Những định 
mức đó thường vẫn được áp dụng để ước tính nhu cầu chi và xác định ngân sách phân bổ cho các 
ngành và các tỉnh tùy dựa vào các tiêu chí như qui mô dân số, tỷ lệ nghèo, vùng sâu vùng xa và 
các đối tượng chịu thiệt thòi. Trước đây,  các định mức thường được đưa ra trong thông tư của 
BTC. Hiện nay các định mức này cần phải đệ trình lên Uỷ ban Thường vụ của Quốc hội cho ý 
kiến trước khi Chính phủ ban hành.  

Do có những thay đổi này nên các đại biểu Quốc hội tham gia nhiều hơn vào quy trình 
ngân sách làm cho quá trình thảo luận về phân bổ nguồn lực trở nên minh bạch hơn. Các đại biểu 
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Quốc hội chất vấn các bộ trưởng, đề xuất sửa đổi luật và đưa ra những câu hỏi nghiêm khắc về 
các vấn đề quản lý Nhà nước và tham nhũng. 

 Ngân sách phân bổ một phần lớn chứ không phải là toàn bộ nguồn lực  mà khu vực công 
của Việt Nam huy động được. Các khoản chi tiêu của Chính phủ và chính quyền địa phương do 
Quốc hội và HĐND tỉnh xem xét và phê chuẩn chiếm khoảng một phần tư Tổng Sản phẩm Quốc 
nội (GDP) (Hình 1.1). Tỷ lệ này trong những năm gần đây hơi tăng do tăng chi đầu tư, nhất là cho 
các dự án cơ sở hạ tầng qui mô lớn.  Các quỹ bên cạnh ngoài ngân sách và các khoản chi ở cấp 
cộng đồng chiếm tới 5% GDP chưa được đưa vào ngân sách.   

 

Hình 1.1: Chi qua Ngân sách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Chú thích: Các số liệu tính theo phần trăm GDP. 

 Nguồn:       Tính toán của NHTG dựa trên số liệu của BTC và TCTK. 
 

 Phân cấp là một đặc điểm quan trọng nữa của quá trình chuyển tiếp thể chế hiện nay. 
Theo Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, các tỉnh được nhận phân bổ ngân sách trọn gói. Trong 
phạm vi đó, HĐND cấp tỉnh có quyền phân bổ các nguồn lực, và đồng thời quyết định sẽ chuyển 
bao nhiêu cho cấp quận huyện. Hầu hết các dự án đầu tư đều do cấp bộ và chính quyền địa 
phương quyết định và chỉ có những dự án lớn nhất mới do Quốc hội quyết định. HĐND các tỉnh 
cũng có thể đặt ra một số định mức chi cho cấp quận huyện và cấp xã áp dụng. Chỉ có một số ít 
yêu cầu là có tính áp đặt đối với chính quyền địa phương. Trong đó, có yêu cầu phải giao trách 
nhiệm cho các thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh xây dựng các trường công lập, các cơ sở hạ 
tầng chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông đô thị và các cơ sở hạ tầng công cộng khác. Tương tự 
như vậy, các chính quyền địa phương đuợc giao nhiệm vụ hàng năm về mức chi cho giáo dục và 
đào tạo để đảm bảo tỷ lệ chung của các khoản chi này trong tổng ngân sách quốc gia.  

  Quá trình phân cấp hiện nay hạn chế đáng kể sự can thiệp trục tiếp của các bộ ngành trong 
việc lập và thực thi ngân sách. Theo qui định trong hệ thống mới, HĐND và UBND các tỉnh phân 
bổ ngân sách trong phạm vi quyền hạn của mình, còn các bộ ngành chỉ cụ thể hoá các đề xuất tài 
chính tổng thể cho ngành mình. Các bộ vẫn tiếp tục chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược của 
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ngành để các cấp chính quyền địa phương dự kiến sẽ thực hiện trong quá trình xác định phân bổ 
ngân sách. Song hiện nay chưa có hệ thống nào để đảm bảo sự nhất quán này. Chỉ trong các 
chương trình mục tiêu quốc gia, các bộ ngành mới kiểm soát số lượng và thành phần các nguồn 
lực dành để thực hiện các mục tiêu của ngành. 

Tuy nhiên, quá trình phân cấp lại không gắn với việc tăng quyền quyết định chế độ thu. 
Các cơ quan trung ương vẫn duy trì quyền hạn đưa ra các dạng thuế mới hoặc đặt ra các mức thuế 
suất đối với các loại thuế hiện có. Thuế người sử dụng vẫn do Trung ưong qui định, HĐND các 
tỉnh/thành phố chỉ có thể quyết định về mức thu phí. Tỉnh, thành phố cũng có quyền vay, song 
huyện và xã thì không được. Tuy nhiên các biện pháp hạn chế quan trọng đã được áp dụng. Tỉnh 
chỉ có thể vay được ở thị trường trong nước. Các nguồn lực huy động được chỉ có thể được sử 
dụng cho các khoản chi đầu tư, và chỉ cho các dự án nằm trong kế hoạch đầu tư công do HĐND 
cấp tỉnh/thành phố phê duyệt. Ngoài ra, tổng dư nợ của một tỉnh/thành phố không được phép vượt 
quá 30 phần trăm ngân sách đầu tư trong nước hàng năm của tỉnh, thành phố đó. Hạn mức này 
không bao gồm các khoản nợ dự phòng liên quan đến nợ của các DNNN trực thuộc tỉnh.   

 

Hình 1.2: Chi ở đâu? 

 
  Nguồn: Tự tính dựa trên số liệu của BTC và TCTK. 

 

Dù quyền tự chủ về nguồn thu bị hạn chế, song dường như nguồn lực công sử dụng ở mỗi 
tỉnh trên phương diện nào đó lại khá đa dạng. Song do các hệ thống thông tin còn yếu nên khó có 
thể ước tính chính xác được. Các nguồn lực được sử dụng trên thực tế còn tuỳ thuộc vào tổng 
ngân sách mà Quốc hội phân bổ cho tỉnh/thành phố đó, các khoản phí và đóng góp thu được ở cấp 
địa phương, các khoản chi thường xuyên của các bộ ngành ở mỗi tỉnh/thành phố, các chương 
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trình đầu tư thực hiện từ trung ương, và các khoản chi của các chương trình mục tiêu quốc gia. 
Với xu hướng phân cấp hiện nay, cần phải tiến hành tách chi tiết các khoản chi tiêu công theo hệ 
thống này theo từng tỉnh/thành phố, xác định cơ quan chịu trách nhiệm cho từng hợp phần trong 
hệ thống. Tuy nhiên, để tiến hành tách như vậy hiện cần phải có một số giả định, và vẫn còn một 
khoản chi tiêu công đáng kể (chiếm khoảng 1/6 tổng số) vẫn khó phân bổ theo tỉnh/thành phố. 

Với những thông tin như vậy, thì việc phân bổ chi tiêu công theo khu vực địa lý dường 
như là lũy tiến nếu dựa vào hoạt động kinh tế của từng tỉnh/thành phố, song nếu dựa vào dân số 
của tỉnh/thành phố đó thì sự phân bổ này mang tính trung lập hơn (Hình 1.2). Có thể dễ dàng 
dung hoà hai cách đánh giá này: các tỉnh nghèo hơn có mức GDP tính theo đầu người thấp hơn, 
do vậy cũng với một lượng nguồn lực công như vậy tính theo đầu người tương tự sẽ thành một 
lượng nguồn lực tính theo đơn vị đầu ra cao hơn. 

Trong phần bên trái của Hình 1.2 cho thấy chi tiêu công chiếm một phần rất lớn trong 
GDP theo tỉnh/thành phố ở vùng núi phía Bắc (nhất là dọc theo biên giới Việt - Trung), ở vùng 
duyên hải miền Trung và ở Tây Nguyên. Mức chi tiêu công này thấp hơn nhiều ở các vùng trù 
phú hơn là Đồng bằng Sông Hồng và Đông Nam cũng như ở vùng Đồng bằng Sông Mê-kông 
tương đối nghèo hơn. Mặt khác, mức chi theo đầu người lại rải đều hơn nhiều, có lẽ cho thấy tình 
hình áp dụng các định mức phân bổ ngân sách phần lớn là dựa trên các số liệu về dân số. 

Một kênh phân cấp quan trọng nữa là trao quyền tự chủ đáng kể cho một số đơn vị chính 
quyền. Quyết định 192/2001/QD-TTg cho phép các cơ quan hành chính Nhà nước được quản lý 
nguồn vốn hoạt động của mình và ra quyết định về nhân sự và khen thưởng cao hơn các mức tối 
thiểu theo qui định của Chính phủ trung ương. Nghị định 10/2002/ND-CP đã mở rộng phạm vi tự 
quyết này cho các đơn vị sự  nghiệp có thu, các đơn vị này cũng có thể quyết định mức giá các 
dịch vụ không cơ bản của  mình (Khung 1.1). Hai cơ chế này được đưa ra sau khi phê duyệt thực 
hiện “thí điểm khoán chi” tại thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2002. 

Quyết định 192 được thực hiện một cách chậm chạp. Vào cuối năm 2003, chỉ có ba bộ và 
ba cơ quan cấp trung ương áp dụng phương thức này. Ở các cấp chính quyền thấp hơn, chỉ có 35 
phần trăm các đơn vị hành chính ở cấp tỉnh/thành phố và 22 phần trăm các cơ quan cấp quận 
huyện hoạt động theo Quyết định 192. Tỷ lệ áp dụng ở cấp xã gần bằng không. Và ngay cả ở 
thành phố Hồ Chí Minh thì vào cuối năm 2003 cũng chỉ có một nửa trong tổng số 22 quận huyện 
thực hiện phương thức mới này. 

Ngược lại, Nghị định 10 lại được thực hiện nhanh hơn nhiều. Khác với Quyết định 192, 
Nghị định 10 không được thực hiện thí điểm chính thức mà trách nhiệm thực hiện được giao cho 
các bộ ngành và các bộ ban hành hướng dẫn cho ngành mình. Vào thời điểm tháng 5-2003, có 50 
phần trăm trong tổng số các đơn vị sự nghiệp có thu đã hoạt động theo Nghị định 10. Vào thời 
điểm hiện nay tỷ lệ thực hiện có lẽ gần 100 phần trăm. 

 

Lập kế hoạch và ngân sách 

 

Để quy trình lập ngân sách có hiệu quả thì sự phối hợp chặt chẽ giữa BKHĐT và BTC 
đóng vai trò trung tâm. Luật Ngân sách Nhà nước 2002 vẫn qui định duy trì hai quy trình lập 
ngân sách thừa kế từ thời kế hoạch hoá tập trung. Như vậy thì các chính quyền cấp tỉnh/thành phố 
và các bộ ngành gửi các đề xuất tài chính của mình lên cả BKHĐT và BTC. BKHĐT chịu trách 
nhiệm về phân bổ ngân sách đầu tư còn BTC phụ trách phân bổ ngân sách chi thường xuyên. Mỗi 
bộ phối hợp với bộ kia trong lĩnh vực mà bộ đó không nắm vai trò chủ trì. 
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 Dựa trên cơ sở chiến lược phát triển tổng thể của Chính phủ, BKHĐT phụ trách việc xây 
dựng các kế hoạch năm năm của Việt Nam. BKHĐT thực hiện nhiệm vụ này với sự cộng tác của 
các bộ ngành và các cơ quan hữu trách cấp tỉnh/thành phố thông qua một quy trình có sự tham gia 
đóng góp ý kiến của các tổ chức quần chúng. Trong kế hoạch này có hai phần chính. Một phần có 
hình thức như một bản báo cáo, đánh giá tiến bộ đã đạt được theo kế hoạch trước, xác định những 
thách thức mà nền kinh tế đang phải đối mặt, đặt chỉ tiêu cho một loạt các chỉ số kinh tế và xã 
hội, và đưa ra các kiến nghị chính sách. Phần thứ hai là Chương trình Đầu tư công cộng 
(CTĐTCC) có thể coi là danh mục chi tiết các dự án đầu tư. 

 Thẩm quyền phê duyệt các dự án trong CTĐTCC sẽ khác nhau tùy theo qui mô của các 
dự án. Với các dự án lớn nhất, được gọi là Nhóm A, thì quyền phê duyệt thuộc về bộ chủ quản và 
chính quyền tỉnh. Còn các cơ quan cấp bộ và UBND cấp quận huyện và xã có thể ra quyết định 
về các dự án nhỏ hơn. Về mặt nguồn vốn, các dự án trong CTĐTCC có thể huy động các nguồn 
lực từ ngân sách Nhà nước, Quỹ HTPT, Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA), các khoản vay 
thương mại hoặc lợi nhuận được giữ lại của các DNNN. Vì một số cơ chế cấp vốn này có ảnh 
hưởng đến chi tiêu của Chính phủ hoặc nợ công nên có thể coi CTĐTCC là một hoạt động liên 
quan đến ngân sách. Tuy nhiên, CTĐTCC có những điểm yếu quan trọng xét về góc độ lựa chọn 
ưu tiên và hỗ trợ phân bổ nguồn lực có hiệu quả (Khung 1.2). 

Khung 1.1: Các cơ chế trao quyền: Sự khác nhau 
 

Cả Quyết định 192/2001/QD-TTg và Nghị định 10/2002/ND-CP đều chuyển các khoản phân 
bổ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị sử dụng ngân sách thành một khoản trọn gói cố định trong thời 
gian ba năm. Trong phạm vi nguồn lực đó, các cán bộ quản lý của các đơn vị sử dụng ngân sách có 
quyền hạn đáng kể trong việc sắp xếp lại bộ máy hành chính và các quy trình nghiệp vụ của mình. 
Trong cả hai trường hợp này, phần lớn những khoản tiết kiệm được có thể dùng để tăng thu nhập cho 
cán bộ trong giới hạn nhất định. Song giữa hai cơ chế này cũng có những điểm khác nhau. 

 Thứ nhất, hai cơ chế này khác nhau về phạm vi. Đối tượng của Quyết định 192 là các đơn vị 
hành chính. Trong khi cách làm này có thể tăng hiệu quả chính quyền, thì nó cũng có những cải thiện 
cho các hộ gia đình và doanh nghiệp khi làm đăng ký,  giấy phép và các thủ tục hành chính khác. 
Ngược lại, đối tượng của Nghị định 10 là các đơn vị cung cấp các dịch vụ công cơ bản trong đó có giáo 
dục, y tế, văn hoá và phương tiện thông tin, các viện nghiên cứu khoa học, thể thao, giao thông và các 
dịch vụ nông nghiệp. Việc thực hiện nghị định này sẽ có các tác động xã hội trực tiếp lớn hơn nhiều vì 
nó ảnh hưởng đến việc cung cấp các dịch vụ này. 

Thứ hai là hai cơ chế này có tác động khác nhau về mặt tài chính. Theo Quyết định 192, các 
đơn vị hành chính vẫn phụ thuộc vào ngân sách Nhà nước. Còn Nghị định 10 cho phép các đơn vị cung 
cấp dịch vụ được vay ngân hàng và Quỹ Hỗ trợ Phát triển (Quỹ HTPT) để mở rộng và cải tiến dịch vụ. 
Các đơn vị này cũng có thể giữ lại các khoản khấu hao vốn cũng như các khoản thu từ thanh lý tài sản 
mà trước đây vẫn phải chuyển cho bộ chủ quản. Và các đơn vị này cũng có nhiều quyền tự chủ hơn 
trong việc đặt các mức phí mà người sử dụng phải trả cho các dịch vụ không mang tính chất chủ chốt. 

Thứ ba, hai cơ chế này có những tác động về nguồn nhân lực rất khác nhau. Theo Nghị định 
10 thì các đơn vị cung cấp dịch vụ có quyền tự quyết đáng kể trong việc tuyển thêm nhân sự khi cần 
thiết. Các đơn vị này cũng có thể tăng lương cho cá nhân và mở rộng độ chênh lệch chi trả cho các cán 
bộ của mình. Các đơn vị này cũng có thể tuyển dụng thêm . Ngược lại, các đơn vị hành chính lại bị hạn 
chế bởi Quyết định 192 trong việc tăng lương theo hệ số lương chính thức. Do vậy, tất cả các cán bộ 
trong đơn vị được hưởng lợi từ việc tiết kiệm chi phí cũng theo tỷ lệ như vậy. 

Nguồn: Christine Wong (2004)   
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BKHĐT cũng là cơ quan điều phối việc soạn Chiến lược Toàn diện về Tăng trưởng và 
Giảm nghèo (CPRGS) đã được phê chuẩn năm 2002. Dù về mặt hình thức thì tương tự như phần 
“báo cáo” của kế hoạch năm năm, song CPRGS có đưa vào một phần đổi mới căn bản trong quy 
trình lập kế hoạch ở Việt Nam. Việc phối hợp liên ngành ở đây cũng như mức độ lấy ý kiến của 
xã hội dân sự cũng sâu hơn nhiều so với kế hoạch năm năm. Phần đánh giá trong CPRGS cũng sử 
dụng một cách có hệ thống hơn các dẫn chứng theo kinh nghiệm và kết quả phân tích. Thay vì đặt 
ra những mục tiêu ít nhiều mang tính chủ quan cho nhiều chỉ tiêu kinh tế và xã hội, trọng tâm ở 
đây là các kết quả phát triển. Đã có nỗ lực đặc biệt để điều chỉnh các Mục tiêu Phát triển Thiên 
niên Kỷ cho phù hợp với bối cảnh của Việt Nam thành hệ thống gồm 11 Mục tiêu Phát triển Việt 
Nam. Sau đó đã xây dựng dần dần một hệ thống giám sát để đánh giá tiến bộ trong việc thực hiện 
CPRGS, trong đó TCTK đóng vai trò trụ cột. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giống như CCĐTCC, CPRGS cũng có tác động về mặt ngân sách. Song tác động đó vượt 
ra khỏi phạm vi chi cơ bản. Chẳng hạn như việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Vỉệt Nam sẽ có 
tác động trực tiếp đến chi thường xuyên đối với y tế và giáo dục. Nói chung, phương pháp tiếp 
cận của CPRGS là xác định các hành động chính sách cần thiết để đạt được những kết quả phát 
triển đã chọn, và sắp xếp các nguồn lực ngân sách để đạt được các kết qủa đó. Quyết định tăng 

Khung 1.2:  Cách làm vẫn còn vấn đề: Chương trình đầu tư công cộng 
 

Nếu thực hiện đầy đủ thì CTĐTCC năm nào cũng sẽ sử dụng hết gần một phần năm GDP của 
Việt Nam. Như vậy là vượt tổng mức chi thường xuyên qua ngân sách Nhà nước, cao hơn nhiều so với 
mức chi cho các chương trình mục tiêu giảm nghèo ở cấp quốc gia, hiện chiếm khoảng 2 phần trăm 
GDP, và cao hơn mức chi gộp lại cho y tế và giáo dục hiện chiếm từ 6 đến 7 phần trăm GDP. Với 
những so sánh sơ bộ như vậy có thể thấy rằng việc đảm bảo các dự án trong CTĐTCC có chất lượng 
“cao” là một việc làm có tính chất căn bản để hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo. Do những 
nhu cầu cấp bách nhất về cơ sở hạ tầng đang được giải quyêt nên không thể coi cứ có một dự án đầu tư 
là nghiễm nhiên dự án đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Song quy trình lựa chọn dự án đưa 
vào CCĐTCC và sau đó chọn để thực hiện không nhất thiết đảm bảo mang lại tác động cao về mặt kinh 
tế xã hội. 

Các cơ chế xác định và thẩm định dự án ở Việt Nam vẫn còn sơ đẳng. Không có nguyên tắc 
mang tính chất hệ thống để đánh giá các đóng góp của một dự án vào tăng trưởng kinh tế hoặc giảm 
nghèo. Ý kiến thống nhất là Nghị định 52/1999/ND-CP chưa đưa ra hướng dẫn về quy trình tổng thể 
một cách rõ ràng. Và năng lực của cán bộ ở BKHĐT, các bộ ngành và các chính quyền cấp tỉnh/thành 
phố khác nhau đáng kể. Một điều được công nhận là khó có thể dự đoán được tác động của một dự án 
đầu tư lớn đối với quá trình phát triển của một miền. Song có thể áp dụng phân tích chi phí-lợi ích một 
cách hệ thống hơn. Và thậm chí ngay cả các dự án có lãi cũng cần phải loại bỏ nếu không có cơ sở lập 
luận chắc chắn về sự can thiệp của khu vực công (như trong các hoạt động định hướng thương mại). 

Với qui mô lớn và sự đa dạng về phương thức vốn của CTĐTCC, việc lựa chọn các dự án 
được thực hiện trên thực tế không bị ràng buộc. Quốc hội hoặc HĐND cấp tỉnh/thành phố ra quyết định 
về ngân sách Nhà nước. Các quyết định khác là do các bộ ngành, UBND cấp tỉnh/thành phố và các 
DNNN đưa ra. BKHĐT điều phối các nguồn vốn ODA, còn BTC giám sát các hoạt động của Quỹ 
HTPT. Song trong việc sử dụng các khoản vay thương mại hoặc các khoản lợi nhuận để lại của các 
DNNN để thực hiện các dự án trong CTĐTCC thì sự minh bạch kém hơn nhiều. 

Do cơ chế đa dạng như vậy nên không thấy rõ được sự đánh đổi ở đây, ngay cả với người 
trong cuộc. Không có gì để chứng tỏ rõ ràng là các dự án có tác động kinh tế xã hội nhiều nhất sẽ được 
chọn. Và trong phạm vi thời gian năm năm của CTĐTCC thì có nhiều dự án thay đổi về phạm vi, qui 
mô, địa điểm và thời gian. Song dữ liệu về tình hình thực hiện dự án trên thực tế lại hạn chế. Do vậy, 
khó đánh giá được tác động của chương trình đầu tư và từng phần trong chương trình đó. 
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phần dành cho giáo dục trong ngân sách lên đến 18 phần trăm vào năm 2005 và 20 phần trăm 
trong năm 2010 trên thực tế xuất phát từ CPRGS. Trong ngành giáo dục cũng áp dụng một 
phương pháp tương tự như vậy với Sáng kiến Giáo dục cho Tất cả Mọi người. Trong cả hai 
trường hợp này, kết quả thu được là mối liên kết trực tiếp hơn nhiều giữa quy trình lập kế hoạch 
và các tác động ngân sách (Khung 1.3). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Chi đầu tư và chi thường xuyên 

 

Các quy trình lập kế hoạch và lập ngân sách không gắn kết với nhau dẫn đến các khoản 
chi đầu tư và chi thường xuyên không kết hợp với nhau, do vậy dẫn đến việc bảo dưỡng các tài 
sản công không được đầy đủ và không có hiệu quả. Sự thiếu kết hợp này được thể hiện trong cách 

Khung 1.3:  Cách làm tốt hơn: CPRGS và Giáo dục cho mọi người 
 

Trong quá trình soạn thảo CPRGS, các bộ ngành có vai trò chủ đạo trong việc thực hiện chiến 
lược được khuyến khích tính toán chi phí cho các hoạt động ưu tiên của mình. Những ngành này đã 
cùng với BKHĐT xác định các đầu ra được coi là căn bản để đạt được những kết quả phát triển chính. 
Chẳng hạn như dựa vào Mục tiêu Phát triển Việt Nam, Bộ Y tế  (BYT) đã xác định bốn đầu ra ưu tiên 
là: cải thiện tình hình sức khoẻ và giảm các bệnh lây lan (trong đó có HIV/AIDS) cho người nghèo, cải 
thiện khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cơ bản cho người nghèo về mặt địa lý, cả thiện chất 
lượng nguồn lực cán bộ y tế ở các vùng nghèo và vùng sâu vùng xa, và cải thiện khả năng tiếp cận các 
dịch vụ y tế bằng cách giảm gánh nặng tài chính cho người nghèo. Sau đó BYT đã xây dựng một lịch 
trình chi phí chi tiết cho từng đầu ra cho giai đoạn 2003-05 trong đó kết hợp các yêu cầu cả về chi đầu 
tư và chi thường xuyên. 

Các ngành khác cũng đã cố gắng làm tương tự như vậy. Kế hoạch hành động Giáo dục cho 
mọi người là một khung kế hoạch mang tính chiến lược xác định các mục tiêu cần đạt vào năm 2015 
trong bốn lĩnh vực giáo dục: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và không chính qui. Sau đó, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo (BGD&ĐT) đã ước tính chi tiết các chi phí để đạt các mục tiêu này trong thời gian 15 
năm. Các tính toán dựa trên các nguyên tắc chính sách giải thích cụ thể rõ ràng, và có chú ý đặc biệt 
đến các nhóm còn ít được quan tâm. Dự báo chi phí có tính đến tất cả các mục tiêu và các đầu vào đã 
xác định trong chương trình Giáo dục cho mọi người và tính theo Mô hình Phân tích và Dự báo Giáo 
dục cho mọi người. Trong các dự báo đã kết hợp các khoản chi thường xuyên và chi đầu tư, đặt ra tổng 
mức vốn cần thiết trong khung kinh tế vĩ mô và xác định các nguồn vốn. Phân tích này cho phép 
BGD&ĐT lập được kế hoạch giảm dần sự đóng góp của cộng đồng cho giáo dục tiểu học và xác định 
các biện pháp giải quyết những thiếu hụt về nguồn vốn có thể tích tụ lại. 

Tuy nhiên những cách làm như vậy cũng có hạn chế. Kế hoạch hành động Giáo dục cho mọi 
người chỉ đề cập được một phần nhu cầu của ngành giáo dục. Và quá trình xác định chi phí cho CPRGS 
chưa mô tả được tổng nhu cầu đầu tư của bất kỳ ngành nào, vì quá trình này chỉ tập trung vào các đầu 
ra được ưu tiên trong tám ngành hoặc tiểu ngành. 

Song dù chỉ đưa ra được một phần bức tranh về các nhu cầu chi tổng thể, nhưng những cách 
làm này đã giúp ích cho một số dự án. Thứ nhất, với những cách làm này đã ước tính được chi phí của 
chương trình chủ chốt gồm các hành động chính sách mà Chính phủ cần thực hiện (đối với CPRGS) 
hoặc BGD&ĐT cần thực hiện (đối với chương trình Giáo dục cho mọi người). Đây là một bước bật 
thấp song hữu ích để đạt mục tiêu lập ngân sách. Thứ hai, những cách làm này đã góp phần xác định 
mức thiếu hụt vốn ngắn hạn. Và thứ ba là bản thân quy trình này cũng có giá trị của nó vì nó đã tạo ra 
sự cần thiết phải phối hợp chặt chẽ trong ngành và liên ngành, qua đó củng cố mối liên kết giữa các quy 
trình lập kế hoạch và lập ngân sách. 
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phân chia hai dạng chi tiêu. Hiện nay, tỉ lệ chi đầu tư được ấn định là 28% trong tổng chi. Cố định 
một tỷ lệ nhất định giữa hai loại chi này gắn với sự thiếu linh hoạt trong việc phân bổ ngân sách, 
trong đó chi đầu tư có ngành quá cao, có ngành lại quá thấp. Chẳng hạn trong giáo dục tiểu học, 
số học sinh giảm dần kết hợp với việc cần phải chuyển sang học cả ngày có nghĩa là cần ít giáo 
viên hơn và cần nhiều phòng học hơn. Do đó tăng chi đầu tư đồng thời giảm chi thường xuyên có 
thể hợp lý. Ngược lại trong ngành giao thông khi các cơ sở hạ tầng mở rộng đáng kể thì cần phải 
tăng cường việc bảo dưỡng đường thêm rất nhiều. Trong trường hợp này thì tăng chi thường 
xuyên là việc làm đúng đắn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Hiện Việt Nam có các biện pháp để phân bổ các nguồn lực ngân sách có hiệu quả hơn. 
Một trong những biện pháp đó là việc đưa vào áp dụng một “thời kỳ ổn định” ba năm cho các 
khoản ngân sách phân bổ. Như vậy có thể tăng khả năng dự báo lượng nguồn lực có thể sử dụng 
và cho phép tiến hành phân bổ hướng về tương lai phù hợp hơn với nhu cầu thực tế. Nhờ kéo dài 
khoảng thời gian mà các nhà hoạch định chính sách ở các bộ ngành và ở chính quyền cấp 
tỉnh/thành cần tính toán thì giai đoạn ổn định sẽ rút ngắn lại khoảng cách giữa việc lập kế hoạch 
và lập ngân sách. Một biện pháp quyết định khác theo phương hướng này là việc đưa vào áp dụng 
Khuôn khổ chi tiêu trung hạn hiện đang được thực hiện thí điểm ở bốn bộ và bốn tỉnh/thành phố 
(Khung 1.4). 

 

Khung 1.4:  Khuôn khổ chi tiêu trung hạn 
 

 Khuôn khổ chi tiêu trung hạn bao gồm nhiều phương án kế hoạch đơn giản về chi tiêu và phân 
bổ ngân sách  của các ngành và chính quyền các tỉnh trong thời gian từ 3-5 năm.  Các phương án kế 
hoạch này được xây dựng trong phạm vi một khuôn khổ tài chính trung hạn bền vững cho mỗi tỉnh và 
ngành.  Các phương án kế hoạch về chi đầu tư và chi thường xuyên của ngân sách được xây dựng một 
cách tổng hợp cho mỗi tiểu ngành và mỗi cấp chính quyền, dựa trên các mục tiêu phát triển ngành.   

Đề xuất thử nghiệm khuôn khổ chi tiêu trung hạn ở một số ngành và địa phương được đưa ra 
năm 2000, song phải đến năm 2003 mới bắt đầu được thực hiện.  Một tổ công tác liên bộ gồm BTC và 
BKHĐT đã được thành lập để giám sát hoạt động này. 4 ngành tiến hành thí điểm đã được xác định 
(giáo dục, y tế, giao thông và phát triển nông thôn) và mỗi ngành đã thành lập một tổ công tác.  
Công tác chuẩn bị tương tự sẽ được tiến hành đối với bốn địa phương làm thí điểm là Bình Dương, Hà 
Nội, Phú Thọ và Vĩnh Long.     

Tính đến nay, ngành giáo dục đã làm được nhiều nhất, mặc dù chương trình thí điểm mới chỉ ở 
giai đoạn bắt đầu.  Hiện ngành đang tập trung hợp nhất số liệu về chi tiêu của Chính phủ cho ngành 
giáo dục ở mỗi cấp chính quyền, bao gồm cả các khoản chi thường xuyên lẫn chi đầu tư.  Các công cụ 
phân tích đơn giản để tính toán chi phí cho các mục tiêu và dự báo nhu cầu chi tiêu cũng đã được xây 
dựng.  Đã thu được một số phát hiện về chính sách có giá trị từ quy trình này.  Cụ thể, đó là phát hiện 
về những tác động có thể xảy ra của việc số trẻ trong độ tuổi đi học đang giảm sút.  Các phát hiện qua 
việc áp dụng khuôn khổ chi tiêu trung hạn cho ngành giáo dục đã được đưa ra trong các cuộc thảo luận 
về ngân sách năm 2005.  Những phát hiện này cũng sẽ có ảnh hưởng tới Kế hoạch 5 năm sắp tới và 
CTĐTCC đi kèm. 

Hoạt động phân tích tương tự sẽ được tiến hành ở các ngành khác trong vài tháng tới, và bắt 
đầu thí điểm ở cấp tỉnh vào cuối năm 2005. Về lâu dài, các Khuôn khổ chi tiêu trung hạn thí điểm có 
thể mở ra một “cầu nối” giữa các mặt chi thường xuyên và chi đầu tư của ngân sách.  Trên có sở những 
thí điểm này, Chính phủ có thể quyết định tiến xa hơn ngoài việc lập ngân sách kép. Bằng cách nào đi 
nữa thì các công cụ tiến bộ và các kỹ năng được mở rộng thông qua các thí điểm này sẽ là những đóng 
góp quan trọng.  
 



QUY TRÌNH NGÂN SÁCH 

 11

Trách nhiệm giải trình và thông tin 

 

 Chính phủ Việt Nam hiện đang hoạt động theo một hệ thống trách nhiệm giải trình song 
trùng. Các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm giải trình trước HĐND cùng cấp và cả cơ quan 
chính quyền cấp trên và cuối cùng là các cơ quan hữu trách ở trung ương. Mặc dù nguyên tắc thì 
rõ ràng, song do thiếu rõ ràng trong việc phân cấp nhiệm vụ chi tiêu nên khó thực hiện. Một hạn 
chế khác nữa trong hệ thống báo cáo là không báo cáo đầy đủ về các vấn đề ngân sách. Chẳng 
hạn các khoản phí và đóng góp của người dân ít khi được nói đến trong các văn bản chính thức, 
mặc dù đây là một trong những khoản mục ngân sách có nhiều vấn đề nhất cả về mặt công bằng 
và tính giải trình. 

Tuy nhiên, đối với những khoản mục được báo cáo thì đã có nhiều tiến bộ về mặt công khai 
hoá. Luật Ngân sách năm 2002 nêu rõ rằng dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, và các kết 
quả kiểm toán của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương, của các đơn vị dự toán, và các tổ 
chức nhận hỗ trợ ngân sách Nhà nước phải được công khai. Việc công bố công khai các chính 
sách về ngân sách đã trở thành qui định bắt buộc, chẳng hạn như các định mức chi tiêu và phân 
bổ, các quy trình ngân sách, các số liệu về ngân sách, các dữ liệu và tài liệu  có liên quan đến lập 
ngân sách hàng năm. Trong năm 1998, lần đầu tiên từ trước tới nay ngân sách Nhà nước được 
công khai và chi tiết hoá khoảng 75 phần trăm các khoản chi tiêu. Kể từ thời điểm đó mức độ yêu 
cầu và cụ thể hoá các khoản ngân sách và quyết toán được công bố đã tăng lên. Trong năm 2001 
đã ban hành qui định về thời gian, cách thức và nội dung công bố đối với ngân sách Nhà nước. 
Thông tin phải được đưa lên trang mạng chính thức của BTC. Đến thời điểm này thì tất cả các 
khoản chi ngân sách Nhà nước đều được phép công khai, kể cả những khoản chi chung liên quan 
đến quốc phòng. 

 Ở các cấp địa phương thì mức độ minh bạch được yêu cầu cao hơn nhất là các khoản huy 
động sức dân để đầu tư các dự án của cộng đồng. Điều đáng khích lệ là BTC đã giám sát một 
cách có hệ thống việc thực hiện các yêu cầu công khai hoá. Song thông tin hạn chế về tình hình 
phân bổ nguồn lực trên thực tế của các tỉnh/thành phố là một vấn đề đáng quan tâm khi các 
tỉnh/thành phố ngày càng có nhiều quyền tự quyết do quá trình phân cấp. 

Việc trao quyền cho các đơn vị chi tiêu ngân sách theo Quyết định 192 và Nghị định 10 
cũng làm nảy sinh những vấn đề quan trọng liên quan đến trách nhiệm giải trình. Mặc dù về 
nguyên tắc việc tăng cường tính linh hoạt có thể cải thiện được hiệu quả của khu vực công, song 
nó có thể dẫn đến tình trạng cung cấp dịch vụ xuống cấp nếu tiếng nói của người sử dụng còn hạn 
chế. Về phương diện này đã đạt được một số tiến bộ nhất định, ít nhất là về mặt pháp lý. Chẳng 
hạn, các trường phổ thông có trách nhiệm công bố ngân sách của mình, cụ thể hoá các khoản thu, 
các khoản phí và các khoản đóng góp cũng như việc sử dụng những nguồn lực này. Tuy nhiên, 
vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường đã thực sự công bố ngân sách ngân sách của mình và mức độ chi 
tiết và chính xác ra sao. 

Từ năm 2003, công tác kiểm toán bên ngoài, một công tác từ trước tới nay vẫn yếu trong 
quy trình ngân sách, đã được củng cố. Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 cũng giao cho cơ 
quan kiểm toán nhiều quyền lực hơn. Sắp tới, với việc Quốc hội thông qua Luật Kiểm toán Nhà 
nước, chức năng kiểm toán sẽ được chuyển giao cho Quốc hội để đảm bảo tính độc lập và địa vị 
pháp lý của nó.     
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Quản lý Tài chính 

 

Hiện nay quy trình ngân sách cũng đang được củng cố từ bên trong. Một chương trình cải 
cách quản lý tài chính công với nhiều tham vọng hiện đang được tiến hành. Chương trình này áp 
dụng các tiêu chuẩn kế toán công phù hợp với thông lệ quốc tế và xây dựng một hệ thống quản lý 
thông tin kho bạc và ngân sách tích hợp, cho phép giám sát các chính sách kinh tế một cách hiệu 
quả hơn. Hệ thống mới này sẽ xử lý tất cả các giao dịch liên quan đến ngân sách từ trên xuống 
cấp xã, xác lập trách nhiệm phê duyệt rõ ràng và cho phép giám sát chi tiêu công có kết quả hơn. 

Hai hệ thống kế toán hiện có cũng đã được hợp nhất lại, song cần phải hoàn tất quy trình 
này để đưa cả các đơn vị thụ hưởng ngân sách vào trong hệ thống kế toán hợp nhất này. Hiện nay, 
các mẫu biểu lập ngân sách và hạch toán các khoản chi được thực hiện (dựa vào Kho bạc) còn 
chưa tương thích, ảnh hưởng nhiều đến khả năng so sánh đối chiếu các khoản dự toán trong ngân 
sách và chi được thực hiện. Việc xây dựng một hệ thống tài khoản thống nhất hiện nay phù hợp 
với các thông lệ quốc tế để cho tất cả các đơn vị chi ngân sách sử dụng được sẽ là một bước tiến 
đáng kể. 

Đồng thời, quá trình phân cấp cũng làm cho công tác kiểm soát nội bộ khó khăn hơn. Các 
khoản ngân sách phân bổ cho các cấp chính quyền địa phương hiện được chuyển thẳng cho các 
cấp này thay vì qua bộ ngành. Sự thay đổi này chắc chắn thúc đẩy thực thi ngân sách và tạo điều 
kiện cải thiện công tác lập kế hoạch và giúp các đơn vị thụ hưởng ngân sách có nhiều khả năng 
linh hoạt hơn. Song khi các nguồn lực không còn đi qua bộ ngành nữa thì có khả năng vai trò của 
các bộ ngành sẽ yếu đi và các bộ sẽ nắm được ít thông tin hơn về các khoản chi trong ngành của 
mình. 

Một trong những rủi ro đối với quá trình phân cấp là việc tăng các khoản vay nợ tài chính 
không có kế hoạch. Các chính quyền cấp tỉnh/thành phố có thể vay quá mức khi người dân tin 
rằng Chính phủ trung ương sẽ bảo lãnh cho họ khi gặp khủng hoảng. Song xem chừng rủi ro này 
đã được giải quyết một cách thích đáng ở Việt Nam. Luật Ngân sách 2002 đã đặt ra các mức giới 
hạn vay nợ của các tỉnh/thành phố và Kho bạc kiểm soát việc tuân thủ giới hạn này. Ngoài ra, các 
tỉnh/thành phố phải thường xuyên báo cáo cho BTC về số dư nợ của mình, các nghĩa vụ trả nợ và 
kế hoạch vay theo hình thức vay của mình. 
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2. NGÂN SÁCH CHO CÁC NGÀNH CHỦ CHỐT 
 

 

Các chính sách xã hội, nhất là giáo dục và y tế, cũng như các chính sách hội nhập thị 
trường và phát triển nông thôn, đóng vai trò căn bản để quá trình phát triển ở Việt Nam mang lại 
lợi ích cho tất cả các nhóm dân cư. Quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế thị trường giúp 
tăng lợi ích thu được từ đầu tư vào con người, để rồi chính sự bất bình đẳng như vậy trong giáo 
dục và chăm sóc y tế sẽ dẫn đến bất bình đẳng nhiều hơn về thu nhập. Quá trình hội nhập ngày 
càng tăng với các thị trường thế giới chủ yếu mang lại lợi ích cho các khu vực thành thị, trong khi 
tình trạng nghèo đói chủ yếu chỉ còn ở các vùng nông thôn Việt Nam. Những tiến bộ hơn nữa 
trong công tác giảm nghèo phụ thuộc rất nhiều vào lượng nguồn lực phân bổ cho giáo dục, y tế, 
giao thông và phát triển nông thôn và vào hiệu quả sử dụng các nguồn lực đó. Song kinh nghiệm 
gần đây ở các ngành này lại rất khác nhau. Xu hướng diễn ra trong giáo dục đáng phấn khởi. Chi 
tiêu công tăng lên đều và tính bình quân là lũy tiến, và chiến lược cho ngành thậm chí còn làm 
cho chi tiêu còn lũy tiến hơn xét trên góc độ cận biên. Các xu hướng trong ngành y tế lại không 
theo chiều hướng tương tự. Vào thời điểm các chi phí y tế phải tăng lên khá nhiều thì chi tiêu 
công vẫn còn ở mức khiêm tốn và khoản tiền túi mà người dân phải chi ngày càng là gánh nặng 
đối với các hộ gia đình nghèo. Chính phủ đã có  nhiều giải pháp quan trọng nhằm  phát triển bảo 
hiểm y tế và chi trả chi phí y tế cho người nghèo, song vẫn chưa có được một phương pháp tiếp 
cận chặt chẽ kèm theo đủ nguồn lực. Trong ngành giao thông, do cơ cấu thể chế tương đối yếu 
nên đã dẫn đến xu hướng thiên về đầu tư quá nhiều cho các dự án hạ tầng cơ sở mới và chi quá ít 
cho bảo dưỡng. Sự thiếu liên kết giữa phê duyệt dự án với phê duyệt ngân sách mâu thuẫn với 
những nỗ lực hiện nay nhằm tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình đối với các vấn 
đề liên quan đến ngân sách. Các khoản chi trong phát triển nông thôn chú trọng rất nhiều vào thuỷ 
nông song công tác vận hành và bảo dưỡng các công trình đầu tư hiện có lại không thoả đáng, 
nhất là đối với các công trình nhỏ. Chi cho lâm nghiệp cũng quan trọng, song lại dựa quá nhiều 
vào các doanh nghiệp Nhà nước trong ngành nên chưa tận dụng được năng lực của khu vực tư 
nhân và dẫn đến sự nghi ngờ về tính đúng đắn của các hoạt động đầu tư. Mặt khác, cần phải tăng 
khá nhiều nguồn vốn cho nghiên cứu nông nghiệp và cần phải xem xét lại phương pháp khuyến 
nông. 

 

Các xu thế chính 

 

 Vì chi tiêu của ngân sách tương đổi ổn định theo tỷ lệ so với GDP nên chỉ có thể phân bổ 
thêm cho một ngành khi các ngành khác phải chịu ảnh hưởng. Có một điều đáng tiếc  đến nay 
mới chỉ có các khoản chi của Chính phủ phân theo chức năng (y tế, giáo dục) cho đến năm 2002. 
Do vậy khó có thể đánh giá được các xu thế chi tiêu trong thời gian gần đây. Song theo quan sát 
các chiều hướng cho đến thời điểm này thì thấy bản thân các xu thế này cũng thú vị (Hình 2.1). 

 Chi tiêu công cho giáo dục và đào tạo tăng lên đáng kể trong thập kỷ qua và đạt mức 
khoảng chừng 4,4 phần trăm GDP trong năm 2002. Chính phủ cũng đã thể hiện cam kết tiếp tục 
tăng nguồn lực hơn nữa cho ngành này. Quốc hội đã tăng phần ngân sách của ngành lên đến 17,1 
phần trăm cho năm 2004, nên dường như sẽ đạt được mục tiêu đặt ra trong chiến lược ngành giáo 
dục và CPRGS là 18 phần trăm cho năm 2005. Tuy nhiên, sẽ cần phải bổ sung chi tiêu công khi 
số học sinh nhập học cấp trung học cơ sở tăng lên rất nhanh do việc tăng ở cấp tiểu học chuyển 
lên cấp này. 
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Trong ngành y tế các xu thế chi tiêu ít khả quan hơn. Nếu tính theo phần trăm GDP thì 
chi tiêu công trong ngành này thấp hơn so với các nước khác có cùng trình độ phát triển; nếu tính 
theo phần trăm chi ngân sách thì phần ngân sách cho ngành đã giảm trong những năm gần đây. 
Tuy nhiên, nếu tính cả các khoản hỗ trợ về y tế thông qua bảo hiểm y tế và các quỹ xã hội thì chi 
tiêu công cho y tế vẫn tăng lên. Bên cạnh đó hệ thống này hiện dựa vào các khoản đóng góp lớn 
của tư nhân trong đó có người nghèo. Trong khi đó các chi phí y tế tăng lên. Việt Nam đang trong 
quá trình chuyển tiếp với tốc độ nhanh về cả mặt nhân khẩu và dịch tễ nên tỷ lệ người nhiều tuổi 
và người mắc bệnh mãn tính trong dân số tăng lên. Chi phí chăm sóc sức khoẻ của cả hai nhóm 
này cao hơn nhiều. Quá trình phát triển kinh tế cũng làm tăng nhu cầu cần có các dịch vụ sức 
khoẻ chất lượng cao không chỉ về mặt chuyên môn mà cả về các trang thiết bị hiện đại. 

Chi tiêu công trong giao thông vận tải của tăng lên rất nhanh chóng. Nếu tính theo phần 
trăm GDP, vào năm 2002 phần chi cho giao thông vận tải đã theo kịp với chi cho giáo dục và đào 
tạo, và vào thời điểm hiện nay chắc còn cao hơn. Có thể hiểu được những nỗ lực quyết tâm phát 
triển mạng lưới giao thông khi nhu cầu về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam rất lớn. Nỗ lực này dường 
như cũng phản ánh sự cố gắng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Song chính những thành công của 
chiến lược này một mặt đã giúp cải thiện đáng kể hệ thống đường bộ và cảng trên toàn quốc, mặt 
khác làm tăng nhu cầu kèm theo là cần phải tăng các khoản chi bảo dưỡng. Đồng thời khi đã đáp 
ứng được những thiếu hụt rõ ràng nhất về cơ sở hạ tầng thì những lợi ích kinh tế xã hội mà các 
khoản đầu tư bổ sung này mang lại cần phải được so sánh với những khoản chi phí bổ xung. 
Không nên xem xét các khoản đầu tư không có nguồn lực đảm bảo. Rõ ràng đây là một ngành cần 
phải xem xét lại trọng tâm chi của mình từ lượng sang chất. 

 

Hình 2.1: Chi tiêu của Chính phủ theo ngành 

         Chú thích:   Các số liệu tính theo phần trăm GDP. Các số liệu này bao gồm cả 
các khoản chi thường xuyên và chi cơ bản của tất cả các bộ ngành 
và các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp chính quyền. 

        Nguồn:   Tự tính dựa trên số liệu của BTC. 
 

Nông nghiệp được phân ngân sách không đổi - vào khoảng 5 phần trăm tổng ngân sách. 
Do đó với tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện nay, nguồn lực ngân sách cho ngành tăng lên, song 
dường như vượt quá năng lực thực hiện của các đơn vị thụ hưởng ngân sách. Trong lĩnh vực  phát 
triển nông thôn thuỷ lợi và lâm nghiệp được ưu tiên đầu tư, và đây là những lĩnh vực chiếm tỷ lệ 
chi nhiều trong ngành. 
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Giáo dục 

 

 Số học sinh đến trường tăng ở tất cả các cấp. Tỷ lệ nhập học ròng ở bậc tiểu học đạt mức 
91 phần trăm trong năm 2002 trong khi năm 1998 tỷ lệ này là 88 phần trăm. Ở cấp trung học cơ 
sở, mức nhập học thậm chí còn tăng nhanh, tỷ lệ nhập học ròng tăng từ 62 lên 72 phần trăm trong 
cùng kỳ. Tỷ lệ này có thể dễ dàng tăng lên đến mức tương đương với cấp tiểu học. Song để đạt 
được 10 phần trăm trẻ em còn lại hiện chưa đi học tiểu học lại chứng tỏ còn nhiều khó khăn. 
Trong số này, 46% là trẻ em các dân tộc thiểu số, số còn lại là trẻ em bị khuyết tật, trẻ em ngoại 
tỉnh, và trẻ em đường phố. Bên cạnh đó, đối với những trẻ em được đi học thì kết quả học tập rất 
khác nhau. Sự chênh lệch về kết quả học tập có liên quan tới đặc điểm địa lý, trong đó vùng Miền 
Núi phía Bắc, Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long là những vùng có tỷ lệ học sinh 
học kém cao nhất. 

 BGD&ĐT chịu trách nhiệm tổng thể về mặt chính sách đối với ngành giáo dục. Nói một 
cách tổng quát thì Bộ quản lý các trường đại học và cao đẳng, các tỉnh/thành quản lý các trường 
trung học, và các quận huyện và xã quản lý các cơ sở vật chất tiểu học và mầm non. Song tình 
hình trên thực tế lại khác nhau tuỳ theo từng tỉnh. Việc trung ương giảm bớt các qui chuẩn và 
kiểm soát, cùng với việc cấp địa phương có nhiều quyền tạo nguồn thu và các động cơ khuyến 
khích có liên quan hơn, đã làm cho việc cung cấp dịch vụ mang tính chất phân cấp nhiều hơn. 
Các định mức chi cho giáo dục bao gồm các nhân tố vì người nghèo, chẳng hạn như phân bổ bổ 
sung cho các học sinh dân tộc thiểu số và các học sinh miền núi, song chính quyền địa phương có 
quyền tự quyết đáng kể trong việc phân bổ nguồn vốn cho cấp địa phương. 

 Mục tiêu chính của chiến lược ngành giáo dục là tăng số học sinh đến trường ở tất cả các 
cấp và nhất là ở các cộng đồng thiệt thòi. Đối với giáo dục tiểu học thì mục tiêu là vào cuối thập 
kỷ này tất cả trẻ em ở độ tuổi đến trường đi học. Đối với bậc giáo dục trung học cơ sở thì mở rộng 
mức độ tham gia bằng cách bỏ tất cả các loại phí và và áp dụng các biện pháp can thiệp mang tính 
ưu tiên (như xây dựng phòng học) ở những khu vực có tỷ lệ nhập học thấp hơn mức bình quân 
toàn quốc. Mục tiêu lớn thứ hai của chiến lược ngành là tăng cường chất lượng giáo dục. 

 

Bảng 2.1: Chi cho giáo dục tiểu học, từ nghèo đến giàu 

Trẻ em đi học  
Trẻ em ở độ tuổi đến trường không đi 

học 

Nhóm 

Chi tiêu 
công/trẻ 
em (đơn 
vị: 000 
VND) 

Số trẻ 
em/hộ gia 

đình 
Tỷ lệ trẻ em 

đi học 
Tỷ lệ chi 

(trung bình) 

Số trẻ 
em/hộ gia 

đình 

Tỷ lệ trẻ em 
không đi 

học 
Tỷ lệ chi 
(cận biên) 

Nghèo nhất 837 0,77 29,4 28,6 0,11 51,9 51,6 

Nghèo 831 0,63 24,1 23,1 0,04 21,8 21,5 

Trung bình 840 0,50 19,0 19,4 0,03 13,8 13,8 

Giàu 848 0,41 15,7 16,6 0,01 7,2 7,2 

Giàu nhất 859 0,31 11,9 12,3 0,01 5,3 5,4 

Tổng 841 0,52 100,0 100,0 0,04 100,0 100 

Nguồn: Tự tính dựa trên số liệu của cuộc Điều tra Mức sống Hộ Gia đình Việt Nam 2002 (ĐTMSHGĐ) và 
BGD&ĐT. 
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 Những mục tiêu này được hỗ trợ có kết quả bằng việc phân bổ lũy tiến chi tiêu công ở 
góc độ là các hộ gia đình nghèo hơn được nhận phần chi tiêu công nhiều hơn các hộ gia đình giàu 
hơn (Bảng 2.1). Khi số lượng trẻ em học tiểu học cao thì bản chất tái phân phối của chi tiêu cho 
giáo dục chủ yếu phản ánh một thực tế là người nghèo đông con hơn. Tuy nhiên, dạng thức này 
liên quan đến chi tiêu thực tế (“bình quân”). Khi CPRGS đặt mục tiêu duy trì tăng chi tiêu công 
cho giáo dục bền vững theo thời gian thì có một câu hỏi quan trọng là liệu chi tiêu bổ sung (“cận 
biên”) có thể cũng luỹ tiến được hay không. Nếu chi tiêu là để đưa 10 phần trăm trẻ em cuối cùng 
chưa đi học tiểu học đến trường thì câu trả lời nhất loạt sẽ là có. Đơn giản là vì chủ yếu các hộ gia 
đình nghèo có con không đi học. 

Ngoài các khoản chi tiêu dành cho giáo dục từ ngân sách, các chính sách liên quan đến sự 
tham gia trực tiếp của người dân vào việc cung cấp nguồn tài chính cho giáo dục cũng làm tăng 
nguồn thu từ các khoản phí. Xét trên bề mặt thì những nguồn thu này chiếm một phần tương đối 
khiêm tốn trong tổng số tài chính dành cho giáo dục. Song xét từ góc độ hộ gia đình thì cũng cần 
phải tính đến các chi phí như đồng phục và đi lại, cũng như “các khoản đóng góp” cho quỹ xây 
dựng, hội phụ huynh học sinh-giáo viên và học thêm. Thường thì các khoản đóng góp này chỉ 
mang tính chất tự nguyện về danh nghĩa. Các đánh giá nghèo gần đây cho thấy kể cả về mặt số 
lượng và chất lượng thì những khoản tiền túi này là một gánh nặng đáng kể đối với các hộ gia 
đình nghèo và phần nào làm giảm mức luỹ tiến chi tiêu công cho giáo dục.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Để cải thiện chất lượng giáo dục cần phải đưa vào áp dụng các bài kiểm tra nhất quán và 
khách quan để đo kết quả học tập, và đánh giá tiến bộ theo thời gian và đánh giá giữa các tỉnh. 
Những bài kiểm tra do các đơn vị bên ngoài thực hiện trong các môn học chính từ trước tới nay 
chỉ được thực hiện một lần rồi thôi. Để có một nền giáo dục có chất lượng cao hơn cũng cần phải 
xây dựng các mốc so sánh chuẩn để dựa vào đó đánh giá xem chi tiêu công ở cấp phổ thông đã 

Khung 2.1: Tỷ lệ học sinh-giáo viên 
 

 Ở nhiều nơi trên toàn quốc vẫn học hai ca dẫn đến ngày đi học ngắn đối với những học sinh có 
bố mẹ không thể hoặc không muốn trả thêm tiền học ngoài giờ cho con. Song để chuyển sang học cả 
ngày thì cần phải tăng thêm rất nhiều phòng học, mà chỉ có thể làm được như vậy với mức đầu tư cơ 
bản đáng kể và đi đôi với những đầu tư đó là việc cung cấp giáo viên và chi phí hoạt động. 

Hiện tại, khó có thể cơ cấu lại chi tiêu với qui mô như vậy do quá trình lập kế hoạch chi đầu tư 
tách riêng với quá trình lập kế hoạch chi thường xuyên. Tuy nhiên, tình hình nhâu khẩu ở Việt Nam 
thay đổi nhanh chóng sẽ tạo điều kiện để thay đổi như vậy. Khi dân số ở độ tuổi giảm đi thì tỷ lệ học 
sinh-giáo viên sẽ giảm dần. Xu hướng này chưa thể hiện rõ ở cấp trung học phổ thông. Song ở cấp 
trung học cơ sở tỷ lệ học sinh-giáo viên bình quân đã giảm từ 28,7 trong năm 1998 xuống 23,5 trong 
năm 2004. Tỷ lệ học sinh-giáo viên thậm chí giảm còn nhanh hơn ở cấp giáo dục tiểu học vi tỷ lệ này 
trong năm 1998 là 30,4 và trong năm 2004 là 23,1. Theo Chiến lược Giáo dục cho mọi người dự kiến 
thì tỷ lệ này là 26 ở các trường tiểu học. 

Dường như quy mô giảm tỷ lệ như vậy không gặp trở ngại mấy bởi vì các trường sư phạm vẫn 
tiếp tục đào tạo giáo viên mới. Song hiện tại, giảm tỷ lệ bình quân đi một học sinh trên một giáo viên 
thì chi phí tương đương khoảng 228 tỷ VND trên toàn quốc. Trong hoàn cảnh có thể sử dụng những 
nguồn lực như vậy để xây dựng trường học thì tỷ lệ học sinh-giáo viên có thể được coi là một biến số 
chính sách và cần phải có lựa chọn mang tầm chiến lược và quản lý một cách tích cực chứ không phải 
là hậu quả để lại của thay đổi về dân số. Để làm được như vậy có thể cần phải có các biện pháp như hạn 
chế việc tuyển dụng mới, khuyến khích về hưu sớm, thay những giáo viên không đủ trình độ khi phù 
hợp, và áp dụng các biện pháp khuyến khích đối với các giáo viên cần được bổ trí lại công tác ở những 
nơi cần thiết nhất. 
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thích hợp chưa. Vấn đề này đã phần nào được xử lý khi áp dụng định nghĩa về các tiêu chuẩn 
Mức Chất lượng Trường học Căn bản (MCLTHCB) vào năm 2003. Mặc dù MCLTHCB hiện chỉ 
đang được áp dụng để hướng dẫn cho các dự án cụ thể ở một số trường học song nó có thể trở 
thành mốc so sánh chuẩn áp dụng cho tất cả các trường. Tuy nhiên, chuẩn này chưa được cụ thể 
hoá thành các chi phí đơn vị tính trên một học sinh để phục vụ các mục đích cấp kinh phí. Một 
vấn đề quan trọng liên quan đến mốc so sánh chuẩn là có tỷ lệ học sinh-giáo viên đủ, nhất là khi 
việc dạy cả ngày sẽ được phổ cập ở các vùng có khó khăn (Khung 2.1). 

 

Y tế 

 

Các chỉ số về y tế của Việt Nam tốt hơn dự kiến đối với một nước ở mức độ phát triển 
như vậy và các chỉ số này tiếp tục được cải thiện với tốc độ bằng hoặc cao hơn ở các nước láng 
giềng. Về tuổi thọ bình quân đã được điều chỉnh để tính đến số năm mất đi do khuyết tật, Việt 
Nam xếp thứ 116 trong tổng số 191 thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới, và không khác lắm so 
với những nước giàu hơn nhiều chẳng hạn như Hy Lạp và Brazil. Việt Nam cũng tiếp tục đạt 
được những tiến bộ rất ấn tượng trong việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và và tỷ lệ tử vong trẻ 
em dưới 5 tuổi, mặc dù hiện vẫn còn tranh cãi về mức hiện tại của các chỉ số này. Việc kiểm soát 
các bệnh có thể ngăn ngừa được bằng vắc xin như sởi, bạch hầu và uốn ván, cũng đã đạt được 
tiến bộ nhanh chóng; bệnh bại liệt đã được hoàn toàn xoá bỏ vào năm 1996. Sức khoẻ sinh sản 
cũng đã được cải thiện. Tỷ lệ sinh chung đã giảm từ 3,8 trong giai đoạn 1988-1992 xuống còn 2,7 
trong giai đoạn 1992-1996. Ước tính sẽ giảm tỷ lệ này xuống còn 1,9 trong giai đoạn 1998-2002, 
ở dưới mức sinh thay thế. 

Tuy nhiên, ngành y tế vẫn còn đang trong giai đoạn chuyển đổi lớn. Cách đây hai thập 
kỷ, ngành do Chính phủ trung ương kiểm soát chặt chẽ. Song theo thời gian khả năng định hướng 
hoạt động của BYT đã giảm đáng kể do tốc độ tăng trưởng nhanh chóng của khu vực tư nhân, do 
các khoản chi của người dân đóng vai trò ngày càng tăng, và do quá trình phân cấp tài chính hiện 
nay. Những công cụ chính sách mới đã được xây dựng trong giai đoạn này, trong đó có phí người 
sử dụng, bảo hiểm y tế và các quỹ chăm sóc sức khoẻ cho người nghèo. Những công cụ này có 
đặc điểm chung là tập trung giải quyết tài chính cho y tế. Song việc phân bổ nguồn lực này dựa 
vào hai kênh chủ yếu. Một là, phân bổ theo qui mô dân số có tính đến yếu tố chênh lệch giữa các 
vùng, các miền. Hai là phân bổ theo theo hình thức các Chương trình Sức khoẻ Quốc gia. Giữa 
các chương trình này ít có sự phối hợp mặc dù chúng thường có đối tượng mục tiêu tương tự (như 
trong trường hợp bệnh lao và HIV/ADS) và không có cơ chế đảm bảo việc ngừng các chương 
trình này khi đã hoàn thành mục tiêu.  

Sự chuyển đổi của ngành y tế có tác động sâu sắc đến chi tiêu công. Mặc dù trong quá 
trình này đã áp dụng các quy trình nói chung là bình đẳng song việc phân phối nguồn chi cho y tế 
của Chính phủ vẫn ưu ái các tỉnh giàu hơn, các tỉnh này nói chung có khả năng tạo nhiều nguồn 
thu địa phương hơn. Ví dụ trong năm 2000, chi cho y tế của Chính phủ tính theo đầu người khác 
nhau từ 36.439VND ở Hà Tây lên đến 244.029VND ở thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhìn chung, chi tiêu công cho y tế mang tính luỹ thoái, với nghĩa là các hộ gia đình giàu 
hơn được nhận phần ngân sách nhiều hơn các hộ nghèo (Bảng 2.2). Song nhận định chung này lại 
không cho thấy những điểm khác nhau quan trọng xét theo các tuyến cơ sở y tế. Các hộ giàu hơn 
dễ dàng tiếp cận được với các bệnh viện của Chính phủ hơn. Dù các bệnh viện của Chính phủ ở 
các vùng sâu vùng xa, những vùng thường nghèo hơn, có chi phí hoạt động cao hơn, song hầu hết 
các khoản chi của bệnh viện mang lại lợi ích cho các hộ giàu hơn, trong đó nhóm giàu nhất được 
nhận gần một phần ba tổng số. Tình hình chi ở các cơ sở cấp xã lại ngược lại, có lợi cho người 
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nghèo nhiều hơn. Trên thực tế, thành công trong y tế của Việt Nam phần nhiều là dựa vào mạng 
lưới rộng các trạm y tế cấp xã của Việt Nam. Hiện có khoảng 96.604 cán bộ y tế làm việc ở 
116.359 làng trên toàn quốc, và chỉ có 1,4 phần trăm số xã không có trạm y tế.  

 
Bảng 2.2: Chi cho y tế công cộng, theo nhóm từ nghèo đến giàu 

Các bệnh viện của Chính phủ Các trạm y tế xã Tổng 

Nhóm 

Tỷ lệ lượt 
khám chữa 
bệnh hàng 

năm 

Chi tiêu 
công/lượt 
(VND) 

Tỷ lệ chi 
tiêu công 

Tỷ lệ lượt 
khám chữa 
bệnh hàng 

năm 

Chi tiêu 
công/lượt 
(VND) 

Tỷ lệ chi 
tiêu công 

Tỷ lệ chi 
tiêu công 

Nghèo nhất 10,9 9838 10,7 25,5 1118 24,4 13,5 

Nghèo  15,2 7440 15,3 24,2 943 24,2 17,3 

Trung bình  19,9 6982 20,2 20,5 922 20,6 20,3 

Giàu 24,8 6963 22,4 19,3 937 19,6 21,9 

Giàu nhất 29,1 7038 31,4 10,5 1003 11,2 26,9 

Tổng 100,0 7375 100,0 100,0 989 100,0 100,0 

Chú thích:  Các số liệu này bao gồm cả lượt bệnh nhân nội trú và ngoại trú. 
Nguồn:       Tự tính dựa trên số liệu của Điều tra Y tế Quốc gia 2001/2, ĐTMSHGĐ 2002 và BYT. 
 

Mặc dù trong từng tỉnh và giữa các tỉnh vẫn có sự chênh lệch về chi tiêu cho y tế của 
Chính phủ, song nguồn gốc chính tạo ra sự bất bình đẳng trong phân phối chi phí cho y tế là từ 
các khoản tiền túi của người dân. Với tổng chi tiêu công hầu như không vượt quá 1 phần trăm 
GDP, các chi phí chăm sóc sức khoẻ chủ yếu do các hộ gia đình chi trả. Theo Nghị định 10 thì 
ngày càng có nhiều ca do các bệnh viện công điều trị trên cơ sở bệnh nhân thanh toán (Khung 
2.2). Theo Tài khoản Y tế Quốc gia thì các khoản do người dân thanh toán chiếm lên đến 63 phần 
trăm tổng nguồn tài chính dành cho y tế năm 2000 và tỷ lệ này giữa các vùng rất khác nhau. Ước 
tính hiện có trên 80 phần trăm tổng các khoản chi cho y tế là do người dân chi trả. Các khoản 
thanh toán không chính thức ở các dạng khác nhau cho thấy rằng gánh nặng đè lên các hộ gia 
đình thậm chí còn nhiều hơn so với tình hình theo số liệu này. 

Sự bất bình đẳng trong phân phối các khoản chi cho y tế lý giải tại sao các chỉ số về tình 
hình sức khỏe, theo vùng, thu nhập và dân tộc, lại tiếp tục chênh lệch lớn. Trong năm 2002, tỷ lệ 
tử vong của trẻ sơ sinh ở vùng Miền Núi Phía Bắc (40,9 trên một nghìn trẻ) cao gấp bốn lần so 
với vùng Đông Nam Bộ (11,3), ở những người không được học hành (58,6) cao gấp bốn lần ở 
những người tốt nghiệp phổ thông trung học (13.2). Tỷ lệ mắc bệnh cũng chênh lệch. Chẳng hạn 
số ngày bình quân hàng năm nghỉ không làm việc do ốm trong nhóm nghèo nhất cao hơn gấp đôi 
nhóm giàu nhất. 

Để giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính trong ngành, chiến lược ngành là ngày càng 
hướng vào việc đưa vào áp dụng bảo hiểm y tế và cấp vốn cho các khoản chi cho chăm sóc sức 
khoẻ cho người nghèo. Nói một cách cụ thể thì Quyết định 139/2002/QD-TTg đã củng cố các 
biện pháp mục tiêu đã có từ trước bằng cách lập các Quỹ Chăm sóc Sức khoẻ Người nghèo (Quỹ 
CSSKNN) ở cấp tỉnh. Những quỹ này được phân bổ theo mức 70.000VND/đối tượng hưởng 
lợi/năm, trong đó 75 phần trăm là từ ngân sách trung ương và phần còn lại là từ các nguồn khác 
như đóng góp của cá nhân và cộng đồng. Các tỉnh có thể phân bổ các nguồn lực Quỹ CSSKNN 
để hoàn trả trực tiếp các chi phí chăm sóc sức khoẻ, hoặc cho việc mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong 
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năm 2003, có 11 triệu đối tượng thụ hưởng Quỹ CSSKNN, chiếm 84 phần trăm nhóm đối tượng 
thụ hưởng. Trong số này có một phần ba đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế và hai phần ba được hoàn 
trả trực tiếp các chi phí chăm sóc sức khoẻ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mặc dù vẫn biết rằng mức cấp vốn Quỹ CSSKNN/đối tượng thụ hưởng không đủ để chi 
trả chi phí thậm chí là phí người sử dụng và các thuốc cơ bản ở các cơ sở y tế của Nhà nước, song 
Nghị định 139 đã mở đường để tăng chi tiêu công cho y tế nhiều hơn. Hiện BYT đang kêu gọi 
tăng gấp đôi nguồn vốn dành cho Quỹ CSSKNN. Hầu hết các khoản chi bổ sung này sẽ mang lại 
lợi ích cho người dân trong hai nhóm dân số nghèo nhất. 

 

 

Khung 2.2:  Bệnh viện Công và Nghị định 10 
 

Bệnh viện Saint Paul tại Hà Nội có 460 giường bệnh đã thực hiện Nghị định 10 từ tháng 10-
2002. Nguồn vốn ngân sách Nhà nước của bệnh viện trên thực tế không thay đổi từ năm 2001, song tổng 
nguồn lực của bệnh viện đã tăng thêm khoảng 86 phần trăm (27 tỷ VND) trong hai năm. Khoảng 15 phần 
trăm số tăng này là do các nguồn thu từ viện phí thông thường và các khoản thanh toán của bảo hiểm y tế. 
Phần còn lại là do tăng 350 phần trăm các nguồn thu từ “các dịch vụ đặc biệt”. Các dịch vụ này thực hiện 
theo yêu cầu có chất lượng cao hơn nhiều. Theo quyết định phê duyệt của chính quyền địa phương, bệnh 
việc đã đặt mức phí cho các dịch vụ này cao hơn mức dịch vụ thông thường theo qui định. Các dịch vụ 
đặc biệt chiếm trên nửa tổng thu năm 2003. Trong khi đó, phần miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi và người 
nghèo vẫn như năm 2000. 

Để tạo được thêm nguồn thu thì vấn đề uy tín đóng vai trò căn bản đối với bệnh viện Saint Paul. 
Để cải thiện chất lượng và hình ảnh của mình, bệnh viện đã đầu tư vào một hệ thống xử lý chất thải, thuê 
một đội nhân viên an ninh, đổi mới các cơ sở vật chất cũ, xây thêm bệnh phòng mới, và cử cán bộ đi đào 
tạo. Các nguồn lực để chi trả cho các hoạt động đầu tư này được huy động từ nhiều nguồn khác nhau, 
trong đó có các khoản vay các cán bộ trong bệnh viện, nguồn thu riêng của bệnh viện, ODA và ngân sách 
Nhà nước. 

Các bệnh viện khác, nhất là ở cấp quận huyện, không được thành công như vậy. Một ví dụ điển 
hình là bệnh viện huyện Kim Bôi ở một huyện miền núi nghèo tỉnh Hoà Bình. Bệnh viện này được phép 
hoạt động theo Nghị định 10 vào tháng 1-2003. Tuy nhiên, do điều kiện địa điểm nên hàng năm bệnh viện 
không thể thu vượt quá được 150 triệu đồng trong khi chi thường xuyên hàng năm của bệnh viện là 1,2 tỷ. 
Vấn đề càng khó khăn hơn khi lương tối thiểu tăng đã buộc bệnh viện phải chuyển 30 phần trăm nguồn 
thu từ viện phí người của mình (trước đây là để chi thưởng cho cán bộ) để chi trả chi phí lương tăng lên. 

 Phương thức chia sẻ lợi nhuận cũng gây nên mâu thuẫn về lợi ích. Trong năm 1999, các bác sĩ ở 
Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã đầu tư vào máy siêu âm đang rất cần, chi phí là 300 triệu đồng. Theo 
thoả thuận, họ sẽ được thanh toán trong vòng ba năm với lãi suất hàng tháng là 1,2 phần trăm. Sau đó họ 
sẽ nhận được 40 phần trăm lợi nhuận của việc sử dụng máy này. Tỷ lệ lãi nói trên cao hơn lãi suất ngân 
hàng vào thời điểm đó (0,7 phần trăm). Song vì các bệnh viện không có quyền chính thức để đi vay nên 
có vẻ đây là một giải pháp mang tính đổi mới nhằm đáp ứng các nhu cầu điều trị. Việc mua thiết bị được 
một hội đồng của bệnh viện phê duyệt và hội đồng này cũng đã đặt ra các điều kiện vay và mức thu phí. 
Tuy nhiên việc thiếu thông tin về các dịch vụ y tế và không có người cung cấp khác có thể đã dẫn đến tình 
trạng kê đơn yêu cầu siêu âm quá nhiều. Với mức thu phí sử dụng là 30.000 đồng và tỷ lệ sử dụng theo kế 
hoạch là 30 lần/ngày, thì có thể thanh toán được khoản đầu tư này trong vòng một năm.  

Nguồn: James Knowles (2004), Bộ Y tế (2004) và Christine Wong (2004). 
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Giao thông vận tải 

 

Cơ sở hạ tầng giao thông vận tải của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể. Mật độ 
0,63 km đường/ km2 bề mặt ở Việt Nam đã ngang bằng với những nước phát triển trong khu vực 
ASEAN như Thái Lan. Tỉ lệ đường rải nhựa đã tăng từ 60% năm 1999 lên 84% năm 2003. Số xã 
thiếu hệ thống giao thông nối với trung tâm huyện tới nay giảm xuống còn 269 xã so với trên 600 
xã năm 1999, tương đương với 2,6% tổng số xã trong cả nước. Nhiều đường bộ và đường sắt đã 
được sửa chữa hoặc xây dựng lại. Các cảng lớn được mở rộng và hiện đại hóa với công suất bốc 
dỡ tăng lên tới hơn 70 triệu tấn/năm, gần gấp đôi sản lượng đã được thống kê trong năm năm 
trước. Phương tiện giao thông vận tải tăng đáng kể, nhất là xe máy. Theo thống kê năm 2002, mật 
độ xe cộ ở Việt Nam là 125/nghìn người dân so với 73/nghìn dân tại Philippines. Có rất nhiều 
phương tiện vận tải biển được đóng mới (Việt Nam mới đây cũng đã hạ thuỷ loại tàu biển cỡ lớn) 
và nhiều máy bay được thuê mua. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông đường sắt, gồm hệ thống đầu 
máy xe lửa và đường ray vẫn còn yếu kém. 

Trên phương diện tổ chức, Bộ Giao thông Vận tải (BGTVT) và Bộ Xây dựng (BXD) là 
hai cơ quan quản lý chính trong lĩnh vực giao thông vận tải. Đầu tư và sự tham gia của khu vực tư 
nhân trong quản lý giao thông vận tải vẫn còn hạn chế với việc ít sử dụng lệ phí cầu đường. 
Không giống như hệ thống đường bộ và đường thuỷ nội địa, giao thông đường biển, đường sắt và 
đường hàng không có nguồn thu trực tiếp và do vậy ít chịu lệ thuộc vào chi tiêu công cho phát 
triển. Kết quả là mạng lưới đường bộ chiếm vị trí chủ chốt trong hệ thống giao thông, với mức 
đầu tư cho hệ thống này chiếm trên 87% chi ngân sách công cho hệ thống GTVT năm 2002. Tuy 
nhiên, hiện đã có chuyển biến rõ rệt về mức độ trách nhiệm giữa các cấp chính quyền. Tỉ lệ chi 
tiêu từ địa phương cho hạ tầng giao thông đã tăng lên một cách đáng kể, từ khoảng 40% tổng 
ngân sách cho giao thông vận tải năm 1998 lên tới 60% vào 2004. Mức độ hợp lý trong các quyết 
định chi tiêu công giữa các cấp được đảm bảo bởi cơ quan quản lý hành chính của ngành là Cục 
đường bộ Viêt Nam (Cục ĐBVN). Nhưng sau 10 năm tồn tại, những hoạt động của Cục ĐBVN 
vẫn còn hạn chế chủ yếu liên quan tới bảo trì bảo dưỡng mạng lưới đường bộ quốc gia. Trong khi 
đó, các Ban Quản lý dự án (BQLDA), được đề xuất quản lý tạm thời, lại phát triển mạnh (hiện 10 
trong số các BQLDA thuộc BGTVT quản lý) và trở thành những tổ chức lâu dài. 

 

Hình 2.2 : Thực hiện đầu tư công theo ngành 
 
 

          

 

 

 

 

 

 

          

Chú thích:  Số liệu phản ánh tổng chi lũy kế của một số dự án hạ tầng  cơ 
sở qui mô lớn, theo tỉ lệ phần trăm của số kế hoạch ban đầu.  

                  Nguồn :      Phạm Lan Hương, Ib Larsen và Martin Rama (2004). 
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Cơ cấu tổ chức tương đối yếu này là nguyên nhân của xu hướng quá thiên về đầu tư cho 
các công trình hạ tầng cơ sở mới. Một phân tích chi tiết về tình hình thực hiện các dự án lớn 
(Nhóm A) trong chương trình đầu tư công giai đoạn 1996–2000 đã thể hiện thấy xu hướng phát 
triển lệch giữa các ngành cơ sở hạ tầng (Hình 2.2). Sau năm năm thực hiện, chi tiêu thực tế cho 
những dự án năng lượng giảm đáng kể so với kế hoạch khoảng 40%. Khoảng cách này đối với 
các dự án cấp nước đô thị thậm chí còn lớn hơn - ở mức 50%. Nhưng trong khi đó mặc dù có rất 
nhiều dự án kéo dài thời hạn thực hiện tới hơn 5 năm, thì vào thời điểm năm 2000 chi tiêu thực tế 
cho giao thông vận tải đã vượt kế hoạch tới gần 10%. Sự tăng lên này là kết quả của những thay 
đổi về bản chất của các dự án được phê duyệt vào lúc khởi điểm của giai đoạn này, cũng như từ 
việc thực hiện những dự án mới không nằm trong kế hoạch đầu tư công. 

Xu hướng đầu tư thiên lệch vào các công trình hạ tầng cơ sở mới cũng thể hiện rõ trong 
sự không ăn khớp giữa những con số chi tiêu do BTC và BKHĐT công bố. Năm 2000, BKHĐT 
báo cáo đầu tư xây dựng cơ bản cho giao thông vận tải là 18.550 tỉ đồng, trong khi con số do 
BTC cung cấp là 10.055 tỉ. Gần đây hơn, theo các báo cáo rà soát về chi tiêu công của các tỉnh 
Vĩnh Long và Phú Thọ thì những con số do BTC báo cáo về Vĩnh Long chỉ bằng 33% và Phú 
Thọ - bằng 40% so với số liệu do chính quyền địa phương báo cáo. Có thể một số chênh lệch này 
là do lỗi tính toán trùng lặp, vì đầu tư cho giao thông vận tải được cấp vốn từ cả bộ chủ quản và 
các chương trình trọng điểm. Tuy nhiên mức độ chênh lệch này cho thấy vấn đề không chỉ ở 
phạm vi kế toán. 

Những khoản đầu tư bổ sung nào được thực hiện và các nguồn lực được huy động ra sao 
để hoàn trả vốn đôi khi cũng không rõ ràng. Song dường như tình trạng đầu tư quá mức vào các 
công trình hạ tấng cơ sở mới này liên quan tới các dự án trong CTĐTCC, và đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt, nhưng lại không được cấp vốn qua quá trình phân bổ ngân sách hàng năm. 
Cam kết vốn chưa thực hiện cho các dự án kiểu này đã lên tới 14,4 ngàn tỉ đồng vào thời điểm 
2002. Đối với huy động nguồn lực, không nên xem nhẹ vai trò vay vốn từ các đơn vị trực thuộc 
DNNN. BTC đã khoán các công việc cho các đơn vị trực thuộc DNNN của Bộ, với dự kiến 
những doanh nghiệp này có thể nhận được vốn ngân sách sau này, vô hình trung đã đặt gánh nặng 
trả nợ đáng kể lên vai các nhà thầu. Kết quả là BTC buộc phải ký bảo lãnh cho Bộ và các DN trực 
thuộc. Tháng 8/2004 vừa qua, Thủ tướng CP đã phê duyệt 1,8 nghìn tỉ đồng để thanh toán các 
khoản nợ quá hạn cho các nhà thầu. Theo thông tin trên trang web của BTC, Bộ đã duyệt chi 6 
ngàn tỉ đồng để trả nợ cho các dự án xây dựng trước đây. 

Mặt trái của tình trạng đầu tư quá mức vào các công trình hạ tầng cơ sở mới này là thiếu 
vốn đầu tư cho bảo dưỡng đường bộ. Phân bổ ngân sách cho hệ thống đường bộ quốc gia tăng 
đáng kể, từ 592 tỉ đồng năm 2002 lên 1.096 tỉ năm 2004. Tuy nhiên, Cục ĐBVN dự tính phải cần 
khoảng 2.960 tỉ đồng để đáp ứng yêu cầu bảo dưỡng toàn bộ hệ thống vào năm 2005. Tình hình 
hệ thống đường bộ do các tỉnh quản lý còn kém hơn do họ chỉ chi khoảng 4–5% ngân sách của 
tỉnh cho những hoạt động bảo trì. Chỉ có các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông 
Hồng là có mức chi tiêu đủ cho hệ thống đường cấp tỉnh và huyện thị. 

Việc bảo trì mạng lưới đường làng xã chủ yếu dựa vào đóng góp tiền của và lao động từ 
cộng đồng. Mặc dầu không có dữ liệu đầy đủ, ước tính cộng đồng đóng góp khoảng 1.200 tỉ đồng 
cho bảo dưỡng đường bộ mỗi năm. Ở những vùng kinh tế khá giả thì chiến lược này có khả năng 
bền vững hơn do gánh nặng đóng góp trên đầu người là thấp. Tuy nhiên, với những vùng kinh tế 
nghèo và vùng sâu vùng xa thì đây không phải là phương pháp bền vững về lâu dài. Ví dụ, các 
khoản đóng góp này bằng khoảng 10% chuẩn đói nghèo ở các khu vực miền núi so với chỉ 
khoảng 5% của cả nước. 

Tình hình thiếu vốn chi cho bảo dưỡng, và gánh nặng đóng góp cho cộng đồng đối với 
người nghèo thúc đẩy sư cần thiết phải thiết lập một quỹ dành riêng cho bảo trì đường bộ (Khung 
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2.3). Nhưng vấn đề cần quan tâm là phương thức, và hiện có sự căng thẳng giữa cách phương 
pháp tiếp cận này và phương hướng chuyển tiếp tổng thể của Việt Nam về những vấn đề ngân 
sách. Một vấn đề cải cách cơ bản hơn là phải củng cố những cơ quan phụ trách lĩnh vực giao 
thông vận tải, ngăn cản khả năng đầu tư vượt quá mức trần chi cơ bản được phê duyệt, và buộc 
các cơ quan này công bố các dữ liệu đáng tin cậy và đúng hạn hơn về những dự án đang được 
triển khai và nguồn vốn cho các dự án này. 

 

Khung 2.3: Có nên thành lập Quỹ bảo trì đường bộ? 
 

Các nhà hoạch định chính sách đang vật lộn với việc quản lý và bảo trì mạng lưới hơn 200.000 km 
đường bộ.  Những thảo luận gần đây tập trung vào các nguồn kinh phí nào sẽ được sử dụng, và các phương 
thức chỉ định sẵn mục tiêu sử dụng và ngăn ngừa không cho sử dụng các nguồn lực này vào các mục tiêu 
khác. 

Thuế bổ sung áp vào xăng dầu có thể cung cấp thêm ngân sách cần thiết. Năm 1994, Việt Nam 
thực hiện áp dụng mức phí giao thông đặc biệt là 300 đồng/lít xăng và dầu diesel với mục đích “tạo quỹ 
dành cho việc sửa chữa và bảo trì thường xuyên hệ thống giao thông vận tải.” Mức phí này được tăng lên 
đến 500 đồng/lít năm 1996 đối với xăng và không thay đổi với dầu diesel.  Phụ phí nhiên liệu trở thành một 
phần của nguồn thu ngân sách chung, nhưng giả định ở đây là hầu hết lượng xăng được dùng cho những 
phương tiện vận tải đường bộ.  Những nguồn thu khác có thể kể tới còn có phí đăng kiểm phương tiện cơ 
giới, giấy phép giao thông và phí đăng ký, lệ phí bằng lái, phụ phí đối với phương tiện chuyên chở hạng 
nặng, thuế phụ thu với phương tiện động cơ dầu diesel. 

Đối với phương thức chỉ định sẵn mục tiêu sử dụng, có đề xuất là phân bổ nguồn quỹ bổ sung vào 
một quỹ không nằm trong ngân sách do một ban độc lập quản lý gồm cách thành viên thuộc các bộ ngành 
và hiệp hội những người sử dụng đường bộ liên quan.  Phương thức này có những lợi thế là tạo ra một cơ 
chế về cấp vốn ổn định và an toàn và một cơ sở quản lý dành riêng cho sự bảo trì đường bộ. Tuy nhiên, 
việc thiết lập một Quỹ bên cạnh  ngân sách như vậy sẽ mâu thuẫn với định hướng chung trong quá trình 
chuyển tiếp ngân sách của Việt Nam có mục tiêu đưa việc phân bổ các nguồn lực công dưới quyền kiểm 
soát của Quốc hội. Việc chia cắt các nguồn lực tài chính sẽ làm mất đi tính thống nhất của ngân sách cũng 
như tạo ra khả năng kiểm soát chi kém hơn.  Trong số các đề xuất khiêm tốn hơn gồm có việc thành lập 
một hạng mục chi dành riêng cho bảo dưỡng đường bộ trong ngân sách để thực hiện những chức năng 
tương tự như đề xuất ở trên nhưng sẽ phụ thuộc vào sự phân bổ ngân sách của BTC cho ngành giao thông 
vận tải.  Nếu tiếp tục duy trì cơ chế cấp ngân sách trọn gói cho BTC, thì Bộ cần phải giành ra một tỉ lệ 
nhiều hơn cho hoạt động bảo trì đường bộ. 

Cuối cùng, nếu có một cam kết tăng ngân sách cho bảo trì đường bộ thì không thực sự cần phải 
thiết lập một quỹ bảo trì đường bộ riêng. Và dù có chọn phương thức nào đi chăng nữa, thì BTC cần để cho 
khu vực tư nhân tham gia nhiều hơn vào các hoạt động bảo trì đường bộ, và cho phép họ được thu phí . 

 

 

Phát triển Nông thôn 

 

Những cải cách chính sách quan trọng trong thập niên 90, tiếp nối chính sách phi tập thể 
trong nông nghiệp trước đó, đã giải phóng tiềm năng tăng trưởng to lớn ở khu vực nông thôn Việt 
Nam. Một trong những cải cách đáng kể đó là chia lại đất nông nghiệp, theo đó cho phép hộ gia 
đình quyền trao đổi, cho thuê, cầm cố hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
(GCNQSDĐ) dài hạn. Tới năm 2003, có khoảng 91% hộ gia đình sử dụng đất nông nghiệp đã 
được cấp GCNQSDĐ. Kết quả là, thị trường nhà đất bắt đầu xuất hiện. Tỉ lệ hộ gia đình nông 
thôn có đất cho thuê hoặc đi thuê đã tăng từ 5% năm 1993 lên 15% năm 2002. Cùng với việc ban 
hành cơ chế khoán và giải phóng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, chính sách chia đất 
nông nghiệp đã tạo ra sự tăng trưởng mạnh mẽ về cung trên thị trường, với tăng trưởng GDP hàng 
năm trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt trung bình hơn 4% trong giai đoạn 1996–
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2002. Đời sống và sản xuất khu vực nông thôn vẫn tiếp tục đa dạng hoá. Kết quả của khuynh 
hướng này là sự giảm tỉ lệ hộ nghèo ở nông thôn từ 46% vào 1998 còn 36% năm 2002. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (BNN&PTNT) chịu trách nhiệm hoạch định 
chính sách nông nghiệp, thực hiện những đầu tư lớn và thực hiện các cấu phần của ngành nông 
nghiệp Trong kế hoạch 5 năm. Tuy nhiên, với xu hướng phân quyền cho các địa phương thì trách 
nhiệm của Bộ đã chuyển từ quản lý trực tiếp sang tạo điều kiện cho địa phương. Gần 80% ngân 
sách nông nghiệp đã được phân bổ cho các tỉnh thành vào năm 2002, so với 44% năm 1997. Một 
phần lớn của ngân sách này được phân bổ vào hoạt động của các DNNN cấp tỉnh chịu trách 
nhiệm cung ứng các dịch vụ thuỷ nông. Các DNNN khác, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt 
động trong các ngành cao su, đường và cà phê, thực hiện cung cấp những dịch vụ tiếp thị và chế 
biến cho những người trồng  trọt, mặc dù các khu vực tư nhân cũng có thể làm được..  

Thuỷ nông chiếm tỉ trọng lớn nhất trong chi tiêu công của ngành nông nghiệp. Nhưng 
bản chất của việc chi tiêu cho thuỷ nông đã có thay đổi theo thời gian. Trong khi Chính phủ đã 
chi những nguồn lực đáng kể để kiên cố hoá kênh mương, tầm quan trọng của việc xây dựng các 
công trình mới đã giảm đi.  Việc nâng cấp và tu bổ các công trình chiếm 28% tổng chi năm 1996, 
tăng lên 48% năm 2000 và 64% năm 2003. Mặc dù đã có những cố gắng cải thiện một cách đáng 
kể như vậy, nhiều dự án vẫn không được hoàn thành hay tu bổ phù hợp. Trong khi hệ thống thuỷ 
nông hiện bao phủ tới 80% trong 7 triệu ha diện tích đất canh tác, thì những vùng thật sự được 
tưới tiêu theo báo cáo chỉ vào khoảng 60% công suất thiết kế. Mức độ sử dụng đối với những dự 
án lớn có cao hơn, mặc dù vẫn thường xuyên phải sử dụng hệ thống bơm tiêu bổ sung để khắc 
phục những vấn đề phân phối nước nên lại làm tăng thêm chi phí. Với các dự án nhỏ hơn, việc sử 
dụng công suất thực tế chỉ vào khoảng 25%. Sự tham gia tích cực hơn của những hiệp hội người 
dùng nước có lẽ sẽ là chìa khóa để cải thiện hiệu quả của những chương trình/dự án này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 2.4: Nghiên cứu Nông nghiệp và Khuyến Nông 

 

Tỉ lệ ngân sách chi tiêu công giành cho nghiên cứu trong ngành gần như không thay đổi, vào 
khoảng 2–2.5% tổng ngân sách ngành. Sự phân bổ này là quá thấp dù xét ở bất kỳ phương diện nào và có 
lẽ đây là lời giải thích vì sao cải thiện năng suất lại có ít đóng góp cho tăng trưởng nông nghiệp. Một số tổ 
chức nghiên cứu lớn thu hút hầu hết nguồn ngân sách này, nhưng lại không có những đánh giá chặt chẽ về 
kết quả và tác động của những nghiên cứu. Hiện nay, có 25 viện nghiên cứu quốc gia và 120 trung tâm
nghiên cứu, phần lớn nằm ở khu vực đồng bằng sông Hồng và vùng lân cận TP Hà Nội. Nhưng có lẽ việc 
bố trí 17 viện nghiên cứu ở Đồng bằng sông Hồng và chỉ có 2 viện ở Đồng bằng sông Cửu Long không 
phải là sự phân bổ nguồn lực tối ưu, với hiện trạng và tiềm năng của hai vùng nông nghiệp này. Tuy 
nhiên, các biện pháp hợp lý hóa hệ thống này đang được áp dụng, trong đó có việc củng cố chương trình 
nghiên cứu tổng thể và cấp vốn ngân sách dựa trên những cơ quan có đủ năng lực nộp thầu cạnh tranh cho 
những cấu phần cụ thể theo chương trình.  

Hầu hết các dịch vụ khuyến nông do tỉnh thực hiện và sử dụng nguồn vốn của tỉnh. Trong năm 
2002 đã thành lập Trung tâm Khuyến Nông Quốc gia (TTKNQG), một cơ quan tự chủ báo cáo trực tiếp 
lên BNN&PTNT và có trách nhiệm về chính sách khuyến nông và hỗ trợ khuyến nông ở các cấp địa 
phương. Đây là một đơn vị cung ứng dịch vụ hoạt động theo Nghị định 10, do vậy được phép áp dụng phí 
cho dịch vụ. TTKNQG hiện có khoảng 30 nhân viên dự kiến hỗ trợ các trung tâm khuyến nông ở 61 tỉnh 
thành. Mỗi tỉnh có khoảng 15–20 cán bộ chuyên môn làm việc chính thức hỗ trợ các hoạt động khuyến 
nông xuống đến cấp huyện. Khoảng hai phần ba số trung tâm khuyến nông cấp tỉnh có các đại lý khuyến 
nông. Tại cấp xã và cơ sở, khuyến nông được coi là một phần của chương trình xã hội hóa phổ cập và giáo 
dục cộng đồng, do các tổ chức đoàn thể thực hiện. Theo báo cáo của BNN&PTNT, hiện có 46.272 câu lạc 
bộ khuyến nông tình nguyện ở nông thôn. Đây là một cách tiếp cận có chi phí thấp và có lẽ giải thích tại 
sao Việt Nam đã có một thành công lớn như vậy trong nông nghiệp, mặc dù rõ ràng là dịch vụ khuyến 
nông chưa được hoàn chỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn có một xu hướng là Nhà nước ra quyết định thay 
cho người nông dân quá nhiều về loại nông sản cần canh tác tại mỗi vùng, mà thiếu quan tâm chú ý tới 
những tổ chức đơn vị sản xuất nông thôn.  
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Lâm nghiệp chiếm vị trí thứ hai sau thuỷ lợi xét về tỉ trọng ngân sách chi tiêu của ngành, 
nhưng phân bổ cho tiểu ngành này chỉ chiếm khoảng 15% tổng chi tiêu cho nông nghiệp. Phần 
lớn nhất trong ngân sách lâm nghiệp là giành cho chương trình 5 triệu hecta rừng, với mục tiêu 
trồng lại rừng ở những vùng đất hoang hoá có tiềm năng nông nghiệp thấp tại những vùng đồi núi 
trong cả nước. Tái trồng rừng tạo ra việc làm, chấm dứt tập quán du canh, và bảo vệ rừng tự 
nhiên. Chương trình được các DNNN triển khai, mặc dù có thể hợp đồng cho các doanh nghiệp tư 
nhân thực hiện. Hơn nữa, nó đã dẫn đến việc thành lập các nhà máy đường, nhà máy chế biến cao 
su và chè và các hoạt động kinh doanh phi lâm nghiệp khác, với DNNN là đối tượng hưởng lợi 
chính. Đây được cho là một cách tạo việc làm  và phát triển công nghiệp tại những vùng quê có 
kết quả, nhưng không có gì chứng minh được hiệu quả kinh tế của các khoản đầu tư này. Để xin 
cấp vốn không cần phải phân tích chi phí và lợi ích của các tiểu dự án, và các lợi ích dự kiến được 
diễn giải thành các chỉ tiêu sản xuất hàng hoá. 

Các khoản chi khác trực tiếp dưới quyền quản lý của BNN&PTNT bao gồm chi phí cho 
nghiên cứu và khuyến nông (Khung 2.4). Những hoạt động khuyến nông này có đặc điểm là theo 
phương thức từ trên xuống. Trong thời gian qua Chính phủ đã tập trung thực hiện chương trình 
giống với mục tiêu cải thiện cơ cấu cây trồng, vật nuôi hướng về một nền sản xuất hàng hoá.  Tuy 
nhiên,  ở một đất nước có tới 98% nông trại có quy mô nhỏ từ 3 ha trở xuống và hầu hết là chỉ từ 
0,2–0,5ha thì nhất thiết phải phi tâp trung hoá quá trình thực hiện. Cách làm hiện nay là dựa vào 
các tổ chức cộng đồng để quản lý việc cung ứng dịch vụ tới những nông dân trong xã và sử dụng 
bộ máy chuyên môn cấp huyện để chuyển giao dịch vụ tới các tổ chức này. 
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Việt Nam có đặc thù là tăng trưởng kinh tế định hướng vì người nghèo từ khi bắt đầu 
công cuộc đổi mới. Tỉ lệ dân số tiêu thụ dưới 2100 kalo năng lượng/ngày đã giảm từ 58% giữa 
năm 1993 xuống còn 29% năm 2002. Thành công ngoạn mục này là kết quả của sự kết hợp các 
chính sách quản lý kinh tế vĩ mô hợp lý, dựa nhiều hơn vào cơ chế thị trường, chú trọng nhiều 
hơn vào việc cung ứng các dịch vụ xã hội, và duy trì nâng cấp cơ sở hạ tầng. Thành công này 
cũng một phần nhờ vào quyết tâm hành động nhằm tiếp cận đến từng hộ gia đình nghèo nhất và 
các xã nghèo nhất trên toàn quốc. Việt Nam dựa vào các chương trình mục tiêu để đảm bảo đạt 
được các mục tiêu quốc gia mặc dụ mức độ phân cấp đang gia tăng. Một số các chương trình này 
liên quan tới y tế và giáo dục. Song cũng có một loạt các chương trình mục tiêu nhằm cải thiện 
đời sống người dân thông qua việc miễn giảm phí sử dụng, tiếp cận tín dụng, và phát triển cơ sở 
hạ tầng địa phương. Về tổng thể, những chương trình mục tiêu này đã được triển khai khá tốt, 
nhất là về việc xác định những hộ gia đình và xã nghèo. Nhưng các chương trình này hiện bị hạn 
chế bởi chất lượng đánh giá nghèo đói còn thấp, điều này có nghĩa việc phân bố nguồn lực theo 
tiêu chí địa lý còn bất cân xứng với nhu cầu ở địa phương. Những chương trình giảm nghèo mục 
tiêu có thể được triển khai hiệu quả hơn thông qua việc đơn giản hóa và hợp nhất những lợi ích từ 
chương trình, vì một vài hợp phần chi phí cao dường như không mang lại nhiều lợi ích cho người 
nghèo. 

 

Chương trình Xoá đói giảm nghèo và Chương trình 135 

 

Chương trình mục tiêu quốc gia về Xoá đói giảm nghèo (XĐGN) chính thức được phát 
động vào tháng 7/1998, với tên gọi khác là Chương trình 133. Trong năm 2001, chương trình này 
được kéo dài thêm trong giai đoạn 2001–2005 và kết hợp với Chương trình Tạo Việc làm 
(Chương trình 120) trở thành là Chương trình 143. Đặc điểm chính của Chương trình XĐGN là 
nhằm vào các hộ gia đình. Những hộ được xác định là nghèo, được tiếp cận (ít nhất là trên 
nguyên tắc) với một loạt những lợi ích bao gồm miễn học phí, được cấp thẻ bảo hiểm y tế, tín 
dụng ưu đãi, miễn các khoản đóng góp công ích bắt buộc, miễn thuế nông nghiệp và miễn các 
khoản đóng góp khác. Tuy nhiên, những hộ gia đình được xác định là nghèo thường không được 
hưởng tất cả các lợi ích trên. Vì nguồn lực có hạn nên những lợi ích này thường được rải cho 
nhiều hộ gia đình để Chương trình có thể đến được với nhiều người. 

Chương trình 135, còn được gọi là Chương trình phát triển kinh tế xã hội (KTXH) ở các 
xã đặc biệt khó khăn, cũng được phê duyệt vào tháng 8/1998. Những xã này trong chương trình 
được phân bổ nguồn lực mà xã hay sử dụng nhất để đầu tư vào một dự án cơ sở hạ tầng địa 
phương mà xã chọn theo danh mục các dự án, trong đó có đường xá, trung tâm y tế, trường học, 
hệ thống thủy lợi, hệ thống cấp nước v.v. Chương trình 135 cũng tài trợ cho các dự án cơ sở hạ 
tầng phục vụ cho cụm xã, như đường liên xã, trạm y tế và chợ liên xã. Các mục tiêu khác của 
Chương trình 135 liên quan tới việc định cư của các dân tộc thiểu số, di canh di cư, khuyến nông, 
và đào tạo cán bộ cấp xã. 

Các chương trình XĐGN và 135 thể hiện nỗ lực củng cố và hợp lý hóa một loạt các sáng 
kiến cấp tỉnh, được phát động như chương trình bổ trợ về xã hội cho những cải cách kinh tế được 
thực hiện quá trình đổi mới. Không ngạc nhiên là nỗ lực đầu tiên về xoá đói giảm nghèo được 
khởi xướng từ TP Hồ Chí Minh (TP. HCM), cũng là đơn vị đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền 
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kinh tế thị trường. Tiếp theo TP. HCM, 44 tỉnh thành khác đã thiết lập quỹ XĐGN để phối hợp 
huy động nguồn lực và điều phối chi tiêu cho các hoạt động xoá đói sự giảm nghèo tại địa 
phương và trung ương. Hầu hết các quỹ này tập trung cấp vốn vay ưu đãi để giúp đỡ các cá nhân 
khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, những khiếm khuyết của việc nhân rộng các sáng kiến này nhanh 
chóng bộc lộ rõ. Giữa các chương trình hầu như không có sự lồng ghép, và thiếu quan tâm tới y 
tế, giáo dục, hoặc cơ sở hạ tầng, không nhất quán về các mức chi tiêu trên cả nước, và thiếu sự 
huy động cộng đồng trong giảm nghèo. 

Mặc dù có cơ cấu quản lý riêng, nhưng không có ranh giới rõ ràng giữa hai chương trình. 
Vì nghèo đói ở Việt Nam có đặc điểm theo vùng rất mạnh, nên trên thực tế có sự chồng chéo 
đáng kể về mặt địa lý giữa hai chương trình này. Trên thực tế, sự điều phối của chương trình có 
được thực hiện thông qua các kế hoạch hàng năm tại cấp tỉnh. Quỹ cho những chương trình mục 
tiêu được chuyển tới các tỉnh dưới dạng trợ cấp trọn gói, cho phép phân bổ nguồn lực phi tập 
trung theo hoàn cảnh và ưu tiên của từng địa phương. Mặc dù UBND các tỉnh/thành phố có trách 
nhiệm đưa ra mục tiêu và điều phối chương trình, quyền thực thi thường được giao cho cấp huyện 
thị. Do đó, các Ban quản lý Chương trình XĐGN đã được thiết lập tại tất cả các tỉnh và ở đa số 
các quận huyện và những xã nghèo. Nhưng nhiệm vụ của các UBND, Ban quản lý Chương trình 
XĐGN, và các sở/phòng thuộc BLĐTBXH không phải lúc nào cũng được phân định rõ. Hơn nữa, 
do có quá nhiều đơn vị tham gia, việc tham gia thực hiện hai chương trình này chỉ là một trong 
nhiều trách nhiệm của họ. 

Tuy nhiên ít nhất trên nguyên tắc thì Chương trình 135 cũng có những đặc điểm tương 
đồng với các hoạt động phát triển định hướng cộng đồng. Trong khi UBND cấp huyện vẫn là chủ 
sở hữu những dự án cơ sở hạ tầng địa phương, thì các xã có trách nhiệm lập quy hoạch tổng thể 
và giám sát dự án, bao gồm cả việc huy động nguồn lực từ địa phương (chủ yếu là nhân công). Từ 
1998, đã có quyết định là Chương trình 135 phải được triển khai đồng thời với sự tham gia dân 
chủ toàn diện ở cấp địa phương, ngay cả khi các kế hoạch cần phê duyệt bởi UBND ở các cấp 
huyện và tỉnh tương ứng. Mục tiêu dần phân cấp xuống cấp xã đã được củng cố thông qua một 
loạt hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên trên thực tế hầu hết các tỉnh mới chỉ phân công thực hiện 
Chương trình 135 tới cấp huyện, do năng lực còn thấp ở cấp xã. 

 

Hình 3.1: Chi cho các chương trình mục tiêu 

         Chú thích:  Các con số được tính theo tỉ lệ % của GDP. 

        Nguồn:       Tự tính toán dựa trên số liệu của BKHĐT và TCTK. 
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Tổng ngân sách hàng năm dành cho các chương trình giảm nghèo mục tiêu đã tăng lên 
dần từ năm 2000 (Hình 3.1). Xu hướng này chủ yếu phản ánh việc tăng về số lượng các xã trong 
diện hưởng lợi từ Chương trình 135, mà hiện ngân sách gấp gần hai lần quy mô của Chương trình 
XĐGN. Nếu các nguồn lực này được phân bố đồng đều, thì mỗi hộ gia đình hưởng lợi theo 
chương trình XĐGN sẽ được nhận khoảng 170.000 VND /năm, và mỗi hộ gia đình tại một xã 
hưởng lợi theo Chương trình 135 được nhận tương đương 500.000 VND /năm. Qua so sánh, có 
thể thấy mức chi gắn với chuẩn nghèo cho một hộ gia đình gồm 5 người là 9.580 VND / năm.  

Khi xem xét mức chi tiêu theo các cấu phần, tín dụng trợ cấp, miễn học phí, hỗ trợ y tế 
chiếm phần lớn nguồn lực của chương trình XĐGN. Tuy nhiên, Quỹ CSSKNN ngày càng đóng 
vai trò là nguồn chính tài trợ cho việc hỗ trợ y tế cho người nghèo. Trong phạm vi Chương trình 
135, một phần đáng kể nguồn tài chính được sử dụng cho những dự án cơ sở hạ tầng địa phương, 
chỉ có 2% được giành cho tái định cư và khuyến nông, và 1% cho đào tạo cán bộ cấp địa phương. 

 

Xác định các đối tượng hưởng lợi 

 

Năng lực xác định những hộ gia đình nghèo ở địa phương và giúp đỡ họ trong chừng mực 
nguồn lực cho phép hiện nay là khá tốt. Trên nguyên tắc, phương pháp lựa chọn các đối tượng 
hưởng lợi của chương trình XĐGN là kết hợp của phương pháp thống kê và phương pháp tiếp cận 
có sự tham gia của người dân. Phần thống kê dựa vào khảo sát sơ bộ chủ yếu nhằm ước tính mức 
thu nhập của từng hộ gia đình và áp dụng chung cho các đối tượng được coi là nghèo hoặc gần 
nghèo. Tuy nhiên, quá trình lấy ý kiến là một phần quan trọng của quá trình này. Điều này thể 
hiện rõ qua một khảo sát định tính được thực hiện năm 2004, với sự tham gia của 3.700 hộ gia 
đình tại 20 tỉnh ở các vùng trên cả nước. Hơn 98% đối tượng tham gia trả lời khảo sát định tính 
cho rằng danh sách những hộ gia đình nghèo đã được chọn ra sau các cuộc họp với những người 
dân và các tổ chức địa phương. Những cuộc họp như vậy giúp cho việc phân loại người dân theo 
tình trạng nghèo với sự tham gia của người dân, cách này thường có ảnh hưởng lớn hơn so với 
phân loại thống kê. Một nghiên cứu trước đây về đánh giá mức độ đói nghèo tại cộng đồng cho 
thấy kết quả này có độ tin cậy đáng kể, hơn bất kỳ sự phân loại nào chỉ dựa vào những phương 
pháp thống kê. 

Tuy nhiên trên thực tế, không phải là tất cả các hộ gia đình được xác định là nghèo đều 
được đưa vào danh sách những người hưởng lợi từ chương trình XĐGN. Một phần sự khác biệt là 
do nhận thức phổ biến về việc thế nào được coi là người nghèo “đúng nghĩa”. Những hộ gia đình 
với các thành viên trưởng thành có biểu hiện xã hội không tốt như rượu chè cờ bạc, có xu hướng 
bị loại khỏi danh sách cho dù việc này có thể có hậu quả xấu đến con cái họ. Những người từ nơi 
khác đến không có đăng ký hộ khẩu cũng thể bị loại. Nhưng nói chung, những hộ gia đình nghèo 
không được đưa vào danh sách những đối tượng hưởng lợi đơn giản là do sự hạn chế về nguồn 
lực cho chương trình. Thường thì mỗi làng được “phân bổ” một số lượng hộ nghèo nhất định. 
Trong khảo sát định tính có hỏi về những lý do tại sao những hộ gia đình nghèo không nằm trong 
danh sách đối tượng hưởng lợi. Khoảng ¼ số được hỏi cho rằng lý do chính là không biết. Nhưng 
việc thiếu quỹ chiếm tới 42% số người bị loại khỏi danh sách, và có đến 96% nằm ở vùng Tây 
Bắc của Việt Nam. Việc không hỏi ý kiến chỉ đứng hàng thứ 3 mặc dù nó chiếm tới 77% số người 
bị loại khỏi danh sách đối tượng hưởng lợi ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu long. 

 Những xã nghèo tham gia vào Chương trình 135 được lựa chọn trên cơ sở kết hợp các 
tiêu chí đánh giá. Vùng sâu vùng xa là một tiêu chí: những xã nằm ở vùng biên giới hay có 
khoảng cách hơn 20 km từ một trung tâm phát triển được coi là xã nghèo. Cơ sở hạ tầng cũng là 
một tiêu chí quan trọng khác. Các xã có những vấn đề giao thông vận tải quan trọng, không có 
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đường vào cho ô tô, có ít nguồn điện, nước sạch, tưới tiêu, trường học, trung tâm y tế cũng nằm 
trong diện hưởng lợi từ Chương trình. Tiêu chí thứ ba là về khía cạnh xã hội, liên quan tới các xã 
có tỉ lệ nghèo đói (do BLĐTBXH đánh giá) vượt trên 60%, tỉ lệ mù chữ trên 60%, hoặc có nhiều 
vấn đề về sức khỏe. Những điều kiện sản xuất bất lợi, du canh, và sống dựa vào các sản phẩm từ 
rừng chiếm một tỉ trọng lớn trong thu nhập của hộ gia đình, cũng là các tiêu chí cho các xã thuộc 
diện được nhận hỗ trợ. Các tiêu chí này còn được sàng lọc kỹ hơn thông qua việc thực hiện 
Chương trình 143.  

Ban đầu đã xác định được 1.715 xã hưởng lợi từ chương trình. Trong nhóm các xã này, sẽ 
lựa chọn nhóm nhỏ gồm 1.000 xã để nhận quỹ mục tiêu trong giai đoạn đầu của chương trình. 
Việc xác định nhóm nhỏ này chủ yếu được giao cho các tỉnh thực hiện. Danh sách các xã hưởng 
lợi tăng lên thành 1.870 vào năm 2002, hiện đã lên tới 2.362 xã. 

Mức bao phủ và xác định nhầm đối tượng mục tiêu là hai chỉ số chính để đánh giá việc 
thực hiện những chương trình mục tiêu. Chỉ số bao phủ đo tỉ lệ những hộ gia đình nghèo thật sự 
được lợi từ chương trình trong tổng số người nghèo. Chỉ số xác định nhầm đối tượng mục tiêu đo 
tỉ lệ những hộ gia đình không nghèo được đưa vào đối tượng hưởng lợi so với toàn bộ đối tượng 
hưởng lợi. Cần lưu ý rằng trong một số trường hợp, việc xác định nhầm đối tượng mục tiêu là do 
thiết kế khi mà một chương trình nhằm vào một cộng đồng hoặc một nhóm dân cư có số thành 
viên nghèo hơn hoặc dễ bị tổn thương hơn so với bộ phận dân chúng trung bình, song không phải 
là nghèo vĩnh viễn.   

Với những hợp phần chính của Chương trình XĐGN, mức độ xác định nhầm đối tượng 
mục tiêu chiếm khoảng 1/4, không quá cao so với tiêu chuẩn quốc tế (Bảng 3.1). Trái lại, mức 
bao phủ thay đổi đáng kể theo từng hợp phần, và cũng rất nhạy cảm với phương pháp ước lượng 
được áp dụng. Về tổng thể, có vẻ như việc miễn học phí đạt mức bao phủ tương đối cao, vào 
khoảng 12–20%. Khoảng 10% hộ gia đình nghèo được hưởng lợi về hỗ trợ y tế dưới nhiều hình 
thức. Nhưng chỉ có đển 5% số hộ gia đình nghèo được tiếp cận với tín dụng ưu đãi. Tuy nhiên 
cũng cần lưu ý là các con số này chỉ là số liệu của một năm. Tỉ lệ các hộ nghèo được tham gia 
chương trình XĐGN về một phương diện nào đó có thể còn cao hơn. Chẳng hạn như theo tính 
toán của Chính phủ thì 16,8% các hộ nghèo được tiếp cận với tín dụng trợ cấp trong giai đoạn 3 
năm.  

 
Bảng 3.1: Hiệu quả mục tiêu của Chương trình XĐGN trong năm 2002 

 
Mức độ bao phủ (%) Mức độ xác định nhầm 

đối tượng mục tiêu (%) 
Hợp phần 

(A) (B) (A) (B) 

Tín dụng cho người nghèo 5,8 5,7 25,1 33,1 

Chứng chỉ y tế 2,6 - 27,3 - 

Bảo hiểm y tế 9,9 9,8 28,6 38,1 

Giáo dục cho người nghèo 20,0 12.1 30,2 37,7 

Chú thích:    Mức độ bao phủ là phần phân số các hộ gia đình nghèo được hưởng lợi từ     
chương trình. Mức độ xác định nhầm đối tượng mục tiêu là phân số các hộ 
gia đình không thuộc diện nghèo nhưng vẫn nằm trong nhóm đối tượng 
hưởng lợi. Cả hai chỉ số được đánh giá sử dụng dữ liệu từ ĐTMSHGĐ 
2002.   

Nguồn:      UNDP và BLĐTBXH (2004) cho cột A, Paul Shaffer và Nguyễn Thắng 
(2004) cho cột B. 
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Cứ một trong số bốn xã (1/4) ở Việt Nam được hưởng lợi từ Chương trình 135. Với gần 
30% số hộ gia đình nghèo sống ở những xã nghèo và vùng sâu vùng xa, thì Chương trình 135 
trong chừng mực nào đó đã đạt được những mục tiêu của nó. Khi nhìn cụ thể vào các xã hưởng 
lợi, có thể thấy gần 2/3 dân số các xã này thuộc hai nhóm thấp nhất, được phân loại theo chi tiêu 
tính theo đầu người.  Tuy nhiên trong khi đó có tới 45% hộ gia đình tại các xã hưởng lợi thuộc 
diện không nghèo. Điều không gây ngạc nhiên là mức độ bao phủ của chương trình đạt được như 
vậy song cũng có nhiều người không thuộc diện nghèo nhất được hưởng lợi. Điều này là do thiết 
kế.  

 

Quản lý tài chính 

 
Phân bổ ngân sách địa phương cho chương trình XĐGN dựa trên một tập hợp các tiêu 

chí, bao gồm tỉ lệ nghèo đói của tỉnh, và mức độ chịu ảnh hưởng của tỉnh đó đối với thiên tai, và 
tiềm năng tiếp cận với các nguồn vốn khác. Tuy nhiên, các tiêu chí này mang rất ít tính cơ học, và 
còn phần nào chưa rõ cách xác định kết quả cuối cùng. Về khía cạnh này thì Chương trình 135 
minh bạch hơn, vì nó dựa vào một khoản ngân sách cố định cho từng xã, hiện ở mức 500 triệu 
VND trong cả một giai đoạn xác định là 3 năm. Toàn bộ ngân sách cho Chương trình XĐGN và 
Chương trình 135 tập trung cho những vùng nghèo hơn như miền núi phía Bắc hoặc Tây Nguyên, 
với mức phân bổ nguồn lực trên đầu người cao hơn (Hình 3.2). Vẫn còn có sự khác biệt trong ưu 
tiên cho những vùng nghèo hơn ngay cả trong việc xem xét phân bổ hỗ trợ cho từng người nghèo.  

 

Hình 3.2: Chi cho Chương trình XĐGN và Chương trình 135 theo tỉnh 

 
Chú thích: Các số liệu nghèo ở bản đồ bên phải dựa trên chi tiêu hộ gia đình theo đầu người năm 2002, 

và tương ứng với tỉ lệ nghèo 29% ở cấp quốc gia.   
    Nguồn:       Tự tính toán dựa trên số liệu của BTC, TCTK và ĐTMSHGĐ 2002. 
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Chính quyền cấp tỉnh xác định việc phân phối các nguồn lực của Chương trình XĐGN 
cho các cấp huyện dựa trên các kế hoạch và ưu tiên cấp vốn của chính mình.  Không có qui chuẩn 
chung nào được sử dụng cho quy trình này. Sự khác nhau này có thể dẫn tới sự thiếu công bằng 
giữa những xã có nhu cầu giảm nghèo giống nhau. Mặc khác, đối với Chương trình 135, nguồn 
quỹ được chuyển cho mỗi huyện dựa trên cơ sở số xã đã được duyệt. Các quận huyện có thể có 
quyền tự quyết phần nào trong việc phân bổ ngân sách cho các cấp tiếp theo dựa trên năng lực 
thực hiện dự án đầu tư của các xã trong năm đó. Ngân sách được chuyển từ xã này sang xã khác 
chủ yếu dựa vào phạm vi công trình. Nhưng tính công bằng vẫn được duy trì qua thời gian, với 
các xã hưởng lợi được nhận trung bình 500 triệu đồng theo quy định họ được hưởng.  

Một lý do dẫn đến sự bất bình đẳng nữa là từ quá trình “bổ sung” cho các chương trình 
mục tiêu từ nguồn lực địa phương. Nguồn quỹ bổ xung từ các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp 
Nhà nước, những hộ gia đình và các nhà tài trợ đóng một vai trò quan trọng trong việc thực hiện 
Chương trình XĐGN và Chương trình 135. Ví dụ, vài tỉnh miền núi được lợi từ những dự án vốn 
tài trợ nước ngoài hỗ trợ đầu tư vào địa phương trên tinh thần của Chương trình 135, mặc dù đã 
chú trọng hơn đến sự tham gia của cộng đồng. Những đóng góp của hộ gia đình thường dưới 
dạng lao động không công hay các nguồn lực bằng hiện vật sử dụng trực tiếp cho dự án. 

Việc định lượng các khoản vốn bổ xung này là rất khó. Nguồn vốn ODA được giải ngân 
và theo dõi bên ngoài hệ thống Kho bạc, trong đó các nhà tài trợ khác nhau thường kiên quyết áp 
dụng các thủ tục khác nhau của riêng mình. Những đóng góp của các hộ gia đình thì chưa được 
lưu sổ ở cấp tỉnh. Theo báo cáo mẫu tại 4 tỉnh, nguồn lực bổ sung chiếm khoảng ¼ phân bổ ngân 
sách trung ương cho Chương trình XĐGN và khoảng 30% cho Chương trình 135. Tuy nhiên, 
những con số này thay đổi rất khác nhau qua từng tỉnh. Trong trường hợp Chương trình XĐGN, 
ngân sách bổ sung của tỉnh Tuyên Quang gần gấp hai lần nguồn vốn phân bổ từ trung ương so với 
chỉ khoảng 1/15 ở tỉnh Quảng Ngãi. 

Một vấn đề đáng quan tâm khác là liệu những nguồn quỹ từ những chương trình mục tiêu 
đang được sử dụng có hiệu quả không. Ngoài việc rò rỉ nguồn lực, còn có một số nguyên nhân 
dẫn đến kém hiệu quả khác nữa. Tình trạng các cơ sở hạ tầng không sử dụng hoặc sử dụng chưa 
hết công suất, như các con đường không được bảo trì tốt, hệ thống đập tưới tiêu không có nước, 
hiện đang phổ biến. Tương tự, một dạng thiếu hiệu quả khác nữa là cơ chế phân bố nguồn quỹ 
cho Chương trình 135, dựa trên một số lượng cụ thể cho từng xã, mặt dù có minh bạch và rõ ràng, 
nhưng lại gây ra những chênh lệch lớn theo đầu người giữa các xã. Việc cấp chứng chỉ hộ gia 
đình nghèo và thẻ bảo hiểm y tế cũng hay bị chậm trễ. Thời gian chậm trễ lên tới vài tháng đã hạn 
chế đáng kể việc sử dụng hiệu quả một lợi ích mà theo nguyên tắc nó chỉ có giá trị trong một năm 
cho đến hai năm. Không phải tất cả các hộ gia đình được cấp thẻ y tế đều được hưởng miễn giảm 
viện phí khi họ đi khám tại các cơ sở y tế. Theo khảo sát định tính, tình hình tại các tỉnh phía Bắc 
là kém nhất, chỉ có 2/3 số người tham gia khảo sát trả lời họ được miễn viện phí trong khi con số 
khảo sát ở các tỉnh miền Nam khả quan hơn. 

 

Các tác động giảm nghèo 

 
Cách tốt nhất để đánh giá hiệu quả của một chương trình công là không xem xét những 

đầu ra tức thời của nó mà đánh giá xem liệu chương trình đó có đạt được các mục tiêu phát triển 
đề ra không. Với trường hợp Chương trình XĐGN và Chương trình 135, phương thức áp dụng là 
đánh giá tác động của các chương trình về giảm nghèo. Nhưng để đánh giá tác động chính xác 
không phải dễ. 
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Xét trên bề mặt, cần phải có một số “đường mốc” để có thể so sánh được tình trạng trước 
và sau khi có sự can thiệp của các chương trình công. Tuy nhiên, lại không có đường mốc này đối 
với từng hộ gia đình được hưởng lợi từ Chương trình XĐGN và Chương trình 135. Các tỉ lệ 
nghèo là do BLĐTBXH tính cho các cấp xã, và do vậy có thể sử dụng được làm đường mốc 
chung. Tuy nhiên, tỉ lệ nghèo này không thực sự đáng tin cậy, vì chúng thường bị ảnh hưởng bởi 
nguồn lực có để sử dụng. Thí dụ, tỉ lệ nghèo được báo cáo chỉ đơn giản là số chứng chỉ hộ gia 
đình nghèo chính quyền địa phương được quyền cấp. Tại một mức cơ bản hơn, câu hỏi đúng nên 
đặt ra không phải là liệu tình hình sau khi có chương trình công có tốt hơn trước không, mà là liệu 
tình hình có được cải thiện tốt hơn so với trường hợp không có chương trình hay không.  Vì nó 
liên quan tới tình huống giả định, câu hỏi này là khó trả lời hơn và cũng khiến cho kết quả của các 
nghiên cứu đánh giá tác động gây nhiều bàn luận hơn. 

Hiện có hai phương pháp được sử dụng ở Việt Nam để đánh giá tác động của Chương 
trình XĐGN và Chương trình 135. Một trong số đó là định tính, và dựa trên quan điểm từ những 
đối tượng hưởng lợi. Trong khảo sát định tính đã yêu cầu những người tham gia đánh giá tác 
động của những chương trình mục tiêu theo nhận thức của họ. Phương pháp thứ hai là định 
lượng, và cần sử dụng các dữ liệu từ một mẫu lớn các hộ gia đình, như ĐTMSHGĐ 2002. 
Phương pháp này liên quan tới việc xác định các hộ gia đình được lợi từ một hợp phần của 
Chương trình XĐGN, hoặc sống ở một xã dưới nằm trong Chương trình 135, và sau đó tìm ra 
một hoặc một vài hộ gia đình thật giống, nhưng không nằm trong diện các đối tượng hưởng lợi. 
Tất nhiên, khó khăn chính ở đây là xác định xem khái niệm “thật giống” ở đây là gì. Với mục 
đích này có thể sử dụng một công cụ thống kê được biết như là khớp điểm theo xu hướng biên. 
Công cụ này, cũng như các khái niệm chủ quan về những đối tượng hưởng lợi, có thể bị chỉ trích 
là gây ra những thiên lệch tiềm ẩn. Tuy nhiên, những thiên lệch có thể xảy ra đối với hai phương 
pháp trên về nguyên tắc hoàn toàn khác nhau. Nếu chúng cùng cho ra một kết luận giống nhau, 
thì chúng có một độ tin cậy nhất định. 

Trên thực tế, các kết luận rất giống nhau với trường hợp xét miễn học phí theo Chương 
trình XĐGN. Đa số những người tham gia khảo sát định tính cho rằng số tiền tiết kiệm được do 
miễn học phí rất quan trọng hoặc quan trọng. Hơn nữa, kết quả này rất giống nhau giữa các vùng, 
các nhóm dân tộc và giới. Khoảng 12% người trả lời cho biết họ sẽ không cho con em mình đi 
học nếu không được miễn học phí. Con số này gần giống tác động của chương trình được ước 
tính khi sử dụng phương pháp khớp điểm theo xu hướng biên.  Độ chênh lệch về tỉ lệ đi học tiểu 
học giữa đối tượng được hưởng lợi và các hộ gia đình không thuộc diện hưởng lợi ước tỉnh 
khoảng 11%.  Như vậy là đủ để kết luận việc miễn học phí tạo lên sự khác biệt đáng kể. Điều thú 
vị là những hộ gia đình hưởng lợi cho biết con cái họ không bị giáo viên phân biệt đối xử.  

Các kết quả điều tra đối với trường hợp hỗ trợ y tế cũng rất khích lệ. Khoản tiền tiết kiệm 
được từ phần hỗ trợ này cũng được những người tham gia khảo sát định tính trả lời là rất quan 
trọng hoặc quan trọng. Và kết quả này cũng thống nhất giữa các vùng, các nhóm dân tộc và giới. 
Với 4/5 đối tượng được hưởng lợi từ dịch vụ hỗ trợ y tế nằm trong 40% dân số nghèo nhất, thì kết 
quả này cho thấy tác động đáng kể từ chương trình giảm nghèo. Mặt khác, phân tích thống kê cho 
thấy không có tác động lớn nào tới việc sử dụng các dịch vụ y tế. Trên nguyên tắc, việc sử dụng 
càng thường xuyên các dịch vụ y tế có thể là do chi phí chăm sóc sức khỏe ít đi. Tuy nhiên, đó 
cũng có thể là do người nghèo chỉ tìm đến các dịch vụ y tế khi gặp phải những vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng, và không thể vì chi phí dịch vụ rẻ hơn mà đến khám chữa bệnh thường xuyên hơn. 
Các kết quả điều tra định tính cho thấy những người hưởng lợi không bị các đơn vị cung cấp dịch 
vụ y tế đối xử phân biệt.  

Khó xác định tác động thực tế của việc tiếp cận tín dụng ưu đãi hơn. Có khoảng một nửa 
số người tham gia khảo sát định tính nói rằng tác động này là tích cực, nhưng 1/3 cho rằng nó 
không quan trọng. Những quan điểm khác nhau này trái ngược với những kết quả của một bản 



QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH 

 

 32

khảo sát cộng đồng, mà theo đó cho thấy đến tận 97% các cán bộ địa phương báo cáo có tác động 
tích cực của hợp phần hỗ trợ tín dụng đối với thu nhập hộ gia đình. Phân tích thống kê mâu thuẫn 
với kết quả đánh giá lạc quan ở trên, vì tác động của hợp phần XĐGN này đối với mức chi của 
những hộ gia đình cho thấy nó không quan trọng. Thực tế là kết quả phân tích thống kê phù hợp 
hơn với những nhận thức của những người quan sát và những người thực hiện (Khung 3.1).  

Những kết quả về các cấu phần khác của Chương trình XĐGN cũng khác nhau. Thí dụ, 
khoảng 60% người tham gia vào khảo sát định tính cho rằng khuyến nông có tác động tích cực, 
trong khi khoảng 1/3 nói không.  Xếp thấp nhất trong số tất cả các hợp phần XĐGN là các chính 
sách định cư, với ¾ số đối tượng hưởng lợi cảm thấy nó có tác động không đáng kể đối với cuộc 
sống của họ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 3.1: Các chương trình tín dụng hiện nay có thực sự giúp ích cho người nghèo không? 

 
Về nguyên tắc, hộ nghèo có thể vay tín dụng từ nhiều nguồn khác nhau. Ngân hàng Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn (NHNN&PTNT) cung cấp tín dụng cho sản xuất nông nghiệp và được đảm bảo 
bằng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù ngân hàng có chính sách cấp tín dụng không cần thế 
chấp, song các hộ muốn vay vốn cho biết trên thực tế họ vẫn phải xuất trình giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho NHNN&PTNT và ngân hàng giữ giấy này làm bằng chứng xác nhận rằng người vay vốn 
không sử dụng nó làm vật đảm bảo cho các khoản vốn vay khác. Ở những vùng tình trạng đói nghèo luôn 
đi đôi với hiện tượng không có đất (như ở Đồng bằng Sông Cửu Long) hay ở những nơi mà các nhóm dân 
cư nghèo đang sinh sống trên đất chưa có giấy tờ chứng nhận chính thức (như ở miền núi), việc không có 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể là một rào cản đối với người nghèo trong tiếp cận tín dụng. 
Thêm vào đó, lãi suất thấp khi thực hiện các khoản tín dụng và tiết kiệm nhỏ làm cho NHNN&PTNT 
không muốn thực hiện những dịch vụ này, mặc dù chúng đáp ứng tốt nhất nhu cầu về vốn của người 
nghèo. 

Bức tranh càng trở nên ít sáng sủa hơn đối với trường hợp của Ngân hàng Chính sách Xã hội 
Việt Nam (NHCSXH). NHCSXH đang trong quá trình chuyển đổi từ Ngân hàng vì Người nghèo Việt 
Nam trước đây và mọi hoạt động của nó một phần vẫn thuộc chức năng quản lý của NHNN&PTNT. 
Trong giai đoạn 1996-2002, Ngân hàng này đã cung cấp 3,5 triệu khoản tín dụng ưu đãi, trong đó 80% 
dành cho các hộ gia đình thuộc hai nhóm dân số nghèo nhất. Mức vay trung bình năm 2003 đạt 3.1 triệu 
đồng và phần tín dụng dành cho người nghèo thấp hơn mức này. NHCSXH cho biết tỉ lệ hoàn trả đối với 
các khoản tín dụng ưu đãi này thấp. Một ví dụ điển hình đó là tại hai huyện của tỉnh An Giang, 26% và 
48% số nợ tồn đọng đã trở thành nợ quá hạn. Nếu chỉ dựa vào dữ liệu thống kê thì rất khó có thể đánh giá 
được mức độ tiếp cận tín dụng của NHCSXH của các hộ nghèo. Trên thực tế, các cán bộ ở địa phương 
phân chia hộ nghèo thành ba nhóm chính: hộ chăm chỉ làm ăn, hộ thiếu lao động và có thái độ ỷ lại, và hộ 
có vấn đề xã hội. Chỉ có nhóm hộ đầu tiên được vay tín dụng. Kết quả phân tích có sự tham gia của cộng 
đồng ở An Giang cho thấy non nửa số hộ nghèo thuộc về nhóm này.     

Trong suốt thập niên qua, các nhà tài trợ và tổ chức phi Chính phủ (NGO) đã tài trợ cho một loạt 
những hoạt động tài chính vi mô, phần lớn trong số này dựa vào các tổ chức xã hội như hội phụ nữ để 
quản lý các dự án của họ. Rất khó có thể xác định được điểm chung cho tất cả các hoạt động này vì chúng 
khác nhau nhiều về mục tiêu và cách tiếp cận. Chất lượng kết quả đánh giá hiện có cũng có nhiều khác 
biệt. Những nghiên cứu về các dự án ở Hà Tĩnh cho thấy những dự án tài chính vi mô này thực sự đã đến 
được với người nghèo. Song, liệu những dự án đó có bền vững về mặt tài chính hay không lại là một vấn 
đề chưa có lời giải đáp.   

Hợp phần tín dụng trong Chương trình XĐGN là một phần của loại dự án này. Được coi là một 
chương trình tạo việc làm, chương trình tín dụng không chỉ hạn chế trong việc cấp vốn cho người nghèo. 
Trên thực tế, chỉ có một số hộ nghèo có điều kiện tiếp cận với nguồn tín dụng này. Thêm vào đó, điều tra 
thực địa còn cho thấy tồn tại rất nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan tới việc trả nợ ngân hàng. Tại An 
Giang, số nợ vay quá hạn ở một huyện lên tới 36% và tỉ lệ này ở một huyện khác là 23%. Mặc dù vậy, 
trong giai đoạn 2001-2003, một lượng lớn ngân sách phân bổ từ trung ương nhằm thực hiện xoá đói giảm 
nghèo (xấp xỉ 85% ở Tuyên Quang và Quảng Ngãi và khoảng 50% cho Sơn La và Sóc Trăng) nhằm góp 
phần hỗ trợ thực hiện chương trình tín dụng. 
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Việc đánh giá hoạt động của chương trình 135 cho thấy chương trình này có những kết 
quả tích cực hơn. Tỉ lệ đồng ý của những người tham gia khảo sát định tính đạt xấp xỉ 100% đối 
với tất cả các dự án cơ sở hạ tầng ở địa phương. Đó là chưa nói tới hoạt động tham vấn ý kiến địa 
phương trong việc lựa chọn những dự án đó. Mặc dù sự nhất trí cao đó có thể xuất phát từ một số 
ý kiến thiên lệch theo hướng tích cực, song đã có nhiều dấu hiệu cho thấy các hộ đã tự quyết định 
khi trả lời. Chẳng hạn như đối với vấn đề đường xá, có tới 85% hộ được hỏi khẳng định những dự 
án này có tác động rất tích cực. Tuy vậy, 15% số người không đồng ý với quan điểm trên với lý 
do chất lượng của các dự án xây dựng đường còn kém. Tương tự với các dự án thuỷ nông, 25% 
số người được hỏi đánh giá những tác động của các dự án này không đáng kể do điều kiện yếu 
kém của hệ thống thuỷ nông.  
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4. THUẾ, THUẾ QUAN, PHÍ VÀ LỆ PHÍ 
 

Chương trình phát triển kinh tế của Chính phủ thể hiện sự quyết tâm duy trì nguồn thu 
ngân sách đạt từ 20-21 phần trăm GDP trong những năm tới. Mục tiêu này có thể thực hiện được 
thông qua kết hợp một loạt các biện pháp nhằm tăng thu ngân sách chưa tính đến dầu khí và thực 
thi tốt hơn nữa các văn bản quy phạm pháp luật về thuế hiện hành, không kể thuế đối với dầu khí. 
Đạt được mục tiêu này là một thách thức lớn, nhất là khi các hoạt động kinh tế có xu hướng 
chuyển dịch ngày một nhiều từ các doanh nghiệp Nhà nước (đơn vị đóng thuế chính) sang khu 
vực tư nhân, việc thu thuế trở nên khó khăn hơn do các doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân có 
qui mô nhỏ hơn. Tuy nhiên, mặc dù có nhiều yếu kém về mặt thể chế và hành chính, “hiệu quả” 
của thuế ở Việt Nam thường tương đối cao, đặc biệt là đối với thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, loại 
thuế này thực chất là thuế phân bổ lại theo nghĩa là người giàu phải trả một tỉ lệ bình quân cao 
hơn đối với tiêu thụ của mình. Một vấn đề đáng quan tâm khác thường được đề cập đến đó là liệu 
tự do hoá thương mại trên nguyên tắc của các hiệp định thương mại với Hiệp hội các quốc gia 
Đông Nam Á (ASEAN) và WTO có làm nguồn thu từ thuế quan bị giảm nhiều hay không. Nhưng 
một giả định hoàn toàn hợp lý cho thấy sự gia tăng về kim ngạch nhập khẩu sẽ bù đắp cho sự suy 
giảm về thuế suất nhập khẩu. Trên bình diện thu ngân sách còn tồn tại nhiều vấn đề lớn liên quan 
tới sự gia tăng nhanh chóng của các chính sách ưu đãi và sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào phí 
và lệ phí của người sử dụng để trả cho các dịch vụ của Nhà nước. Những lợi ích khác nhau mà 
các nhà đầu tư đang hưởng hiện nay đã trở nên phức tạp đến mức trên thực tế không thể ước tính 
được quy mô của những khoản có liên quan. Sự thiếu minh bạch này đang đi ngược lại với xu 
hướng chung là chuyển đổi hệ thống thuế theo hướng ngày càng đơn giản và thống nhất. Ở Việt 
nam, mức độ phụ thuộc vào phí do người sử dụng chi trả thường mang tính lũy thoái do các tỉnh 
nghèo không có đủ khả năng giải quyết các nhu cầu của địa phương bằng nguồn ngân sách hạn 
hẹp. Mở rộng diện thu thuế TNDN và thuế GTGT, cũng như đơn giản hoá chế độ khuyến khích 
có thể sẽ  tạo thêm được nguồn lực ở các cấp địa phương, và giảm bớt gánh nặng quá lớn về các 
khoản lệ phí cho các địa phương nghèo. Chính quyền địa phương cũng có thể dựa nhiều hơn vào 
các loại thuế môn bài.  

 

4.1. Các xu hướng chính 

 
 Trong những năm vừa qua, thu ngân sách Nhà nước, được đo bằng tỉ lệ phần trăm trong 
tổng GDP, duy trì ở mức khá ổn định. Mặc dù vậy, cơ cấu ngân sách lại thường xuyên thay đổi và 
có xu hướng thay đổi mạnh mẽ hơn khi nền kinh tế ngày càng phát triển (Hình 4.1). Các khoản 
thuế từ hoạt động thương mại đóng góp cho ngân sách Nhà nước đạt mức 3-4% GDP. Phí và lệ 
phí của các địa phương chiếm khoảng 1% GDP, gần bằng số ngân sách thu được qua thuế tiêu thụ 
đặc biệt. Mặt khác, thuế TNDN và thuế GTGT chiếm tỉ trọng ngày một lớn trong nguồn thu ngân 
sách Nhà nước, hiện mỗi loại thuế này chiếm tới hơn 5% GDP. Thuế thu nhập cá nhân (thực chất 
được gọi là thuế thu nhập cao do có một số ngưỡng miễn trừ thuế) đóng một vai trò hết sức khiêm 
tốn trong tổng thu ngân sách Nhà nước, chỉ đạt dưới 2%. 

Trong khi việc thu thuế được thực hiện tập trung ở cấp trung ương, việc phân bổ ngân 
sách cho địa phương lại được hướng dẫn thông qua các quy định phân cấp cụ thể, rõ ràng. Tổng 
cục Thuế, cơ quan chịu trách nhiệm đối với toàn bộ các loại thuế trong nước, đã thành lập các 
phòng thuế cấp tỉnh và huyện trên toàn quốc. Tổng cục Hải quan (TCHQ) thực hiện thu thuế liên 
quan đến hàng nhập khẩu. Các quy định về phân bổ ngân sách đã được đưa vào thực hiện sau khi 
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có Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002, trong đó phân biệt cụ thể loại thuế nào được nhập hoàn 
toàn vào ngân sách Nhà nước, loại thuế và phí nào được nhập vào ngân sách của địa phương nơi 
thu thuế, và loại thuế nào được chia sẻ giữa hai cấp trung ương và địa phương. Nhóm đầu tiên 
bao gồm các loại thuế liên quan đến các hoạt động thương mại (bao gồm thuế GTGT đối với 
hàng nhập khẩu), thuế liên quan tới dầu lửa, và thuế TNDN đối với các doanh nghiệp áp dụng chế 
độ kế toán thống nhất. Nhóm thứ ba bao gồm các khoản thu thuế TNDN và GTGT, thuế thu nhập 
cá nhân, thuế trước bạ đối với hàng hoá và dịch vụ trong nước và thuế xăng dầu. Những khoản 
thu ngân sách mà các cấp chính quyền địa phương được toàn quyền sử dụng bao gồm thuế nhà 
đất, lệ phí cấp phép, phí quyền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế đăng ký các loại.    

 

Hình 4.1: Nguồn thu của Chính phủ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Chú thích: Tính theo % của GDP. 

 Nguồn:      Tự tính toán dựa trên số liệu của BTC và TCTK. 
 

Tỉ lệ đóng góp của từng loại thuế giữa các địa phương có sự khác nhau tuỳ theo tốc độ 
phát triển của mỗi địa phương. Những tỉnh nghèo nhất được phép giữ lại toàn bộ ngân sách thu từ 
các loại thuế mà lẽ ra phải nhập vào ngân sách trung ương và địa phương, trong khi đó những địa 
phương như Hà Nội và TP. HCM phải nộp phần lớn tổng thu ngân sách đó lên trung ương. Do có 
sự khác biệt khá lớn về khả năng thu ngân sách giữa các tỉnh/thành phố, cơ chế chia sẻ này là 
nhằm mục đích phân phối lại ngân sách.     

Có thể nói rằng cơ chế thu thuế tập trung hiện nay không tạo động lực cho các cơ quan 
thuế ở cấp tỉnh huy động được toàn bộ các nguồn thu ở địa phương. Song hệ thống trực thuộc hai 
cấp của Việt Nam đã giúp giảm thiểu vấn đề này vì trên thực tế các cơ quan thuế địa phương hiện 
đang trực thuộc cả cơ quan quản lý thuế trung ương và chính quyền địa phương. Hệ thống trực 
thuộc hai cấp đó cho thấy các cấp chính quyền địa phương có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với 
quyết sách và hoạt động của cơ quan thuế. Vai trò quan trọng của chính sách thu thuế ở địa 
phương được thể hiện qua một thực tế là các chính quyền địa phương được phép giữ lại một phần 
các khoản thu từ thuế cao hơn so với chỉ tiêu thu thuế đã đặt ra. Lượng thu “thêm” được giữ lại ở 
địa phương không chỉ xuất phát từ các loại thuế thuộc về địa phương, thuế thuộc về cả địa 
phương và trung ương mà còn từ các loại thuế thuộc về trung ương.  
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Thuế quan và  Hội nhập Thương mại Quốc tế 

 

 Sự suy giảm về mức thu ngân sách từ thuế quan đang là mối quan ngại thường trực, nhất 
là khi các rào cản thương mại bị dỡ bỏ. Trong tiến trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam, 
mối quan ngại này thậm chí đã trở thành một cản trở lớn trong việc xem xét cắt giảm thuế quan 
một cách mạnh mẽ mặc dù việc cắt giảm đó có thể mang lại hiệu quả. Giờ đây, khi đã ở ngưỡng 
cửa gia nhập WTO, mối quan tâm thường trực đối với Việt Nam đó là liệu những cam kết đã đưa 
ra trong quá trình đàm phán, cùng với những cam kết trước đây với ASEAN trong việc thiết lập 
Khu vực thương mại tự do ASEAN (AFTA) có làm lung lay thế ổn định về tài chính của Việt 
Nam hay không. Do thuế suất áp dụng đối với thương mại quốc tế (thuế nhập khẩu, thuế xuất 
khẩu, và một số loại thuế tiêu thụ cụ thể khác) đóng góp tới 17% trong tổng thu ngân sách Nhà 
nước, vấn đề này cần được giải quyết.   

 Về vấn đề này, việc so sánh ảnh hưởng ngắn hạn và trung hạn có thể được thực hiện dễ 
dàng. Trong giai đoạn trước mắt, quá trình hội nhập thương mại được thực hiện thông qua việc 
dỡ bỏ các hàng rào phi thuế quan và thay vào đó là hàng rào thuế quan cụ thể. Trong khi hàng rào 
phi thuế quan đưa nguồn lực đến cho nhà sản xuất thì hàng rào thuế quan lại làm lợi cho ngân 
sách Nhà nước. Trong thời gian qua, những cam kết được thực hiện theo AFTA đã dẫn đến cắt 
giảm thuế quan và nhiều rào cản phi thuế quan được dỡ bỏ, tác động thực chất của chúng lên 
khoản thu từ thuế xuất nhập khẩu là khá khiêm tốn, và sau một vài năm còn có dấu hiệu tích cực. 
Dù vậy, phần lớn hạn ngạch nhập khẩu đã được thay thế bởi thuế quan trong khi những hạn ngạch 
còn lại (đối với các sản phẩm từ dầu và đường) hầu như không được dỡ bỏ trong thời gian trước 
mắt, do đó sẽ không có thêm ngân sách từ nguồn thu này.  

 Ngoài ra, xét về trung hạn còn có một số động lực khác có thể làm tăng thu ngân sách từ 
thuế quan. Thứ nhất, tổng kim ngạch nhập khẩu, hay cơ sở để áp thuế quan, chắc chắn sẽ tăng lên 
ngay cả khi các mức thuế quan có xu hướng giảm xuống. Gần đây kim ngạch xuất khẩu đã tăng 
đến 25%/năm. Mặc dù tỉ lệ này có thể không ổn định trong thời gian dài nhưng có thể tốc độ gia 
tăng hàng nhập khẩu sẽ nhanh hơn nhiều so với tốc độ cắt giảm thuế quan. Thứ hai, một lượng 
lớn ngân sách thu từ các hoạt động thương mại được lấy từ thuế GTGT và thuế tiêu thụ đặc biệt 
đánh vào hàng nhập khẩu và lượng hàng nhập khẩu không hề suy giảm nhất là khi Việt Nam thực 
hiện các cam kết quốc tế. Giá của những mặt hàng nhập khẩu chịu thuế thấp hơn sẽ làm giảm 
nguồn thu này, song khối lượng nhập khẩu nhiều hơn sẽ kéo nguồn thu này tăng lên. Thứ ba, sự 
tăng cường hội nhập quốc tế sẽ đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tăng trưởng kinh tế và hiệu quả của nó 
là nguồn thu từ các loại thuế trong nước như thuế GTGT và thuế TNDN sẽ tăng lên. 

 Về cơ bản, những quan ngại đối với nguồn thu từ thuế quan hoàn toàn xuất phát từ giả 
định cho rằng khối lượng hàng nhập khẩu không có quan hệ gì với các mức thuế quan. Trên thực 
tế, thuế quan càng thấp thì giá sản phẩm nhập khẩu càng rẻ và do đó sẽ thúc đẩy cầu đối với 
những sản phẩm đó. Liệu phần gia tăng về khối lượng tiêu thụ hàng nhập khẩu có bù đắp được 
phần cắt giảm thuế quan hay không phụ thuộc phần lớn vào mức thuế quan. Khi mức thuế quan 
thấp thì sự suy giảm của chúng có thể đi đôi với sự suy giảm về ngân sách. Để chứng minh lập 
luận này, hãy xem xét một mức thuế quan nhỏ khi bị cắt giảm: về lý thuyết nguồn thu ngân sách 
từ nó sẽ giảm tới không (0) bất kể mức ban đầu lớn như thế nào. Mặt khác, khi thuế quan ở mức 
rất cao, ngân sách thu vào có chiều hướng tăng lên. Việt Nam được biết đến là một nơi có hàng 
rào thương mại tương đối thấp ở phần lớn các lĩnh vực nhưng lại rất cao, hoặc khá cao ở các lĩnh 
vực còn lại. Các ngành như ô tô, xi măng, hoá chất, phân bón, rượu, xe máy, giấy, đường và 
thuốc lá hiện đang được hưởng nhiều lợi ích từ chính sách bảo hộ mậu dịch. Tuy nhiên những 
ngành này sẽ phải đối đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của hàng nhập khẩu khi Việt Nam thực hiện 
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các cam kết thương mại quốc tế. Song, kết quả tích cực của cạnh tranh sẽ là nguồn thu ngân sách 
từ các hoạt động thương mại sẽ cao hơn chứ không hề thấp đi.  

 Mô hình thử nghiệm trong thời gian năm (5) năm cho thấy ngân sách Nhà nước thu từ 
các hoạt động thương mại sẽ giảm xuống trong bối cảnh AFTA do hệ quả của những cam kết cắt 
giảm một lượng lớn các mức thuế quan của Việt Nam. Theo các mức thuế quan mà Việt Nam 
dành cho WTO trong tháng 6 năm 2004, thu ngân sách từ các hoạt động thương mại sẽ tăng lên 
trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa không phải là dầu mỏ từ các nước không thuộc ASEAN.  
Kết quả cuối cùng của những xu hướng khác nhau này là sự gia tăng ngân sách thu từ các hoạt 
động thương mại đạt khoảng 0,13% GDP (Hình 4.2, đường liền nét).  Đây là sự đánh giá thấp khả 
năng thực tế, xét ở khía cạnh tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu của mỗi ngành chỉ dựa vào xu 
hướng lịch sử, mà chưa xem xét khía cạnh ở đó thuế suất xuất nhập thấp (nhìn chung) có thể dẫn 
đến lượng hàng nhập khẩu lớn hơn, từ đó dẫn đến mức tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu lớn hơn 
về mặt tổng thể. Hơn nữa, biểu thuế không cho phép tăng thuế suất cao hơn mức hiện nay đối với 
bất kỳ mặt hàng nhập khẩu nào cho dù là điều này có thể thực hiện được theo như bản chào tháng 
Sáu của Việt Nam.  

 

Hình 4.2: Nguồn thu từ thuế quan trong 5 năm tới  
đối với các sản phẩm không phải là dầu mỏ 
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                 Chú thích: Các con số phần trăm thể hiện đóng góp trong GDP.  Đường liền  
                                   nét biểu diễn tác động của những thay đổi về thuế quan.  Đường  
                                   đứt nét cho thấy mô hình ưu đãi. 

         Nguồn:    Tự tính toán dựa trên số liệu của BTC và TCTK  

 

Mô hình này được xây dựng dựa trên giả định cho rằng tổng ngân sách từ thuế quan thu 
theo các mức thuế suất quy định nhưng trên thực tế không phải như vậy. Hiện nay giữa việc thu 
ngân sách thực tế với lượng cần phải thu theo các mức đã quy định còn có một khoảng cách rộng. 
Trong chừng mực nào đó, khoảng cách này phản ánh những yếu kém về mặt hành chính. Tuy 
nhiên, đây cũng là kết quả của nhiều chính sách miễn thuế trong bối cảnh có rất nhiều chính sách 
ưu đãi của Nhà nước nhằm khuyến khích đầu tư và xuất khẩu. Kế hoạch hiện đại hoá TCHQ sẽ 
giúp tháo gỡ phần nào những yếu kém hành chính đó. Một biện pháp hướng tới hợp lý hoá các 
chính sách đầu tư có thể dẫn đến việc loại bỏ nhiều kiểu miễn thuế hiện này, hay ít nhất cũng sẽ 
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thay thế bằng các chính sách miễn giảm một phần. Chẳng hạn như việc áp dụng dần dần bớt 10% 
tỉ lệ miễn giảm thuế trong giai đoạn ba năm  có thể giúp Việt Nam tăng nguồn thu ngân sách từ 
các hoạt động lên hơn 0,2% GDP (Hình 4.2, đường đứt nét). Vì lẽ đó, hội nhập thương mại cần 
được thực hiện đồng thời với những biện pháp cải cách bổ sung hợp lý, đảm bảo rằng thu ngân 
sách luôn được duy trì trong thời gian trung hạn.   

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng  
 

Về dài hạn, Việt Nam cần dựa vào nguồn ngân sách ngày một lớn có được từ đóng góp 
về thuế trong nước, đặc biệt là từ thuế TNDN và thuế GTGT. Trong một diễn biến hết sức tích 
cực, năm 2003, Quốc hội Việt Nam đã thông qua chương trình cải cách trọn gói trên quy mô lớn 
nhằm đơn giản hoá các chính sách thuế trong nước và tăng cường sự minh bạch của những chính 
sách này. Số thuế suất thuế GTGT đã giảm từ ba mức còn hai mức và những mặt hàng chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt cũng phải chịu thuế GTGT. Đối với thuế TNDN, đã có sự công bằng và thống 
nhất hơn trong ứng xử về thuế đối với các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước xét về thuế 
suất tiêu chuẩn (hiện là 28%) và về các chính sách thuế khác. Những thay đổi trong thuế thu nhập 
cá nhân được áp dụng trong năm 2004.  

Ngay trước thời điểm có những thay đổi này, thuế TNDN và GTGT đã rất “hiệu quả” đối 
với một đất nước có trình độ phát triển như Việt Nam. Hiệu quả của một loại thuế được hiểu là 
lợi tức của thuế được biểu diễn theo dạng phần trăm trong tổng GDP, cho mỗi điểm phần trăm 
của mức tiêu chuẩn. Việc thiết kế danh mục thuế, hiệu quả của hệ thống hành chính và cơ cấu 
kinh tế là những yếu tố chính quyết định hiệu quả của thuế. Trong trường hợp thuế TNDN, đặc 
điểm thiết kế bao gồm một hệ thống tính khấu hao lỗi thời, với với các qui định về thời gian khấu 
hao riêng cho từng loại tư liệu sản xuất. Mặc dù có những điểm phức tạp như vậy, hiệu quả của 
thuế TNDN ở Việt Nam có thể so sách với những quốc gia có mức GDP đầu người cao hơn rất 
nhiều (Bảng 4.1).   

 
 

Bảng 4.1: Hiệu quả của thuế TNDN ở một số quốc gia 
 

Thuế suất thuế TNDN  Ngân sách từ  
thuế TNDN 
(%GDP) 

Doanh nghiệp 
trong nước 

Doanh nghiệp 
nước ngoài 

Hiệu quả của 
thuế TNDN 

(Ngân sách/Thuế 
suất) 

Cam-pu-chia 0,6 9, 20, 30 9, 20, 30 0,03 
Indonesia 2,7 10, 15, 30 10, 15, 30 0,09 
Lào 1,4 35 20 0,04 
Malaysia 8,9 28, 38 28, 38 0,20 
Philippine 2,5 32 32 0,08 
Singapore 5,2 24,5 24,5 0,21 
Thái Lan 2,9 20, 25, 30 20, 25, 30 0,10 

Trung bình    0,11 

Việt Nam 5,4 15, 20, 25, 32, 50 10, 15, 20, 25, 50 0,09 

Chú thích: Đây là những con số của năm 2002. Thuế suất chính của từng quốc gia được thể hiện qua  

                  chữ số in đậm 

Nguồn:      IMF (2004). 
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Đối với thuế GTGT, hiệu quả của nó ở Việt Nam thật đáng kinh ngạc. Đạt 0,54 điểm, 
hiệu quả thuế GTGT của Việt Nam có thể so sánh với của Niu Di-lơn và Xin-ga-po, hai quốc gia 
được xem là có hệ thống thuế GTGT được thiết kế và quản lý tốt nhất (Bảng 4.2).  Điểm số này 
còn cao hơn cả điểm trung bình ở Châu Mỹ La tinh (0,30), Đông Âu (0,35) và Tây Âu (0,50).  
Đây là thời điểm trước cải cách thuế năm 2003, khi mà hàng hoá và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc 
biệt vẫn được miễn thuế GTGT. Một lý lẽ có thể đưa ra để giải thích cho tính hiệu quả về thuế 
cao ở Việt Nam đó là hiện tượng “xếp lớp”, hay các điểm ngoài mong muốn thiết kế theo đó một 
số mặt hàng bị đánh thuế hơn một lần. Ở Việt Nam, hiện tượng xếp lớp có thể liên quan đến việc 
hoàn trả thuế GTGT không đồng bộ đối với các hàng hoá là tư liệu sản xuất, và hiện trạng áp 
dụng đồng thời hai biện pháp áp thuế GTGT khác nhau. Chế độ thuế không phù hợp đối với bất 
động sản và bảo hiểm nhân thọ cũng có thể góp phần vào hiệu quả GTGT cao. Những đặc điểm 
này là ngoài mong muốn và cần phải được chấn chỉnh.  

Một cơ chế hành chính và một cơ cấu kinh tế hiệu quả là những yếu tố quan trọng khác 
của hiệu quả thuế. Tổng cục Thuế Việt Nam với hệ thống cơ quan giúp việc vươn khắp các tỉnh 
thành và quận huyện có thể hoạt động hiệu quả hơn nhiều so với ghi nhận chung và hoạt động tốt 
hơn so với các cơ quan hành chính phụ trách về thuế ở các quốc gia khác có cùng trình độ phát 
triển. Vẫn chưa rõ là liệu điều này có đúng như vậy không. Song từ quan điểm này có thể thấy 
rằng việc duy trì hệ thống thu thuế tập trung, mặc dù hiện đã có những phân cấp nhất định trong 
các quyết định chi ngân sách, có thể là một bước đi thực tế nhằm đảm bảo hiệu quả thuế.  

Xét trên bình diện cơ cấu kinh tế, khoảng 80% thuế TNDN và 60% thuế GTGT là do các 
doanh nghiệp Nhà nước đóng góp. Liệu điều này có làm tăng hay hạn chế hiệu quả thuế phụ 
thuộc rất nhiều vào khả năng sinh lời của khu vực kinh tế quốc doanh, và vào khả năng mà Nhà 
nước có thể kiểm soát được hoạt động của các doanh nghiệp đó. So với các nền kinh tế đang 
chuyển đổi khác, khu vực kinh tế quốc doanh của Việt Nam đang hoạt động trong trạng thái có 
thể chấp nhận được. Khi chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường, một thực tế diễn ra đó là phần 
đóng góp vào GDP của khu vực tư nhân sẽ tăng nhanh hơn so với đóng góp của nó vào ngân sách 
Nhà nước. Thu thuế các doanh nghiệp nhỏ là một công việc đặc biệt khó khăn. Một đặc tính điển 
hình của loại thuế như thuế GTGT là phần lớn ngân sách thu được từ thuế (80-90%) là từ một số 
ít doanh nghiệp có khả năng chi trả thuế (10-20%). Sự suy giảm trong hiệu quả thuế trong những 
năm tới không nằm ngoài quy luật. Vì vậy, việc sắp xếp lại thuế GTGT sau hiện tượng xếp lớp 
hiện nay có thể sẽ làm gia tăng tốc độ suy giảm đó.   

 

Bảng 4.2: Hiệu quả của thuế GTGT ở một số quốc gia 
 

 Ngân sách từ thuế 
GTGT (%GDP) 

Thuế suất GTGT (%) Hiệu quả của thuế GTGT 
(Ngân sách/Thuế suất) 

Cam-pu-chia 2,7 10 0,27 
Indonesia 3,5 5, 10, 15 0,35 
Philippine 2,9 10 0,29 
Singapore 1,4 3 0,47 
Thái Lan 2,6 7 0,37 

Trung bình   0,35 

Việt Nam 5,4 5, 10, 20 0,54 

       Chú thích:  Đây là số liệu của năm 2002. Khi đồng thời có nhiều mức thuế suất   

      khác nhau, thuế suất quan trọng nhất được thể hiện qua chữ số in đậm.                  

        Nguồn:      IMF (2004). 
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Do vậy, về trung hạn, cần nâng cao năng lực cho cơ quan quản lý thuế nhằm mục đích 
tăng nguồn thu ngân sách từ các doanh nghiệp ngoài quốc doanh khi những doanh nghiệp này đã 
phát triển thành những doanh nghiệp tầm cỡ. Việc áp dụng các phương pháp đánh tự đánh giá là 
chìa khoá giải quyết vấn đề này. Tháng 1 năm 2004, cơ chế tự đánh giá về thuế TNDN và GTGT 
lần đầu tiên được đưa vào thực hiện thí điểm ở một số doanh nghiệp được chọn từ hai địa 
phương. Cho tới nay, dự án thí điểm đã có những thành công nhất định thể hiện qua báo cáo của 
các phòng thuế tại hai địa phương, theo đó đã có sự gia tăng về thu ngân sách so với chỉ tiêu thu 
ngân sách ban đầu. Về nguyên tắc, thí điểm tự đánh giá này có thể được nhân rộng tới các doanh 
nghiệp khác cũng ở hai địa phương trên, cũng như tới các địa phương khác và với các loại thuế 
khác. Dự kiến đến năm 2007 sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả của chương trình thí điểm để có thể 
chính thức đưa cơ chế tự đánh giá này vào thực hiện trên toàn quốc. Một trong những vấn đề cần 
giải quyết trước khi thực hiện đại trà đó là sửa đổi các văn bản pháp quy hiện vẫn đang gây rất 
nhiều khó khăn cho công tác truy thu nợ đọng thuế.  

 

Các chính sách ưu đãi 

 

 Hiệu quả và cơ chế ngày một rõ rệt của hai loại thuế TNDN và GTGT trái ngược hẳn với 
sự phức tạp và thiếu minh bạch trong các chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư ở Việt Nam. 
Trong khi các chính sách ưu đãi đó về cơ bản được đưa ra dựa trên các tiêu chí khách quan với ít 
khả năng có thể áp dụng một cách tuỳ tiện, vẫn còn tồn tại quá nhiều khó khăn về mặt kỹ thuật và 
mập mờ trong vận dụng chúng một cách đúng đắn. Theo quy định chung, các chính sách ưu đãi 
được dành cho ba nhóm doanh nghiệp chính. Nhóm thứ nhất bao gồm các doanh nghiệp mới 
thành lập trong một danh mục các hoạt động kinh doanh ưu tiên, các doanh nghiệp sử dụng một 
số nhân công nhất định hay đóng ở một số địa phương ưu tiên. Nhóm thứ hai bao gồm các doanh 
nghiệp đang tồn tại nhưng chuyển sang các vùng ưu tiên. Những doanh nghiệp đáp ứng được một 
trong số các điều kiện tổng hợp khác, như mở rộng xuất khẩu hay ứng dụng công nghệ mới thuộc 
về  nhóm thứ ba.  

Một số chính sách ưu đãi được thực hiện qua việc miễn thuế hoặc giảm thuế suất. Chính 
sách miễn thuế có thể kéo dài từ hai năm đến không hạn định và thuế suất có thể giảm tới 20% 
trong thời hạn từ 10-15 năm. Hình thức khuyến khích đầu tư phổ biến nhất là miễn thuế TNDN 
trong một thời hạn nhất định, kể từ năm đầu tiên khi doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập có thể 
chịu thuế, sau đó là một thời gian nhất định mà doanh nghiệp được hưởng thuế suất thuế TNDN 
chỉ bằng một nửa, và tiếp đến là giai đoạn mà thuế suất áp dụng đối với doanh nghiệp đó ở mức 
thấp bình thường. Tuy nhiên không nên xem nhẹ tính phức tạp của hình thức khuyến khích này. 
Thời hiệu và mức thuế suất đó phụ thuộc vào điều kiện doanh nghiệp đó có hơn 20, 50 hay 100 
nhân công; nằm trong địa giới hành chính của các thành phố cấp một và cấp hai, tại những khu 
vực bình thường hay khu vực khuyến khích đầu tư; hoạt động theo hình thức hợp tác kinh doanh, 
cổ phần hay là doanh nghiệp nước ngoài; xuất khẩu trên 50% thành phẩm; và thu được lợi nhuận 
từ sáng chế, bí quyết sản xuất, các quy trình công nghệ, dịch vụ kỹ thuật hoặc sản phẩm đang thử 
nghiệm.     

Các chính sách ưu đãi khác lại được thể hiện qua thuế nhập khẩu và tiền sử dụng đất. 
Theo thông lệ quốc tế, các doanh nghiệp được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá chế biến 
phục vụ xuất khẩu (chế xuất). Doanh nghiệp nước ngoài cũng được miễn thuế nhập khẩu đối với 
tài sản cố định như trang thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dụng, nguyên vật liệu 
phục vụ các dự án hạ tầng cụ thể và linh kiện. Ngoài ra doanh nghiệp nước ngoài còn được miễn 
tiền thuê đất trong giai đoạn xây dựng ban đầu. Liệu chính sách miễn tiền thuê đất có thể được 



NGUỒN THU CỦA CHÍNH PHỦ 

 41

gia hạn thêm từ 7 đến 11 năm tuỳ thuộc vào điều kiện khó khăn kinh tế-xã hội tại khu vực đang 
thực hiện dự án.  

Sự ra đời các khu công nghiệp cũng là một cơ chế nhằm thu hút các nhà đầu tư trong 
nước cũng như nước ngoài. Tính đến tháng 3 năm 2004, gần một trăm khu công nghiệp lớn nhỏ 
đã được cấp phép và hai phần ba trong số này đã đi vào hoạt động. Phần lớn các khu công nghiệp 
tập trung ở vùng phụ cận của Hà Nội và TP. HCM. Những khu công nghiệp này thường tạo ra 
môi trường đầu tư tốt hơn nhiều so với bên ngoài: điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn, tiền thuê đất 
được bao cấp hoàn toàn, các thủ tục phê duyệt và cấp phép một cửa luôn sẵn sàng hỗ trợ các nhà 
đầu tư. Các nhà đầu tư trong các khu công nghiệp này cho tới thời điểm gần đây vẫn được hưởng 
chế độ miễn thuế TNDN và thuế suất thấp. Tuy nhiên, chương trình cải cách thuế do Quốc hội 
thông qua năm 2003 đã không cho phép bất cứ quy định ưu đãi đặc biệt nào đối với các dự án đầu 
tư trong các khu công nghiệp. Mặc dù lợi ích mà các nhà đầu tư hiện nay vẫn được bảo toàn, song 
các chính sách ưu đãi về thuế TNDN chỉ có ở các khu công nghiệp đã bị bãi bỏ. Tuy nhiên, trước 
phản ứng mạnh mẽ của cộng đồng các nhà doanh nghiệp, Chính phủ đã khôi phục lại những ưu 
đãi về thuế cho các khu kinh tế đặc biệt.  

Về mặt kinh tế, không có lý do nào có thể biện minh cho việc các nhà đầu tư trong các 
khu công nghiệp lại được hưởng nhiều ưu đãi về thuế hơn so với những nhà đầu tư ở khu vực 
ngay bên ngoài khu công nghiệp đó. Rõ ràng là ngoài những phân biệt về địa giới đó cần phải 
đơn giản hoá và hợp lý hoá cơ cấu chính sách ưu đãi. Một số tranh luận gần đây tập trung vào 
việc thay thế cơ chế miễn thuế và giảm thuế suất bằng chính sách cho nợ thuế và giảm mạnh thuế 
suất.  Đây là một biện pháp nhằm khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vốn vào Việt 
Nam mà không sử dụng sai mục đích. Việc hợp lý hoá các chính sách miễn thuế nhập khẩu dưới 
dạng các quy định khấu trừ thuế rõ ràng cũng là một việc làm hết sức cần thiết.  

Ngoài những chính sách ưu đãi trên, không có lý do đặc biệt nào khác giải thích cho việc 
Việt Nam đang dành nhiều lợi ích và ưu đãi thuộc vào bậc nhất trong khu vực, và có vẻ như 
không gây tác động nhiều tới các quyết định đầu tư (Khung 4.1).  Những lợi ích đó đã có thể 
được minh chứng tại thời điểm khi mà Việt Nam vẫn còn là môi trường kinh doanh đầy rẫy 
những rủi ro. Tuy nhiên, cho tới nay, tỉ trọng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong tổng 
GDP của Việt Nam đã vượt xa Trung Quốc. Khuyến khích khu vực tư nhân tham gia vào các dự 
án cơ sở hạ tầng có thể thu hút nhiều vốn hơn so với các chính sách ưu đãi phức tạp hiện nay. 
Điều quan trọng là sự phức tạp này ngày càng đi ngược với xu hướng chung đó là hướng tới tăng 
cường tính minh bạch và tạo ra một sân chơi bình đẳng. Cần hạn chế những áp lực nhằm tạo ra 
(hoặc khôi phục lại) các chính sách khuyến khích ngoài các quy định pháp lý về thuế, và áp dụng 
các chính sách ưu đãi khác nhau đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.   
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Tác động của hoạt động phân phối 

 

 Việt Nam đang ở vị thế có thể duy trì được mục tiêu thu ngân sách đạt mức 21% GDP 
theo kế hoạch. Một vấn đề đặt ra đó là việc phân bổ trách nhiệm đóng góp cho các nhóm dân cư 
đạt được tính công bằng ở mức độ nào. Đây là một câu hỏi khó trả lời bởi lẽ thuế ảnh hưởng tới 
giá cả, tiền lương và lợi nhuận, đồng thời rất khó có thể theo dõi tác động của chúng đối với từng 
hộ gia đình. Tuy nhiên, với xu thế hiện nay trong cơ cấu ngân sách Nhà nước, hai yếu tố chính 
được quan tâm hơn cả đó là thuế GTGT và phí và lệ phí người sử dụng ở địa phương.  Thuế 
GTGT rất có thể sẽ là nguồn thu ngân sách chính trong những năm tới. Trong khi đó việc giao 
trách nhiệm thu thuế cho các nhà cung cấp dịch vụ có thể dẫn tới sự phụ thuộc ngày một lớn vào 
các khoản chi ngoài luồng như trường hợp của các bệnh viện Nhà nước. Đồng thời, các địa 
phương sẽ sử dụng khoản phí và lệ phí thu được tại địa phương để thu hẹp khoảng cách giữa 
lượng ngân sách Nhà nước được phân bổ từ trung ương với nhu cầu thực tế cần phải đáp ứng ở 
địa phương. Những khoản phí này có thể bao gồm tiền học phí, các loại phí sử dụng nước, xả 
nước thải, dịch vụ xử lý chất thải rắn, tưới tiêu, phí vận chuyển và các khoản đóng góp bằng vật 
chất để tu bổ và nâng cấp đường giao thông nông thôn.  

 Có một điều chắc chắn là thuế GTGT là loại thuế lũy tiến (Bảng 4.3). Kết luận này, được 
tổng hợp từ việc phân tích các dữ liệu thống kê dựa trên một số giả định về tính chính thống và 

Khung 4.1: Quan điểm của khu vực tư nhân về chế độ ưu đãi 
 

Một cuộc khảo sát 140 công ty tư nhân trong nước đã được tiến hành để tìm hiểu xem các 
công ty này có được hưởng chế độ ưu đãi nào không, xác định mức độ chuyển nhượng các nguồn lực 
mà họ được hưởng dưới hình thức ưu đãi, và thu thập ý kiến đánh giá về hệ thống ưu đãi này.  Tất cả 
các công ty này đều có trụ sở tại TP. HCM, tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bình Dương ở miền Nam Việt 
Nam. 

Gần một nửa số công ty được hưởng các hình thức ưu đãi.  Trong số đó chỉ có 14% cho biết  
đã cố gắng thay đổi các dự án đầu tư của mình để đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi.  Những điều chỉnh 
thường gặp là tăng số lượng người lao động, tăng quy mô sản xuất, hoặc chuyển hoạt động sản xuất vào 
khu công nghiệp.  Số công ty còn lại cho biết họ sẽ đưa ra quyết định đầu tư như vậy mà không cần các 
hình thức ưu đãi.  Khoảng trên ¾ số công ty được phỏng vấn đều nhất trí với nhận định cho rằng các 
hình thức ưu đãi là “khoản thưởng thêm có thì tốt, song không ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư của tôi”. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát, tỷ lệ thừa ưu đãi có thể ước tính ở vào khoảng 83%.  Tỷ lệ này 
cho thấy nhà đầu tư được hưởng những hình thức ưu đãi về thuế mà theo họ thì họ sẽ vẫn đầu tư nếu 
không có những ưu đãi đó.  Với mức thuế TNDN trung bình mới là 28%, số thu từ thuế TNDN dự kiến 
vào khoảng giữa 62-75%, tùy theo giả thiết.  Mức ưu đãi công dành cho các nhà đầu tư thấp nhất ở tỉnh 
Tiền Giang và cao nhất ở TP. HCM.  

Trên một nửa số công ty được khảo sát cho rằng các dự án FDI được hưởng nhiều hình thức 
ưu đãi hấp dẫn hơn các dự án trong nước, so với 14% không nhất trí.  Gần 58% số công ty cho rằng cơ 
chế ưu đãi được quản lý một cách khách quan và không nhất quán, trong khi 16% không nhất trí.  Mặt 
khác, các hình thức ưu đãi để khuyến khích các công ty hoạt động ở những vùng sâu vùng xa có hoàn 
cảnh khó khăn được xem là chưa đủ để bù đắp các chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh ở 
những vùng như vậy.   

Nguồn:  Nguyễn Thị Cảnh và cộng sự  (2004) 
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phi chính thống của các nhà cung cấp dịch vụ và hàng hoá cho hộ gia đình ở mọi tầng lớp xã hội. 
Tuy nhiên những giả định đó hoàn toàn hợp lý, và thứ tự quan trọng của chúng cũng phù hợp với 
những trật tự có được từ các nguồn tổng hợp. Thu ngân sách từ thuế GTGT chiếm tới 3,6% tổng 
chi ngân sách dựa trên số liệu thống kê hộ gia đình, một con số không quá cách biệt với tỉ lệ 5,4% 
GDP theo tính toán dựa trên các dữ liệu tổng hợp. Gần hai phần ba số thuế thu được từ nhóm dân 
cư giàu có nhất. Và cũng vì các hộ gia đình nghèo chủ yếu dựa vào nguồn tự cung tự cấp hoặc 
các kênh cung cấp phi chính thống nên tỉ lệ thanh toán thuế GTGT so với mức chi thực tế thấp 
hơn so với các hộ không nghèo.  
 

Bảng 4.3:  Các loại thuế phải trả, theo nhóm từ nghèo đến giàu 

Thuế GTGT Các loại phí tại địa phương 

Nhóm dân cư 

Theo Hộ 

(000 VND) 

Tỷ lệ tính 
trên tổng thu 

Tỷ lệ chi của 
hộ g/đ 

Theo Hộ 

(000 VND) 

Tỷ lệ tính 
trên tổng 

thu 

Tỷ lệ chi của 
hộ g/đ 

Nghèo nhất 186 6 2.5 249 13 3.2 

Gần nghèo nhất 294 10 3.1 326 18 3.4 

Trung bình 411 14 3.5 375 21 3.2 

Gần giàu nhất 610 22 3.9 379 24 2.5 

Giàu nhất 1364 48 4.3 381 24 1.4 

Tổng cộng 608 100 3.5 347 100 2.7 

 Chú thích: Các loại phí tại địa phương bao gồm thuế nông nghiệp, các khoản đóng góp xây dựng     
trường và mua bàn ghế, quỹ hội phụ huynh học sinh - giáo viên, xây dựng trung tâm y 
tế, quỹ chăm sóc sức khỏe, quỹ thiên tai và quỹ tình thương. 

              Nguồn:     Tự tính toán, dựa trên số liệu của ĐTMSHGĐ 2002. 

 

Mặt khác, các loại thuế và phí tại địa phương đều có xu hướng giảm đi.  Ngoài mặt, gánh 
nặng đối với hộ gia đình có vẻ được hạn chế bớt, ít nhất là so với thuế GTGT.  Tuy nhiên, những 
con số này thực sự chưa được tính toán đầy đủ gánh nặng đó vì một vài lý do.  Thứ nhất, còn 
nhiều khoản đóng góp của địa phương chưa được thống kê qua ĐTMSHGĐ 2002 (Bảng 4.4).  
Thứ hai, các khoản đóng góp để làm đường được tính bằng tiền mặt (hoặc thóc), tuy vậy nhiều hộ 
gia đình nghèo lại đóng góp bằng công lao động, và điều này nói chung được xem là khá rắc rối.  
Thứ ba, các con số này không bao gồm các loại phí thu của người sử dụng dịch vụ ở cấp địa 
phương, đặc biệt về y tế và giáo dục, mà mục đích chính là để bù đắp sự thiếu hụt cho ngân sách 
địa phương để trang trải chi phí cung cấp dịch vụ.  Các loại phí đó có vẻ như tăng lên là do người 
nghèo ngày càng hạn chế sử dụng dịch vụ.   

Nhìn chung, việc thay thế nguồn thu từ các loại thuế và các khoản đóng góp tại địa 
phương bằng nguồn thu từ thuế TNDN và thuế GTGT có thể sẽ khiến việc phân chia gánh  nặng 
tài chính trở nên công bằng hơn.  Khi phải đối mặt với khoảng cách giữa phân bổ ngân sách và 
các nhu cầu xã hội, chính quyền địa phương thường dùng đến các nguồn thu lũy thoái, và tăng chi 
phí của các dịch vụ xã hội vượt quá mức mà người nghèo có thể chi trả.  Nếu việc trông cậy vào 
nguồn thu tại địa phương được xem là quan trọng để phát triển quyền tự chủ về thuế của cấp 
huyện và xã thì lựa chọn tốt nhất là nên bắt đầu chuẩn bị áp dụng loại thuế bất động sản hiện đại.  
Tuy nhiên, sẽ phải mất một thời gian mới có được nguồn thu đáng kể từ thuế bất động sản.  Chìa 
khóa cho sự thành công là một hệ thống dữ liệu về đất đai, các phương pháp định giá hoặc thẩm 
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định công bằng và hiệu quả, và một cơ chế quản lý thuế công bằng và minh bạch, trong đó có các 
thủ tục xét xử hiệu quả.  

Bảng 4.4: Các loại phí và lệ phí đóng góp ở cấp thôn 

Cấp quyết định  
Phí, lệ phí hoặc đóng góp Số tiền 

Xã Thôn Khác 

1 Phí an ninh và quốc phòng  1kg thóc/sào ✓   
2 Phí an ninh đồng điền 2kg/sào ✓   
3 Phí vệ sinh và môi trường 3.000 đồng/hộ/năm  ✓  
4 Phí thủy lợi Từ 7,5 đến 19,5kg/sào/năm ✓   
5 Điện 690 đồng/KWh    
6 Phí duy tu bảo dưỡng kênh mương  7kg/sào/năm ✓   
7 Quỹ kênh mương 2kg/sào/năm   ✓ 
8 Quỹ phòng chống lụt bão Không rõ    
9 Quỹ khuyến nông 2kg/sào/năm ✓   
10 Thuế đất ở 0,4kg/m² ✓   
11 Thuế ao vườn 0,4kg/m² ✓   
12 Quỹ công trình công cộng 20kg/năm ✓   

13 Nhà trẻ, mẫu giáo  30-95.000 đồng/cháu/tháng  ✓  
14 Tiểu học 200.000 đồng/h.s./năm ✓  ✓ 
15 Trung học cơ sở 400.000 đồng/h.s/năm ✓  ✓ 
16 Trung học 500-700,000 đồng/h.s./năm ✓  ✓ 
17 Học thêm 1-2.000 đồng/h.s./giờ   ✓ 

18 Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa Tùy tâm  ✓  
19 Quỹ vì người nghèo Từ 2-5.000 đồng/năm  ✓  
20 Quỹ xây dựng đền chùa  Tùy tâm    
21 Quỹ ủng hộ  nạn nhân bão lụt Tùy tâm    
22 Phí phơi thóc Không rõ    
23 Các loại phí hành chính  2.000 đồng/tem ✓   
24 Tiền sử dụng đất công  Giá đấu thầu ✓   
25 Phí chợ Nhiều mức ✓   

Chú thích:  Thông tin được thu thập tại các thôn 1 và 2, xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây.  1    
sào = 360m2.  1kg thóc giá xấp xỉ 2.000 đồng.  Các loại học phí bao gồm phí xây dựng trường, 
phí sửa chữa trường học, bảo hiểm y tế và sách giáo khoa.   

Nguồn:      Asia Foundation (Sắp xuất bản). 
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5. VIÖC LµM Vµ THU NHËP 
 

 

Ng©n s¸ch chi l−¬ng cña ViÖt Nam ë møc võa ph¶i so víi c¸c n−íc kh¸c, tuy nhiªn ®ang 
t¨ng rÊt nhanh. HiÖn nay, tiÒn l−¬ng chiÕm 4,5% GDP, cho thÊy sù gia t¨ng ®¸ng kÓ, bao gåm 
møc t¨ng 38% trong n¨m 2003. Trong khi ®ã, ChÝnh phñ ®ang cã kÕ ho¹ch tiÕp tôc t¨ng l−¬ng. 
Ch−¬ng tr×nh CCHCC ®−îc th«ng qua n¨m 2001 nh»m lµm cho l−¬ng trë thµnh ®éng lùc chÝnh 
®èi víi c«ng chøc, ®¶m b¶o chÊt l−îng sèng cho hä vµ gia ®×nh hä. Tr¶ l−¬ng cao h¬n ®−îc coi lµ 
biÖn ph¸p gi¶m ®éng c¬ tham nhòng. Tuy nhiªn c¬ chÕ ®−îc lùa chän ®Ó t¨ng l−¬ng cã thÓ sÏ 
kh«ng hiÖu qu¶.  TiÒn l−¬ng cña ChÝnh phñ ®−îc quy ®Þnh theo mét thang bËc chÆt chÏ, ngµy cµng 
xa rêi c¬ cÊu l−¬ng mµ thÞ tr−êng chi tr¶.  ViÖc n©ng c¸c hÖ sè l−¬ng lªn mét vµi phÇn tr¨m cã thÓ 
dÉn ®Õn viÖc l−¬ng cña mét sè ng−êi th× qu¸ cao, trong khi l−¬ng cña nh÷ng ng−êi kh¸c l¹i qu¸ 
thÊp.  ë mét  møc ®é nµo ®ã, viÖc ®iÒu chØnh tïy tiÖn thang bËc l−¬ng còng cã thÓ kh«ng phï hîp 
víi thÞ tr−êng.  ViÖc cho phÐp c¸c ®¬n vÞ cung cÊp dÞch vô thu phÝ dÞch vô ®Ó tr¶ l−¬ng nh©n viªn 
cao h¬n cã thÓ thÝch hîp víi mét sè ng−êi ®−îc h−ëng lîi, song l¹i bÞ xem lµ thiÕu c«ng b»ng ®èi  
víi sè cßn l¹i.  §èi víi viÖc c¾t gi¶m lao ®éng, ®iÒu ®ã cã thÓ dÉn ®Õn nh÷ng vÊn ®Ò nghiªm träng 
nÕu kh«ng cã môc ®Ých râ rµng vµ kh«ng ®−îc lËp kÕ ho¹ch tèt.  Trªn thÕ giíi, mÊt ®i c¸c c¸n bé 
cã n¨ng lùc, chi tr¶ båi th−êng nhiÒu h¬n møc cÇn thiÕt vµ thuª l¹i nh÷ng c¸n bé bÞ tinh gi¶m tõ 
c¸c c¬ quan kh¸c hay theo nh÷ng tháa thuËn hîp ®ång kh¸c nhau lµ nh÷ng vÊn ®Ò th−êng gÆp 
xung quanh viÖc gi¶m biªn chÕ. §©y chÝnh lµ nh÷ng vÊn ®Ò mµ Ch−¬ng tr×nh CCHCC ch−a tÝnh 
®Õn.    

 

Cải cách hành chính công 

 

Chương trình tổng thể về CCHCC kết hợp các cải cách về thể chế, tổ chức, nhân lực 
và tài chính công. Trên thực tế, chương trình này được cơ cấu thành bảy chương trình cụ thể: 
xây dựng và ban hành các văn bản pháp quy; rà soát sửa đổi nhiệm vụ, chức năng và cơ cấu 
tổ chức; hiện đại hoá hệ thống hành chính; cắt giảm biên chế; cải thiện chất lượng cán bộ và 
công chức; cải cách tiền lương; và cải thiện cơ chế quản lý tài chính cho các cơ quan hành 
chính và cung cấp dịch vụ công. 

Đã có những bước tiến bộ đáng kể trong vòng 3 năm đầu tiên thực hiện Chương trình 
tổng thể về CCHCC. Tuy nhiên những kết quả trước mắt cũng bị hạn chế bởi các biện pháp 
chính sách và hoạt động không được sắp xếp thời gian cũng như trình tự phù hợp. Ví dụ, cải 
cách tổ chức và cải cách nhân lực cần được gắn kết chặt chẽ hơn so với hiện nay. Sự phối 
hợp chính sách và chương trình giữa các bộ, ngành và cơ quan ở cấp trung ương cũng như ở 
địa phương còn yếu. Một điều đáng khích lệ là gần đây Chính phủ đã tăng cường cho Ủy ban 
Chỉ đạo CCHCC. 

Trong lĩnh vực cải cách tổ chức, nhiều chính sách quan trọng đã được đưa ra. Đó là 
các chính sách về thủ tục làm việc, chức năng và nhiệm vụ của 18 bộ ngành và 6 cơ quan 
thuộc Chính phủ. Một kế hoạch phân cấp quản lý Nhà nước cho chính quyền địa phương 
cũng đã được xây dựng. Kế hoạch này đề cập đến các vấn đề kinh tế và tài chính, tổ chức và 
nhân sự, văn hóa, xã hội, y tế và giáo dục. Ngòai ra, Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp 
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và Luật Bầu cử đại biểu HĐND cũng đã được sửa đổi trong năm 2004. Hai luật này đề cập 
tới các vấn đề liên quan đến chức năng, trách nhiệm và thẩm quyền của các cơ quan chính 
quyền địa phương. 

Vấn đề phân cấp trong cung cấp dịch vụ công cũng đạt được những tiến bộ đáng kể. 
Mô hình dịch vụ một cửa đã được áp dụng trên toàn quốc. Tính đến tháng 10/2004, mô hình 
này đã được áp dụng trên 40% các sở ở cấp tỉnh, 86% huyện và khoảng 11% xã. Mô hình 
một cửa được áp dụng cho các dịch vụ cấp giấy phép kinh doanh, địa chính, xây dựng, công 
chứng và các vấn đề xã hội. Tính minh bạch và hiệu quả đã được nâng cao rất nhiều nhờ có 
các hướng dẫn được công bố rõ ràng cho biết các loại giấy tờ cần thiết, thời gian cho phép xử 
lý đơn từ và mức lệ phí. Ví dụ, sau năm tháng thực hiện mô hình một cửa trong công tác địa 
chính ở tỉnh Quảng Trị, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã giảm được từ 91 
ngày xuống còn 23 ngày đối với đất đô thị, và từ 90 ngày xuống còn 13 ngày đối với đất 
nông thôn. 

Trong lĩnh vực cải thiện chất lượng của bộ máy công chức, Pháp lệnh Cán bộ và 
Công chức sửa đổi đã đưa ra một khuôn khổ mới vào năm 2003. Pháp lệnh sửa đổi này đã 
phân biệt rõ ràng giữa công chức hành chính và viên chức làm việc trong các cơ quan cung 
cấp dịch vụ công. Điều này đã tạo cơ sở cho việc xây dựng các chính sách khác nhau cho 
từng đối tượng. Một đặc điểm quan trọng khác là đưa cán bộ viên chức làm việc ở cấp xã vào 
diện đối tượng điều chỉnh của pháp lệnh sửa đổi. 

VÒ tiÒn l−¬ng, Ch−¬ng tr×nh CCHCC cã kÕ ho¹ch c¶i c¸ch møc l−¬ng tèi thiÓu ®Ó cã thÓ 
®¶m b¶o ®êi sèng c«ng nh©n viªn chøc, vµ ®iÒu chØnh cÊp sè vµ hÖ sè l−¬ng trong thang bËc l−¬ng 
®Ó tÝnh ®Õn tr×nh ®é cÇn thiÕt cho c«ng viÖc.  Ch−¬ng tr×nh cßn dù kiÕn l−¬ng trong khu vùc Nhµ 
n−íc sÏ hoµn toµn ®−îc tr¶ b»ng tiÒn, vµ ®−îc ®iÒu chØnh phï hîp víi møc t¨ng thu nhËp toµn x[ 
héi.  

 

ChÝnh phñ vµ thÞ tr−êng 

 

Th«ng th−êng, c¸c ch−¬ng tr×nh CCHCC ®−a ra nh÷ng môc tiªu lín ®Ó qu¶n lý nguån 
nh©n lùc. Nh÷ng c«ng cô c¶i c¸ch th−êng thÊy lµ bËc thang sù nghiÖp, m« t¶ c«ng viÖc vµ tr¶ 
l−¬ng theo hiÖu qu¶ c«ng viÖc, còng nh− viÖc c¾t gi¶m biªn chÕ cã chän läc. Tuy nhiªn, kinh 
nghiÖm cho thÊy cã thÓ ph¶i mÊt hµng thËp kû ®Ó thùc hiÖn nh÷ng thay ®æi nh− vËy mét c¸ch cã 
hiÖu qu¶. Trong khi ®ã, qu¸ tr×nh thùc hiÖn th−êng gÆp ph¶i nh÷ng thÊt b¹i ®¸ng tiÕc. MÆt kh¸c, 
viÖc g¾n kÕt møc l−¬ng vµ trî cÊp trong Nhµ n−íc s¸t víi møc trªn thÞ tr−êng lao ®éng sÏ ®em l¹i 
rÊt nhiÒu lîi Ých cho c«ng chøc. Møc l−¬ng hÊp dÉn lµ c«ng cô cÇn thiÕt ®Ó thu hót ®éi ngò c¸n bé 
cã n¨ng lùc lµm viÖc cho Nhµ n−íc, ®Æc biÖt ë cÊp ®é kü thuËt vµ chuyªn nghiÖp, vµ khuyÕn khÝch 
tinh thÇn lµm viÖc cña c«ng chøc.  

Tuy nhiªn, ngay c¶ kh¸i niÖm “g¾n kÕt” còng ®ang trë thµnh vÊn ®Ò bëi v× c¬ cÊu tiÒn 
l−¬ng trong vµ ngoµi Nhµ n−íc cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ. L−¬ng Nhµ n−íc th−êng h¹n hÑp h¬n lµ 
l−¬ng bªn ngoµi. §iÒu ®ã cã nghÜa kho¶ng c¸ch gi÷a thu nhËp cao vµ thu nhËp thÊp trong khu vùc 
Nhµ n−íc th−êng nhá h¬n nhiÒu so víi khu vùc t− nh©n. Trong khi ®ã, kho¶ng c¸ch vÒ tiÒn l−¬ng 
ë khu vùc t− nh©n ®ang ngµy cµng lín gi÷a lao ®éng lµnh nghÒ vµ lao ®éng phæ th«ng vµ hiÖn ®[ 
trë thµnh mét ®Æc ®iÓm chung ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn ®ang trong qu¸ tr×nh héi nhËp nhanh vµo 
nÒn kinh tÕ thÕ giíi. §iÒu nµy ®ång nghÜa lµ, xÐt vÒ t−¬ng ®èi, c¬ cÊu tiÒn l−¬ng trong Nhµ n−íc 
cã vÎ ngµy cµng h¹n hÑp h¬n theo thêi gian. Mét sù kh¸c biÖt quan träng kh¸c gi÷a tiÒn l−¬ng 
trong vµ ngoµi Nhµ n−íc liªn quan ®Õn cÊu thµnh cña nã. C«ng chøc th−êng ®−îc h−ëng mét sè 
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lîi Ých mµ khu vùc t− nh©n Ýt ®−îc h−ëng nh− trî cÊp h−u trÝ hay b¶o hiÓm y tÕ. Bªn c¹nh ®ã, hä 
cßn ®−îc h−ëng nh÷ng lîi Ých v« h×nh kh¸c nh− thêi gian lµm viÖc Ýt h¬n, thu nhËp ®−îc ®¶m b¶o 
h¬n, Ýt ph¶i nç lùc h¬n, tuæi nghØ h−u thÊp h¬n, vµ trong mét sè tr−êng hîp, hä cã uy tÝn cao h¬n. 
Khã cã thÓ tÝnh to¸n hÕt nh÷ng lîi Ých tiÒn b¹c vµ phi tiÒn b¹c khi so s¸nh møc l−¬ng ë trong vµ 
ngoµi Nhµ n−íc.  

ë ViÖt Nam, tiÒn l−¬ng cña c«ng chøc ®−îc tÝnh dùa trªn mét thang bËc l−¬ng phøc t¹p. 
C«ng chøc ®−îc ph©n thµnh bèn lo¹i nh− sau: lo¹i A vµ B ®èi víi nh÷ng ng−êi tèt nghiÖp ®¹i häc, 
C ®èi víi nh÷ng ng−êi tèt nghiÖp c¸c tr−êng kü thuËt vµ d¹y  nghÒ, lo¹i D cho nh÷ng ng−êi cßn 
l¹i. Khi kh«ng cã t¨ng l−¬ng chung, mét c«ng chøc cã thÓ nhËn ®−îc møc l−¬ng cao h¬n do t¨ng 
l−¬ng theo th©m niªn hay do ®−îc n©ng ng¹ch. C«ng chøc lªn bËc ë hai lo¹i C vµ D ph¶i mÊt hai 
n¨m, trong khi c«ng chøc lªn bËc lo¹i A vµ B mÊt ba n¨m víi ®iÒu kiÖn hä kh«ng ®−îc ph¹m sai 
lÇm nghiªm träng trong thêi gian ®ã. ViÖc n©ng ng¹ch ®ßi hái c«ng chøc ph¶i cã mét sè n¨m 
c«ng t¸c nhÊt ®Þnh, thi ®¹t kú thi n©ng ng¹ch vµ ph¶i qua ®µo t¹o. Ch¼ng h¹n nh−, ®Ó chuyÓn tõ 
chuyªn viªn (ng¹ch 01,003) lªn chuyªn viªn chÝnh (ng¹ch 01,002) cÇn ph¶i cã 9 n¨m th©m niªn 
vµ thi ®ç kú thi n©ng ng¹ch. §Ó trë thµnh chuyªn viªn cao cÊp (ng¹ch 01,001) cÇn ph¶i cã thªm 
s¸u n¨m th©m niªn vµ còng ph¶i thi ®¹t kú thi n©ng ng¹ch.       

Ch−a ch¾c mét hÖ thèng thang bËc kiÓu nµy sÏ dÉn ®Õn c¬ cÊu tr¶ l−¬ng gièng nh− nh÷ng 
ng−êi lµm viÖc ngoµi Nhµ n−íc. Nh÷ng yÕu tè cho thÊy nh÷ng kho¶ng c¸ch vÒ tiÒn l−¬ng gi÷a 
nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong vµ ngoµi Nhµ n−íc cã thÓ kh¸c nhau ®èi víi c«ng chøc víi nh÷ng 
ng¹ch l−¬ng kh¸c nhau. Tuy nhiªn, ph−¬ng ph¸p ®−îc sö dông th−êng xuyªn ®Ó −íc tÝnh nh÷ng 
kh¸c biÖt nh− vËy trong thùc tÕ l¹i th−êng cho nh÷ng kÕt qu¶ thiªn lÖch ë c¸c n−íc ®ang ph¸t 
triÓn. Ph−¬ng ph¸p nµy tËp trung so s¸nh møc l−¬ng cña mét nhãm c«ng viÖc trong khu vùc t− 
nh©n cã néi dung m« t¶ gièng nh− c«ng viÖc trong khu vùc c«ng. Khi ¸p dông ph−¬ng ph¸p nµy 
®èi víi c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, khã kh¨n th−êng gÆp lµ: nh÷ng phÇn c«ng viÖc cã thÓ ®em ra so 
s¸nh l¹i th−êng hoÆc chØ cã trong nh÷ng doanh nghiÖp thuéc khu vùc chÝnh thøc. C«ng viÖc lo¹i 
nµy th−êng ®−îc ®¶m nhiÖm bëi c¸c c¸n bé Nhµ n−íc ë cÊp chuyªn nghiÖp vµ kü thuËt. Trong khi 
®ã, kÕt qu¶ nh÷ng nghiªn cøu truy nguyªn ®èi víi c«ng chøc trong c¸c ch−¬ng tr×nh gi¶m biªn 
chÕ cho thÊy sù: sau khi ra khái Nhµ n−íc, hä th−êng tù t¹o viÖc lµm cho m×nh hoÆc lµm nh÷ng 
viÖc kh«ng th−êng xuyªn t¹i khu vùc phi chÝnh thøc. Do c«ng viÖc ®−îc tr¶ l−¬ng ë c¸c doanh 
nghiÖp thuéc khu vùc chÝnh thøc lµ nh÷ng c«ng viÖc tèt nhÊt ë mét n−íc ®ang ph¸t triÓn, ph−¬ng 
ph¸p dùa trªn c«ng viÖc cã kh¶ n¨ng so s¸nh ®¸nh gi¸ qu¸ cao møc ®é mµ c«ng chøc bÞ tr¶ l−¬ng 
thÊp, hoÆc ®¸nh gi¸ qu¸ thÊp møc ®é mµ c«ng chøc ®−îc tr¶ l−¬ng cao.    

Ph−¬ng ph¸p thay thÕ lµ so s¸nh thu nhËp cña c«ng chøc víi thu nhËp cña nh÷ng ng−êi 
lµm viÖc ë khu vùc t− nh©n, kh«ng ph©n biÖt hä lµm viÖc trong khu vùc chÝnh thøc hay phi chÝnh 
thøc cña nÒn kinh tÕ. Nh÷ng ®iÒu tra hé gia ®×nh nh− c¸c cuéc ®iÒu tra ®Ó −íc tÝnh møc ®é ®ãi 
nghÌo còng rÊt h÷u Ých trong tr−êng hîp nµy. Nh÷ng ®iÒu tra nµy chØ ra møc l−¬ng (th−êng bao 
gåm tiÒn th−ëng vµ gi¸ trÞ cña nh÷ng lîi Ých phi tiÒn tÖ) cña c¸c thµnh viªn hé gia ®×nh cã c«ng 
viÖc ®−îc tr¶ l−¬ng, còng nh− thu nhËp tõ lao ®éng cña nh÷ng ng−êi lµm t−. Dùa trªn th«ng tin 
nµy, cã thÓ tÝnh to¸n møc thu nhËp b×nh qu©n cña c¸c c¸ nh©n cã c«ng viÖc thuéc c¸c ngµnh nghÒ 
vµ thµnh phÇn kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. Trong tr−êng hîp cña ViÖt Nam, nh÷ng so s¸nh ®¬n 
gi¶n nh− vËy cho thÊy c«ng chøc nãi chung th−êng ®−îc h−ëng tiÒn l−¬ng cao h¬n nh÷ng ng−êi 
lµm viÖc ngoµi Nhµ n−íc (xem B¶ng 5.1). §Æc biÖt, c«ng chøc cã thu nhËp b×nh qu©n thÊp h¬n 
®ång nghiÖp cña hä t¹i c¸c DNNN vµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t− n−íc ngoµi, nh−ng cã thu nhËp 
cao h¬n ®ång nghiÖp ë khu vùc t− nh©n vµ nh÷ng ng−êi lµm t−. D−êng nh− viÖc tr¶ l−¬ng thÊp ®èi 
víi c«ng chøc trong c¸c ngµnh nghÒ hµnh chÝnh vµ chuyªn nghiÖp lµ rÊt ®¸ng kÓ, ng−îc l¹i c¸n bé 
trong Nhµ n−íc hay nh÷ng ng−êi lao ®éng ë khu vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp d−êng nh− ®−îc tr¶ 
l−¬ng cao h¬n.       
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B¶ng 5.1: TiÒn l−¬ng cña c«ng chøc vµ nh÷ng ng−ßi lµm viÖc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c 

Chó thÝch:  Nh÷ng sè liÖu trªn bao gåm tiÒn l−¬ng vµ nh÷ng kho¶n tiÒn th−ëng (®¬n vÞ: ngh×n 
®ång/n¨m). Ph©n tÝch nµy lo¹i trõ n«ng d©n vµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc gia ®×nh kh«ng cã 
l−¬ng. 

Nguån:       Tự tÝnh to¸n dùa trªn §TMSHG§ 2002.   

 

Nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a tiÒn l−¬ng vµ møc sèng  

  

 C«ng chøc cã mét sè kh¸c biÖt quan träng so víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc ë khu vùc ngoµi 
Nhµ n−íc vµ cÇn ph¶i tÝnh tíi nh÷ng kh¸c biÖt ®ã khi −íc tÝnh kh¸c biÖt vÒ l−¬ng gi÷a chÝnh 
quyÒn vµ thÞ tr−êng. Ch¼ng h¹n, theo §TMSHG§ n¨m 2002, b×nh qu©n, c«ng chøc cã 13 n¨m häc 
tËp chÝnh quy so víi b¶y n¨m häc tËp cña nh÷ng ng−êi lµm viÖc ë khu vùc ngoµi Nhµ n−íc. T−¬ng 
tù, trong hai c«ng chøc, th× kho¶ng mét ng−êi sèng ë thµnh thÞ trong khi con sè nµy lµ 1/5 ®èi víi 
nh÷ng ng−êi lµm viÖc ë khu vùc ngoµi Nhµ n−íc. Râ rµng, mét ng−êi cã tr×nh ®é gi¸o dôc cao 
h¬n sèng ë thµnh thÞ cã nh÷ng c¬ héi viÖc lµm tèt h¬n. PhÐp so s¸nh ®¬n gi¶n gièng nh− phÐp so 
s¸nh ®[ tr×nh bµy ë phÇn trªn bá qua nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt nµy vµ v× thÕ cã thÓ kh«ng cho thÊy râ 
sù kh¸c biÖt thùc sù vÒ tiÒn l−¬ng gi÷a Nhµ n−íc vµ thÞ tr−êng. PhÐp so s¸nh chÝnh x¸c lµ so s¸nh 
tiÒn l−¬ng thùc tÕ cña c«ng chøc víi sè tiÒn mµ lÏ ra hä ®−îc h−ëng nÕu hä tõ bá c«ng viÖc trong 
Nhµ n−íc cña m×nh. TÊt nhiªn, møc thu nhËp thay thÕ ®ã kh«ng thÓ tÝnh to¸n mét c¸ch trùc tiÕp 
®−îc. Tuy nhiªn, cã quy luËt thèng kª, nh− lµ c¸c hµm sè vÒ thu nhËp, cho phÐp tÝnh to¸n mét 
c¸ch kh¸ chÝnh x¸c møc thu nhËp thay thÕ. Nh÷ng quy luËt nµy cã thÓ rót ra nhê viÖc sö dông d÷ 
liÖu ®iÒu tra hé gia ®×nh vµ cã kh¶ n¨ng sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ tiÒn l−¬ng cña c«ng chøc cao h¬n 
hay thÊp h¬n møc tiÒn l−¬ng cña nh÷ng nghÒ nghiÖp mµ c«ng chøc cã thÓ lµm khi hä tõ bá c«ng 
viÖc trong Nhµ n−íc.         

NÕu kh«ng tÝnh ®Õn kh¸c biÖt vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm c¸ nh©n nh− tr×nh ®é häc vÊn, th× 
kho¶ng c¸ch tiÒn l−¬ng gi÷a c«ng chøc vµ nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong c¸c khu vùc kh¸c cã sù 
kh¸c biÖt ®¸ng kÓ. Ch¼ng h¹n nh− mét phÐp so s¸nh ®¬n gi¶n vÒ thu nhËp cho thÊy nh÷ng kü thuËt 
viªn lµm viÖc trong Nhµ n−íc cã thu nhËp cao h¬n 48% so víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc ngoµi chÝnh 
quyÒn (9,574 triÖu ®ång/n¨m so víi 6,483 triÖu ®ång/n¨m, xem B¶ng 5.1). Tuy nhiªn, phÐp so 
s¸nh nµy ®[ bá qua yÕu tè lµ nh×n chung nh÷ng kü thuËt viªn lµm viÖc trong Nhµ n−íc cã tr×nh ®é 
häc vÊn cao h¬n nh÷ng ng−êi lµm viÖc ngoµi Nhµ n−íc. Mét khi c¸c ®Æc ®iÓm c¸ nh©n nh− lµ gi¸o 
dôc, giíi tÝnh, n¬i c− tró vµ c¸c ®Æc ®iÓm t−¬ng tù nh− vËy ®−îc tÝnh ®Õn, th× nh÷ng kü thuËt viªn 
trong Nhµ n−íc chØ cã thu nhËp cao h¬n 6% so víi nh÷ng ng−êi lµm viÖc ngoµi Nhµ n−íc (nh÷ng 

 Trong Nhµ 
n−íc 

Ngoµi Nhµ 
n−íc 

 
DNNN 

C«ng ty t− 
nh©n 

C«ng ty n−íc 
ngoµi 

Lµm t− 

TÊt c¶ c¸c ngµnh 
nghÒ 

9568 3099 10572 5143 11993 1788 

C¸c nghÒ chuyªn 
nghiÖp 

10107 13539 13737 14581 21201 4532 

Ngµnh nghÒ hµnh 
chÝnh 

5971 11515 10016 9025 13770 12088 

C¸n bé kü thuËt 9574 6483 10244 6457 10099 4864 

C«ng nh©n 6095 2206 6915 4013 9853 1598 

Khu vùc n«ng 
nghiÖp 

7230 3981 8173 5767 6000 3412 

Tû lÖ c«ng viÖc (%) 
5.8 94.2 4.7 22.2 0.7 66.5 
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cét thu nhËp trong H×nh 5.1). Nhãm c«ng chøc cã thu nhËp thÊp h¬n 11% so víi thu nhËp mµ hä 
nhËn ®−îc nÕu bá viÖc Nhµ n−íc. Nh÷ng ng−êi chÞu nhiÒu thiÖt thßi nhÊt lµ c¸n bé hµnh chÝnh (hä 
cã thu nhËp thÊp h¬n 41%), vµ nh÷ng ng−êi lµm c«ng viÖc chuyªn m«n (hä cã thu nhËp thÊp h¬n 
20%). Trong khi ®ã, nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp lµ nh÷ng ng−êi cã lîi nhÊt 
khi thu nhËp cña hä cao h¬n 20% so víi thu nhËp nÕu hä bá c«ng viÖc Nhµ n−íc.  

 PhÐp so s¸nh trªn chØ ®Ò cËp ®Õn tiÒn l−¬ng mµ ch−a ®Ò cËp ®Õn møc sèng. Bëi v× hä 
th−êng ®−îc tr¶ l−¬ng h−u, vµ cã thu nhËp æn ®Þnh h¬n, nªn c«ng chøc th−êng Ýt tiÕt kiÖm h¬n, vµ 
v× thÕ hä tiªu dïng nhiÒu h¬n. §ång thêi, do thêi gian lµm viÖc ng¾n h¬n nªn hä cã thÓ kiÕm thªm 
viÖc lµm phô, vµ cã thªm thu nhËp. §ã cã thÓ lµ tr−êng hîp cña gi¸o viªn (®−îc tÝnh vµo nh÷ng 
c¸n bé hµnh chÝnh trong ph©n tÝch ë trªn), nh÷ng ng−êi cã thÓ “®Ò nghÞ” c¸c gia ®×nh häc sinh ®Ó 
tæ chøc d¹y thªm. Tõ gãc ®é nµy, phÐp so s¸nh x¸c thùc kh«ng ph¶i lµ so s¸nh vÒ thu nhËp gi÷a 
nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong vµ ngoµi chÝnh quyÒn, mµ lµ so s¸nh gi÷a møc chi tiªu cña c¸c gia 
®×nh c«ng chøc víi møc chi tiªu cña c¸c gia ®×nh kh«ng cã thµnh viªn lµm c«ng chøc. Tham 
nh÷ng lµ mét lý do kh¸c ®Ó thùc hiÖn phÐp so s¸nh vÒ chi tiªu, thay v× thu nhËp. Nh÷ng c«ng chøc 
cã l−¬ng thÊp vÉn cã thÓ h−ëng cuéc sèng sung tóc nhê nh÷ng kho¶n thu nhËp kh«ng chÝnh thøc 
mµ hä cã thÓ nhËn ®−îc nhê vµo viÖc hä lµm viÖc trong Nhµ n−íc.  

 

H×nh 5.1: Ai ®−îc tr¶ l−¬ng cao h¬n? 

Chó thÝch:    Møc l−¬ng kh¸c ®−îc −íc tÝnh dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn thu nhËp c¬ 
b¶n nh− häc vÊn, kinh nghiÖm, giíi tÝnh, vµ khu vùc sinh sèng. 
C¸c kho¶n thu hËp kh¸c còng ®−îc −íc tÝnh dùa trªn c¸c ®Æc 
®iÓm ®ã, céng thªm ®Æc ®iÓm gia ®×nh nh− ®«ng ng−êi hay Ýt 
ng−êi, tuæi t¸c vµ giíi tÝnh cña ng−êi chñ hé. 

                       Nguån:        Tù tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu §TMSHG§ 2002.    
  

 Nh÷ng kh¸c biÖt trong møc sèng th−êng nhá h¬n rÊt nhiÒu so víi nhøng kh¸c biÖt vÒ thu 
nhËp. Nh÷ng ng−êi lµm c«ng c¸c chuyªn m«n vµ hµnh chÝnh lµ nh÷ng ng−êi thuéc nhãm chÞu 
thiÖt thßi nhÊt nh−ng kh¸c biÖt vÒ chi tiªu hé gia ®×nh kh«ng v−ît qu¸ 5%, thÊp h¬n rÊt nhiÒu so 
víi tû lÖ phÇn tr¨m kh¸c biÖt vÒ thu nhËp. C¸c kü thuËt viªn cã møc thu nhËp cao h¬n. Trong khi 
lao ®éng trong ngµnh n«ng nghiÖp l¹i lµ nh÷ng ng−êi thiÖt thßi nhÊt. 

 Nh÷ng kh¸c biÖt vÒ thu nhËp vµ chi tiªu hé gia ®×nh nµy cña n¨m 2002. KÓ tõ ®ã ®Õn nay, 
l−¬ng cña c«ng chøc vµ thu nhËp cña nh÷ng ng−êi lµm viÖc ngoµi Nhµ n−íc ®[ t¨ng ®¸ng kÓ. TiÒn 
l−¬ng trong khu vùc Nhµ n−íc ®[ t¨ng 38% trong n¨m 2003.  Dùa trªn d÷ liÖu ®iÒu tra hé gia 
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®×nh, thu nhËp cña nh÷ng ng−êi lµm viÖc ngoµi Nhµ n−íc ®[ t¨ng b×nh qu©n kho¶ng 10%/n¨m. Do 
®ã, ®Õn n¨m 2004, nh÷ng kh¸c biÖt vÒ thu nhËp vµ chi tiªu tr×nh bµy trong H×nh 5.1 nh©n lªn 14 
phÇn tr¨m (hay lµ ®em 1,38 chia cho 1,10 hai lÇn). YÕu tè nµy vÉn gi÷ thu nhËp cña nh÷ng ng−êi 
lµm viÖc chuyªn m«n hay trong lÜnh vùc hµnh chÝnh thÊp h¬n møc tham chiÕu thÞ tr−êng nh−ng l¹i 
®Èy thu nhËp cña c¸c ngµnh nghÒ kh¸c lªn cao h¬n møc tham chiÕu thÞ tr−êng.  

Mét h¹n chÕ tiÒm n¨ng cña ph−¬ng ph¸p thèng kª sö dông ®Ó −íc tÝnh nh÷ng kh¸c biÖt vÒ 
tiÒn l−¬ng vµ møc sèng lµ do nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong vµ ngoµi Nhµ n−íc cã thÓ ®−îc mang ra 
so s¸nh theo mét sè tiªu chÝ (nh− lµ tr×nh ®é häc vÊn hay n¬i ë cña hä ë n«ng th«n hay thµnh thÞ), 
nh−ng l¹i kh¸c nhau ë mét sè tiªu chÝ kh¸c tÕ nhÞ h¬n. Ch¼ng h¹n nh−, c«ng chøc cã thÓ cã kh¶ 
n¨ng h¬n, nh−ng l¹i Ýt tham väng h¬n, hoÆc cã quan hÖ tèt h¬n, nh÷ng ®ång nghiÖp lµm viÖc ngoµi 
chÝnh quyÒn. Do ®ã, viÖc so s¸nh thu nhËp hay chi tiªu cña mét c«ng chøc víi thu nhËp vµ chi tiªu 
cña mét ng−êi lµm viÖc gÇn gièng nh− vËy trong khu vùc t− nh©n cã thÓ cho kÕt qu¶ sai. VÊn ®Ò lµ 
ë chç thu nhËp hay møc sèng cña mét c«ng chøc sÏ ra sao nÕu nh− anh (hay chÞ) ta rêi bá c«ng 
viÖc cña m×nh trong Nhµ n−íc, cã tÝnh ®Õn tµi n¨ng, tham väng vµ c¸c mèi quan hÖ cña anh (hay 
chÞ) ta. Tuy nhiªn, khã cã thÓ ®¸nh gi¸ nh÷ng ®Æc tÝnh nµy dùa trªn nh÷ng d÷ liÖu vÒ ®iÒu tra hé 
gia ®×nh. Do bá qua nh÷ng ®Æc tÝnh s¸t thùc kh«ng thÓ quan s¸t, ph−¬ng ph¸p thèng kª nµy cã thÓ 
mang l¹i kÕt qu¶ sai lÖch. Sù thiªn vÞ do nh÷ng ®Æc tÝnh kh«ng thÓ quan s¸t sÏ nghiªm träng thÕ 
nµo? Tuy nhiªn, nghiªn cøu vÒ c«ng nh©n viªn ë c¸c DNNN ë ViÖt Nam ®[ kÕt luËn r»ng kh«ng 
cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ (xem Khung 5.1). Cã lÏ, ®iÒu ®ã còng hoµn toµn ®óng víi tr−êng hîp cña 
c«ng chøc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 5.1: LiÖu cã thÓ tÝnh to¸n chÝnh x¸c ®−îc nh÷ng kh¸c biÖt vÒ tiÒn l−ong? 
 

Gi¶ ®Þnh r»ng nh÷ng ng−êi lµm viÖc trong khu vùc c«ng céng cã thÎ kh¸c víi nh÷ng ng−êi lµm 
viÖc ngoµi khu vùc nµy, kh«ng chØ vÒ nh÷ng ®Æc tÝnh cã thÓ quan s¸t ®−îc mµ cßn ë nh÷ng gãc ®é tinh tÕ 
h¬n ®Æc biÖt ®óng ®èi víi c¸c DNNN ë ViÖt Nam. Trong suèt nhiÒu n¨m sau khi giµnh ®éc lËp, viÖc lµm 
trong c¸c DNNN ®−îc coi lµ mét sù chuyÓn giao vÒ thu nhËp, ®Æc biÖt −u ®[i víi nh÷ng ng−êi cã “phÈm 
chÊt chÝnh trÞ” vµ con em cña “nh÷ng c¸n bé ®−¬ng chøc, cña bé ®éi, liÖt sü vµ nh÷ng ng−êi cã c«ng víi 
c¸ch m¹ng (Th«ng t− 2/LD-TT/1960). Sau ®ã, ®Õn ®Çu thËp niªn 1990, c¸c DNNN lµ ®èi t−îng trong 
ch−¬ng tr×nh gi¶m biªn chÕ, kho¶ng 1/3 lùc l−îng lao ®éng xin nghØ viÖc, chñ yÕu lµ trªn tinh thÇn tù 
nguyÖn. Nh÷ng ng−êi cßn lµm viÖc cã vÎ Ýt nh¹y bÐn h¬n ®ång thêi cã Ýt c¬ héi thu nhËp khu vùc t− nh©n. 
Do ®ã, c¶ viÖc tuyÓn dông lÉn cho nghØ ®Òu dùa trªn nh÷ng ®Æc tÝnh (nh− lµ sù trung thµnh vÒ chÝnh trÞ hay 
®Þnh h−íng c«ng t¸c) kh«ng thÓ ®o l−êng ®−îc mét c¸ch trùc tiÕp, nh−ng cã t¸c ®éng tíi c¸c lùa chän vÒ 
thu nhËp cña c«ng chøc, nÕu nh− hä tõ bá c«ng viÖc cña m×nh.  

Mét sè kü thuËt thèng kª ®[ sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ quy m« cña t¸c ®éng khi so s¸nh víi mét sè ®Æc 
tÝnh cã thÓ quan s¸t nh− lµ tuæi t¸c, giíi tÝnh, häc vÊn vµ n¬i c− tró. §Æc biÖt, hai kü thuËt hÊp dÉn vÒ trùc 
gi¸c. Mét trong hai kü thuËt chØ tËp trung vµo c¸c hé gia ®×nh cã Ýt nhÊt mét thµnh viªn lµm viÖc cho 
DNNN vµ mét thµnh viªn lµm viÖc ngoµi DNNN. ViÖc gi¶ ®Þnh r»ng nh÷ng quan hÖ chÝnh trÞ vµ ®Þnh 
h−íng nghÒ nghiÖp lµ nh÷ng ®Æc tÝnh gia ®×nh h¬n lµ nh÷ng ®Æc tÝnh c¸ nh©n lµ hîp lý. ViÖc so s¸nh thu 
nhËp gi÷a c¸c thµnh viªn trong cïng hé gia ®×nh cho phÐp ph©n t¸ch t¸c ®éng cña tÊt c¶ c¸c ®Æc tÝnh (bao 
gåm cã thÓ quan s¸t vµ kh«ng thÓ quan s¸t thÊy) víi kh¸c tiÖt vÒ tiÒn l−¬ng gi÷a khu vùc DNNN vµ phÇn 
cßn l¹i cña nÒn kinh tÕ. Kü thuËt kh¸c chØ ®¬n gi¶n “theo dâi” nh÷ng c¸ nh©n chuyÓn viÖc lµm tõ DNNN 
sang khu vùc ngo¶i Nhµ n−íc, hoÆc ng−îc l¹i. Bëi v× c¶ nh÷ng ®Æc tÝnh cã thÓ quan s¸t thÊy vµ kh«ng thÓ 
quan s¸t thÊy cña c¸c c¸ nh©n nµy gÇn nh− lµ kh«ng ®æi tr−íc vµ sau khi chuyÓn c«ng t¸c, tÊt c¶ nh÷ng 
thay ®æi vÒ thu nhËp cã thÓ bÞ coi lµ do thay ®æi vÒ khu vùc lµm viÖc. 

Hai kü thuËt trªn, còng nh− kü thuËt kh¸c Ýt mang tÝnh trùc gi¸c h¬n, ®[ −íc tÝnh ®−îc kh¸c biÖt 
vÒ tiÒn l−¬ng gi÷a gi÷a DNNN vµ phÇn cßn l¹i cña nÒn kinh tÕ, gièng nh− nh÷ng kÕt qu¶ mµ c¸c ph−¬ng 
ph¸p thèng kª ®¬n gi¶n h¬n thu ®−îc. Do ®ã, cã thÓ kÕt luËn r»ng nh÷ng −íc tÝnh th−êng ®¬n gi¶n vµ 
kh«ng qu¸ nh¹y c¶m víi nh÷ng ®Æc tÝnh kh«ng thÓ quan s¸t thÊy.  

Nguån: Sarah Bales vµ Martin Rama (n¨m 2001). 
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Theo ®ã, ®èi víi mét vÊn ®Ò nh¹y c¶m nh− lµ chÝnh s¸ch tiÒn l−¬ng, cÇn ph¶i cÈn träng 
h¬n. Mét trong nh÷ng môc tiªu chÝnh cña viÖc ®æi míi tiÒn l−¬ng lµ c¶i thiÖn tinh thÇn lµm viÖc vµ 
gi÷ ®−îc ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc vµ lµm viÖc tËn tôy. §iÒu nµy sÏ kh«ng x¶y ra nÕu nh− cã sù 
kh«ng c«ng b»ng, khi mét sè ng−êi cã thu nhËp cao h¬n møc thu nhËp mµ hä “®¸ng” ®−îc h−ëng, 
trong khi nh÷ng ng−êi kh¸c l¹i cã thu nhËp thÊp h¬n møc mµ hä ®¸ng ®−îc h−ëng.  Cuèi cïng, 
mét sù kiÓm nghiÖm thùc sù ®Ó ®¸nh gi¸ xem liÖu tiÒn l−¬ng cña c«ng chøc cã tiÖm cËn víi thÞ 
tr−êng hay kh«ng l¹i do chÝnh thÞ tr−êng quyÕt ®Þnh. Nh÷ng vÞ trÝ c«ng t¸c cã tiÒn l−¬ng cao h¬n 
lµ tiÒn l−¬ng nhËn ®−îc tõ nh÷ng c¬ héi viÖc lµm kh¸c sÏ thu hót sè ®«ng c¸c øng cö viªn. Mét 
mÆt, vÞ trÝ khuyÕt ë c¸c ngµnh víi møc l−¬ng thÊp trong mét thêi gian dµi vÉn khã cã thÓ lÊp ®−îc. 
Ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ sè l−îng øng cö viªn cho mçi vÞ trÝ cßn khuyÕt, ®èi víi tÊt c¶ 
c¸c vÞ trÝ tuyÓn dông th«ng qua c¹nh tranh, cã thÓ lµ mét sù bæ sung h÷u Ých ®èi víi nh÷ng ph©n 
tÝch thèng kª vÒ d÷ liÖu ®iÒu tra hé gia ®×nh.  Tuy nhiªn, khi chuÈn bÞ b¸o c¸o nµy vÉn ch−a cã 
nh÷ng d÷ liÖu vÒ sè l−îng ®¬n tuyÓn dông.  

 

Nh÷ng xu h−íng trong c¶i c¸ch tiÒn l−¬ng  

  

BiÖn ph¸p c¶i c¸ch tiÒn l−¬ng hiÖn nay dùa trªn sù ph©n biÖt gi÷a c«ng chøc trong lÜnh 
vùc hµnh chÝnh vµ c¸n bé Nhµ n−íc lµm trong c¸c c¬ quan sù nghiÖp. Nhãm ®èi t−îng sau ®−îc 
më réng theo Ph¸p lÖnh C¸n bé vµ C«ng chøc söa ®æi, ®−îc th«ng qua ngµy 29-4-2003. Ph¸p lÖnh 
bao gåm c«ng chøc lµm viÖc ë cÊp x[. §©y lµ mét b−íc ph¸t triÓn ®¸ng hoan nghªnh, khi c«ng 
chøc ë cÊp x[ ®ãng vai trß c¬ b¶n trong viÖc h−íng c¸c nguån lùc vµo ®èi t−îng ng−êi nghÌo vµ 
thay mÆt cho c¸c céng ®ång trong quan hÖ víi chÝnh quyÒn cÊp cao h¬n. §ång thêi, Ph¸p lÖnh ®[ 
më ®−êng cho viÖc ban hµnh nh÷ng chÝnh s¸ch kh¸c nhau cho hai nhãm ®èi t−îng nµy. Sù chñ 
®éng h¬n trong viÖc x¸c ®Þnh tiÒn l−¬ng cña nhãm ®èi t−îng thø hai sÏ gãp phÇn thóc ®Èy quan hÖ 
®èi t¸c gi÷a khu vùc c«ng céng vµ t− nh©n trong cung cÊp dÞch vô, do ®ã c¶i thiÖn chÊt l−îng vµ 
gi¶m g¸nh nÆng ®èi víi chÝnh quyÒn. Tuy nhiªn, chiÕn l−îc nµy kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng rñi 
ro. Bêi lÏ, chiÕn l−îc nµy khuyÕn khÝch c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thu møc phÝ cao h¬n vµ sö dông tiÒn 
thu ®−îc ®Ó t¨ng l−¬ng cho nh©n viªn. §iÒu ®ã còng cã thÓ t¹o ra mét kh¸c biÖt ngµy cµng lín 
trong thu nhËp cña nh÷ng c¸n bé chÝnh quyÒn nh− nhau nh−ng l¹i lµm viÖc ë c¸c c¬ quan kh¸c 
nhau.   

 §èi víi c«ng chøc, ch−¬ng tr×nh tæng thÓ CCHCC cho thÊy møc l−¬ng tèi thiÓu cÇn ph¶i 
n©ng lªn nh»m ®¶m b¶o “møc sèng tháa ®¸ng” vµ hÖ thèng l−¬ng cÇn söa ®æi trªn c¬ së “tÝnh ®Õn 
chÊt l−îng vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c lo¹i lao ®éng kh¸c nhau”.  §ång thêi, ch−¬ng tr×nh nµy quy dÞnh 
r»ng ®Õn n¨m 2005, hÖ thèng l−¬ng sÏ ®−îc c¶i c¸ch c¬ b¶n th«ng qua viÖc tiÒn tÖ hãa ®Çy ®ñ tiÒn 
l−¬ng vµ ®iÒu chØnh møc l−¬ng lªn tíi c¸c møc thu nhËp ®[ t¨ng lªn trong x[ héi.  

Trªn thùc tÕ, møc t¨ng l−¬ng 38% trong n¨m 2003 ®[ t¨ng phÇn l−¬ng trong tæng chi tiªu 
lªn 36,5%, trong khi con sè nµy tr−íc ®©y th−êng chØ ë møc 27 vµ 33%. Møc t¨ng nµy vÉn cßn 
kh¸ khiªm tèn theo tiªu chuÈn quèc tÕ, tuy nhiªn mçi lÇn t¨ng l−¬ng theo dù b¸o trong ch−¬ng 
tr×nh c¶i c¸ch hµnh chÝnh c«ng, sÏ lµm t¨ng thªm tû träng chi tiªu l−¬ng trong tæng chi tiªu. H¬n 
n÷a, nh÷ng con sè b×nh qu©n nµy kh«ng cho thÊy ®−îc sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ theo vïng. TiÒn l−¬ng 
cã thÓ chiÕm ®Õn 80% tæng chi tiªu cña nhiÒu chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. ChiÕn l−îc c¶i c¸ch tiÒn 
l−¬ng hiÖn nay cã thÓ dÉn ®Õn viÖc c¾t gi¶m ®¸ng kÓ c¸c kho¶n chi tiªu liªn quan ®Õn ho¹t ®éng 
vµ b¶o d−ìng ë cÊp ®Þa ph−¬ng. §ång thêi, nã khuyÕn khÝch viÖc t¨ng thu tõ c¸c kho¶n phÝ hay 
®ãng gãp cña ng−êi sö dông, d−íi sù kiÓm so¸t cña c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng mÆc dï râ rµng 
nh÷ng kho¶n phÝ vµ ®ãng gãp nµy lµ luü tho¸i.  

Phải thừa nhận là Chính phủ Việt Nam nhận thức được một thực tế rằng chỉ nâng 
toàn bộ thang lương cho công chức lên sẽ không đủ để đạt được các mục tiêu của Chương 
trình CCHCC. Hiện nay đang có những cuộc thảo luận về cách làm thế nào để đồng thời nén 
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thang lương của Chính phủ. Mặc dù chưa có quyết định chính thức, song một số ngành đã đi 
trước trong các kịch bản cải cách tiền lương của mình. Những kịch bản này bao gồm thay đổi 
“hệ số” lương tối thiểu được áp dụng cho các bậc lương khác nhau và các bậc trong thang 
lương. Việc kết hợp giữa tăng mức lương tối thiểu và thay đổi hệ số có thể tác động về căn 
bản đến sự phân bố lương nói chung.   

 Ngành giáo dục cho thấy một ví dụ minh họa khá thú vị (Bảng 5.2). Năm 2002, khi 
mức lương tối thiểu là 210.000 VND một tháng, thì lương trung bình của cán bộ thuộc biên 
chế ngành GDĐT ở Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định và Nghệ An là 511.000 VND/tháng. 
Mức lương này rõ ràng thấp hơn so với thu nhập trung bình hàng tháng của những người 
khác làm việc trong ngành giáo dục (cả khu vực tư lẫn công) ước tính là 794.000 VND theo 
số liệu của Điều tra mức sống dân cư (VHLSS). Vào thời điểm đó, chỉ có cán bộ hành chính 
của ngành GDĐT là có mức thù lao “cao hơn thị trường”. Tất cả các đối tượng khác, đặc biệt 
là người làm chuyên môn, đều “thấp hơn thị trường”. Tiền lương ở ngành GDĐT cũng eo hẹp 
nhất. Lương của một cán bộ ở nhóm lương 10% từ trên xuống cao hơn 1,4 lần so với lương 
của một cán bộ ở nhóm 10% cuối cùng. Trong khi đó, tỉ lệ trên “thị trường” tương ứng là 4,6. 

 

Bảng 5.2: Kịch bản cải cách tiền lương đối với ngành giáo dục  

 2002 Kịch bản 
cải cách 

Nghề nghiệp Thị trường Ngành GDĐT 

% thay 
đổi 

Giáo viên đại học hoặc cao đẳng   613 1096 78.8 

Giáo viên trung học   541 1007 86.3 

Giáo viên tiểu học   536 873 63.0 

Giáo viên mầm non   450 830 84.6 

Người làm công tác chuyên môn 
khác   527 924 75.5 

Tất cả các nghề chuyên môn 814 525 927 76.6 

Hành chính  415 373 564 51.1 

Kỹ thuật viên 323 468 646 38.1 

Lao công 568 550 759 38.1 

Trung bình 794 511 892 74.7 
10% cao nhất /10% thấp nhất  4.6 1.4 2.3  

Chú thích:   Số liệu về tiền lương tính bằng nghìn đồng/tháng. Số liệu về thị trường được lấy từ 
ĐTMSHGĐ 2002, số liệu về công chức ngành GDĐT dựa trên ghi chép hành chính của 
Thành phố Hồ Chí Minh, Nam Định và Nghệ An. Tỉ lệ giữa mức lương cao nhất và thấp 
nhất được tính dựa trên điểm giới hạn của phần mười tương ứng. 

            Nguồn: Tự tính, dựa trên số liệu của ĐTMSHGĐ 2002 và Bộ GDĐT. 
         
    

 Đến cuối năm 2004, mức lương tối thiểu là 290.000 đồng/tháng. Nếu bộ hệ số hiện 
nay đang được cân nhắc được đem ra áp dụng cho các cán bộ của ngành GDĐT ở TP Hồ Chí 
Minh, Nam Định và Nghệ An thì lương trung bình của họ có thể lên tới 892.000 đồng, có 
nghĩa là sẽ tăng khoảng 75%. Tuy nhiên, mức tăng lương sẽ khác nhau theo các nhóm. Đối 
với lao công và kỹ thuật viên thì chỉ có thể tăng duy nhất nhờ tăng mức lương tối thiểu, vì hệ 
số của họ sẽ không thay đổi. Nhưng mức tăng có thể lên đến 86% đối với giáo viên trung 
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học, và 85% đối với giáo viên mầm non. Tỉ lệ chung giữa 10% thấp nhất và cao nhất sẽ tăng 
lên đến 2,3. Một kịch bản như vậy sẽ có thể làm cho lương của ngành GDĐT lên gần hơn với 
mức trung bình thị trường. Tuy nhiên liệu tất cả các nhóm đối tượng có được như vậy hay 
không thì vẫn còn là một câu hỏi ngỏ. 

C¸c nç lùc CCHCC hiÖn nay kh«ng quy ®Þnh râ yªu cÇu ®èi víi c¸c c«ng chøc ®−îc 
h−ëng lîi tõ viÖc t¨ng l−¬ng. Ch¼ng h¹n, cho tíi nay sè giê lªn líp thÊp tõng ®−îc coi lµ c¬ chÕ ®Ó 
gi¸o viªn cã c¬ héi kiÕm tiÒn nhê d¹y thªm. NÕu tiÒn l−¬ng cña gi¸o viªn t¨ng ®¸ng kÓ, vÊn ®Ò ®Æt 
ra lµ: ChÝnh phñ ®ßi hái g× tõ hä ®Ó ®æi l¹i? §Ó cã møc l−¬ng cao h¬n, cã mét kh¶ n¨ng lµ t¨ng sè 
giê lªn líp ®Ó tiÕn tíi viÖc d¹y c¶ ngµy. Møc l−¬ng cao h¬n sÏ bï ®¾p ®−îc phÇn c¾t gi¶m ®¸ng kÓ 
vÒ c¬ héi thu nhËp trong c¸c giê d¹y thªm. Cam kÕt nhËn c«ng viÖc ë c¸c tr−êng ë khu vùc miÒn 
nói,vïng s©u, vïng xa cã thÓ lµ mét sù lùa chän kh¸c cÇn xem xÐt.  Cã thÓ ®−a ra nh÷ng “tháa 
thuËn” t−¬ng tù ®èi víi c«ng chøc trong c¸c lÜnh vùc kh¸c. 

 

S¸ng kiÕn gi¶m biªn chÕ  

  

 C¶i c¸ch tiÒn l−¬ng cña c«ng chøc hiÖn nay ®ang ®−îc tiÕn hµnh ®ång thêi víi s¸ng kiÕn 
gi¶m biªn chÕ ®Çy tham väng. ViÖt Nam kh«ng cã mét bé m¸y quan liªu qu¸ cång kÒnh, tuy 
nhiªn viÖc tæ chøc l¹i bé m¸y Nhµ n−íc g¾n liÒn víi CCHCC vµ nãi chung h¬n n÷a lµ viÖc chuyÓn 
tiÕp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã thÓ yªu cÇu ph¶i c¾t gi¶m cã chän läc ®éi ngò biªn chÕ.  CÇn 
t¹o c¬ héi cho ®éi ngò c¸n bé trÎ vµ cã n¨ng lùc h¬n.  Môc ®Ých, ph¹m vi vµ nh÷ng biÖn ph¸p 
chÝnh ®Ó thùc hiÖn gi¶m biªn chÕ tr¶ l−¬ng trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp 
®[ ®−îc ®Ò cËp trong NghÞ quyÕt sè 16 ra ngµy 8-10-2000 cña ChÝnh phñ. Môc tiªu cña ch−¬ng 
tr×nh nµy lµ gi¶m 15% biªn chÕ tr¶ l−¬ng trùc tiÕp trong c¸c c¬ quan hµnh chÝnh, trong ®ã cã 
kho¶ng 300 ngh×n lao ®éng.  Tuy nhiªn, ®Õn th¸ng 10/2004, chØ  gi¶m biªn chÕ ®−îc 25.000 lao 
®éng theo c¬ chÕ nµy. §©y cã thÓ ®−îc coi lµ mét thÊt b¹i trong viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh c¾t 
gi¶m biªn chÕ. Tuy nhiªn, víi c¸c yÕu kÐm trong  thiÕt kÕ ch−¬ng tr×nh nµy, sù tiÕn bé chËm ch¹p 
trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ë møc ®é nµo ®ã còng cßn kh¶ dÜ.  

 Ch−¬ng tr×nh gi¶m biªn chÕ cña ViÖt Nam lµ mét phÇn trong nç lùc c¶i c¸ch khu vùc 
c«ng chøc réng lín h¬n, bao gåm viÖc c¶i thiÖn quy tr×nh so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ph¸p quy, s¾p xÕp 
l¹i chøc n¨ng cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, ¸p dông c«ng nghÖ th«ng tin vµ c¶i c¸ch qu¶n lý tµi 
chÝnh c«ng. Gi¶m biªn chÕ lao ®éng ph¶i diÔn ra trong bèi c¶nh s¾p xÕp l¹i chøc n¨ng, dùa trªn c¬ 
së vai trß vµ chøc n¨ng ®−îc x¸c ®Þnh l¹i cña c¸c bé vµ c¸c c¬ quan hµnh chÝnh. §©y lµ kÕt qu¶ 
cña viÖc tinh gi¶m c¸c ho¹t ®éng vµ quy tr×nh nh»m t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng cao h¬n ngay c¶ 
trong nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng cã sù thay ®æi nhiÒu vÒ c¬ cÊu chøc n¨ng. Gi¶m biªn chÕ còng ®−îc coi 
lµ mét c¬ chÕ ®Ó gi¶m bít sè c«ng chøc kh«ng ®ñ tr×nh ®é, kh¶ n¨ng hoÆc n¨ng lùc thùc hiÖn 
nhiÖm vô mét c¸ch tháa ®¸ng, hoÆc nh÷ng ng−êi kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ®¹o ®øc vµ nh÷ng ng−êi 
kh«ng ®ñ søc kháe.  

 ChÝnh s¸ch trî cÊp cho nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn bÞ gi¶m biªn chÕ bao gåm sè tiÒn 
l−¬ng vµ c¸c c¬ chÕ nghØ h−u non. Nh÷ng lao ®éng d− thõa gÇn ®Õn tuæi nghØ h−u sÏ ®−îc tr¶ tiÒn 
l−¬ng h−u vµ mét kho¶n tiÒn t−¬ng ®−¬ng ba th¸ng l−¬ng. Nh÷ng ng−êi ch−a ®Õn tuæi nghØ h−u sÏ 
nhËn ®−îc kho¶n tiÒn t−¬ng ®−¬ng mçi th¸ng l−¬ng cho mçi n¨m c«ng t¸c. Nh÷ng ng−êi t×nh 
nguyÖn xin ra khái khu vùc c«ng sÏ ®−îc tr¶ hai th¸ng l−¬ng cho mçi n¨m c«ng t¸c, vµ ChÝnh phñ 
cam kÕt sÏ thay mÆt hä tiÕp tôc ®ãng tiÒn b¶o hiÓm x[ héi. ChÝnh s¸ch trî cÊp nµy d−êng nh− 
kh«ng dùa trªn ®¸nh gi¸ vÒ thu nhËp thay thÕ cña nh÷ng c«ng chøc bÞ gi¶m biªn chÕ. XÐt tõ gãc 
®é nµy, h×nh thøc trî cÊp nµy cã phÇn kh¸c víi hÖ thèng chÝnh s¸ch vÒ an sinh x[ héi ban hµnh 
theo NghÞ ®Þnh 41/2002/N§-CP, ®èi víi lao ®éng d«i d− trong c¸c DNNN. HiÖn vÉn ch−a râ 
ChÝnh phñ ®[ ®¸nh gi¸ chi phÝ tµi chÝnh cña chÝnh s¸ch ®Òn bï nµy hay ch−a.  
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 Trªn thùc tÕ, viÖc gi¶m biªn chÕ chñ yÕu diÔn ra trong bèi c¶nh trao quyÒn tù chñ cho c¸c 
®¬n vÞ sö dông ng©n s¸ch, ë ®ã gi¶m biªn chÕ ®−îc sö dông ®Ó t¨ng l−¬ng cho nh÷ng c¸n bé cßn 
l¹i (xem Hép 5.2). Thªm vµo ®ã, viÖc theo dâi vµ ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn cho th«i viÖc d−êng nh− 
cßn rÊt yÕu kÐm. Ch¼ng h¹n nh−, ChÝnh phñ kh«ng cã ®iÒu tra vÒ nh÷ng c«ng chøc bÞ gi¶m biªn 
chÕ, ®Ó ®¸nh gi¸ xem liÖu chÝnh s¸ch ®Òn bï cã tháa ®¸ng hay kh«ng, hay ch−a ®ñ hay qu¸ hµo 
phãng. §iÒu ®ã, mét lÇn n÷a cho thÊy râ sù kh¸c biÖt víi hÖ thèng an sinh x[ héi giµnh cho nh÷ng 
lao ®éng DNNN d«i d−. HÖ thèng nµy ®[ ®−îc ®¸nh gi¸ kh¸ kü vµ sÏ ®−îc ®¸nh gi¸ tiÕp trong 
n¨m 2005. Bªn c¹nh ®ã, cã nh÷ng dÊu hiÖu cho thÊy nhiÒu c¸n bé, c«ng nh©n viªn bÞ gi¶m biªn 
chÕ trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ®[ t×m ®−îc viÖc lµm ë c¬ quan Nhµ n−íc kh¸c. Tuy nhiªn, khã cã 
thÓ x¸c ®Þnh hä cã nhËn tiÒn ®Òn bï hay kh«ng trªn thùc tÕ, bëi v× hä chuyÓn sang c«ng viÖc míi 
chø kh«ng ph¶i bÞ gi¶m biªn chÕ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 5.2: C¬ chÕ qu¶n lý nguån nh©n lùc vµ c¬ chÕ trao quyÒn  

 Theo QuyÕt ®Þnh 192/2001/Q§-TTg vµ NghÞ ®Þnh 10/2002/N§-CP, c¸c ®on vÞ thô h−ëng 
ng©n s¸ch sÏ ®−îc phÐp bè trÝ l¹i chi tiªu gi÷a c¸c môc chi tiªu mµ kh«ng cÇn ph¶i xin phÐp ®Æc biÖt. 
H¬n n÷a, c¸c ®¬n vÞ nµy cßn ®−îc phÐp trong mét møc ®é nhÊt ®Þnh gi¶m bít sè nh©n viªn vµ sö dông 
c¸c kho¶n tiÕt kiÖm ®−îc ®Ó t¨ng thu nhËp cho nh©n viªn.  

 Sau ba n¨m thñ nghiÖm QuyÓt ®Þnh 192, c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh ë Thµnh phè Hå ChÝ Minh cho 
biÕt hä ®[ gi¶m biªn chÕ 14%. Trong sè 221 ng−êi thuéc diÖn gi¶m biªn chÕ, cã 51 nghØ h−u b×nh 
th−êng, 38 ng−êi nghØ h−u sím vµ 9 ng−êi tù nguyÖn th«i viÖc. Cßn 123 ng−êi kh¸c ®−îc chuyÓn c«ng 
t¸c kh¸c. N¨m 2002, thu nhËp cña nh©n viªn cÊp së ®[ t¨ng b×nh qu©n 241 ngh×n ®ång/th¸ng vµ 507 
ngh×n ®ång t¹i c¸c c¬ quan cÊp quËn, huyÖn.  §©y lµ nhøng kho¶n tiÒn t−¬ng ®èi lín so víi møc l−¬ng 
ban ®Çu, kho¶ng b×nh qu©n 600 ngh×n ®ång. Tæng sè tiÒn tiÕt kiÖm ng©n s¸ch 17 tû ®ång trong vßng ba 
n¨m, t−¬ng ®−¬ng víi mét phÇn t− nh÷ng kho¶n trî cÊp. Trong kho¶n tiÒn tiÕt kiÖm ®ã, cã 5 tû ®ång lµ 
nhê viÖc gi¶m biªn chÕ.  

M« h×nh nµy còng ®−îc ¸p dông theo NghÞ ®Þnh 10.  HiÖn cã th«ng tin vÒ 13 ®¬n vÞ sù nghiÖp 
thuéc Bé T− ph¸p, Bé C«ng nghiÖp vµ Bé Giao th«ng vËn t¶i.  Møc t¨ng l−¬ng b×nh qu©n ë c¸c ®¬n vÞ 
nµy lµ 52,3 %.  Cao nhÊt ë Bé C«ng nghiÖp, víi 87%, thÊp nhÊt lµ Bé T− ph¸p víi 32,7 %.  C¸c ®¬n vÞ  
sù nghiÖp kh¸c còng cã kh¶ n¨ng hç trî viÖc t¨ng l−¬ng nhê NghÞ ®Þnh 10.  Ch¼ng h¹n nh−, Tr−êng §H 
LuËt Hµ Néi  ®[ t¨ng l−¬ng 33,2%, Tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp 4 ®[ t¨ng 146,5%, vµ BÖnh viÖn Giao 
th«ng 1 ®[ t¨ng tiÒn l−¬ng gÊp hai lÇn cho nh©n viªn.  MÆt kh¸c, viÖc t¨ng l−¬ng kh¸ khiªm tèn ®èi víi 
c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ë cÊp ®Þa ph−¬ng. Theo b¸o c¸o nhËn ®−îc tõ 575 ®¬n vÞ nµy, møc t¨ng l−¬ng b×nh 
qu©n lµ 4%, nh−ng ë ®©y cã sù kh¸c biÖt ®¸ng kÓ. Ch¼ng h¹n nh−, tiÒn l−¬ng cña nh©n viªn thuéc c¸c 
®¬n vÞ sù nghiÖp ë BÕn Tre t¨ng 3%, trong khi ®ã ë §ång Th¸p lµ 15%, ë TiÒn Giang 23%, trong khi ë 
VÝnh Long lµ 46%.  

Nguån: James Knowles (2004), BYT (2004) vµ Christine Wong (2004). 
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6. ®ÇU T−  Vµ T¸I  ®ÞNH C−  
 

 

Khèi l−îng ®Çu t− c«ng ®¸ng kÓ ë ViÖt Nam cho thÊy quyÕt t©m cña ChÝnh phñ trong viÖc 
c¶i thiÖn c¬ së h¹ tÇng vµ thóc ®Èy t¨ng tr−ëng kinh tÕ. Chi ®Çu t− cña ChÝnh phñ ®[ t¨ng tõ 6% 
GDP n¨m 1997 lªn møc 8,5% GDP n¨m 2003, mét trong nh÷ng tû lÖ cao nhÊt trong khu vùc. Tuy 
nhiªn, khi nh÷ng nhu cÇu bøc xóc nhÊt vÒ c¬ së h¹ tÇng ®−îc gi¶i quyÕt, th× kh«ng ph¶i lóc nµo 
nh÷ng dù ¸n ®Çu t− míi ®Òu mang l¹i lîi Ých lín. Khã kh¨n trong viÖc t¨ng tæng ®Çu t− cho nÒn 
kinh tÕ ®ßi hái ChÝnh phñ chØ nªn tËp trung chñ yÕu vµo c¸c dù ¸n mang l¹i lîi nhuËn cao, nh−êng 
cho khu vùc t− nh©n ®Çu t− vµo c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, kÓ c¶ ®Çu t− vµo c¬ së h¹ tÇng nÕu khu 
vùc t− nh©n tá ra quan t©m. Tuy nhiªn, c¬ chÕ x¸c ®Þnh vµ thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t− c«ng céng ë 
ViÖt Nam vÉn cßn qu¸ yÕu kÐm. Trong khi ®ã, ®éng lùc thóc ®Èy t¨ng tr−ëng l¹i ®ang ngµy cµng 
dÉn ®Õn viÖc th«ng qua c¸c dù ¸n kh«ng cã ®ñ vèn. ThiÕu nguån ng©n s¸ch cho vËn hµnh vµ b¶o 
d−ìng th−êng ®i kÌm víi viÖc gi¶m gi¸ trÞ nhanh chãng cña c¸c tµi s¶n c¬ së h¹ tÇng. ThiÕu nguån 
vèn tµi trî cho c¸c dù ¸n ®[ khuyÕn khÝch viÖc sö dông c¸c c¬ chÕ kh¸c nhau. §iÒu nµy cã thÓ lµm 
gi¶m ®i ®é minh b¹ch trong qu¶n lý tµi chÝnh c«ng. VÒ ®iÓm nµy, viÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cÊp 
tØnh/thµnh vµ lËp ra c¸c quü ph¸t triÓn h¹ tÇng cÊp tØnh ®ang lµ mét vÊn ®Ò g©y nhiÒu quan ng¹i. 
ViÖc thiÕu nguån lùc ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch hîp lý vÊn ®Ò t¸i ®Þnh c− vµ ®Òn bï cho ng−êi d©n bÞ 
¶nh h−ëng bëi c¸c dù ¸n ®[ t¹o ra nh÷ng c¨ng th¼ng vÒ x[ héi. Tuy nhiªn, cã nh÷ng kinh nghiÖm 
quý b¸u ë c¸c tØnh trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c CT§TCC; ChÝnh phñ cÇn xem xÐt viÖc "nh©n réng" 
c¸c kinh nghiÖm nµy th«ng qua nh÷ng h−íng dÉn vÒ chÝnh s¸ch ë cÊp quèc gia.  

 

Sè l−îng vµ chÊt l−îng 

  

 Tû lÖ ®Çu t− thÓ hiÖn khèi l−îng nguån lùc dµnh cho tÝch luü tµi s¶n, chø kh«ng thÓ hiÖn 
t¸c ®éng cña c¸c nguån lùc nµy ®èi víi nh÷ng kÕt qu¶ ph¸t triÓn chñ chèt, nh− t¨ng tr−ëng kinh tÕ 
hay gi¶m nghÌo. Nãi mét c¸ch kh¸c, tû lÖ nµy thÓ hiÖn khèi l−îng ®Çu t−, chø kh«ng ph¶i chÊt 
l−îng ®Çu t−. Trong khi ViÖt Nam râ rµng ®ang dµnh mét tû lÖ GDP kh¸ lín cho viÖc tÝch lòy c¬ 
b¶n, hiÖu qu¶ mµ ViÖt Nam ®¹t ®−îc tõ nç lùc nµy vÉn cßn ch−a râ rµng.  

 ChØ sè gi¶n ®¬n vÒ tÝnh hiÖu qu¶ cña ®Çu t− lµ c¸i gäi lµ ICOR (tû lÖ vèn trªn s¶n l−îng 
cËn biªn).  ChØ sè nµy cho biÕt cÇn ®Çu t− bao nhiªu ®Ó cã ®−îc mçi ®iÓm phÇn tr¨m GDP cho 
t¨ng tr−ëng kinh tÕ. ICOR cµng thÊp th× khèi l−îng nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó cã thªm 1% ®iÓm GDP 
trong t¨ng tr−ëng kinh tÕ cµng nhá. VÒ c¬ cÊu, tû lÖ t¨ng tr−ëng cña mét nÒn kinh tÕ ®−îc thÓ hiÖn 
b»ng c¸ch chia tû lÖ ®Çu t− cho chØ sè ICOR. Tö sè cµng lín (tøc lµ khèi l−îng ®Çu t− cµng lín) vµ 
mÉu sè cµng nhá (chÊt l−îng ®Çu t− cµng cao), th× nÒn kinh tÕ cµng t¨ng tr−ëng nhanh.  

 XÐt trªn gãc ®é quèc tÕ, ViÖt Nam ®[ thùc hiÖn kh¸ tèt vÒ khèi l−îng ®Çu t−, nh−ng chÊt 
l−îng ®Çu t− cßn kh¸ thÊp (xem B¶ng 6.1).  Trong sè 23 quèc gia cã thÓ thu thËp ®−îc nh÷ng d÷ 
liÖu cã thÓ so s¸nh vÒ møc ®é tÝch luü c¬ b¶n, t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ViÖt 
Nam ®øng thø ba vÒ tû lÖ ®Çu t−, nh−ng l¹i ®øng thø 17 vÒ chÊt l−îng ®Çu t− (lµ do ViÖt Nam cã 
ICOR cao hµng thø s¸u). Khi xem xÐt nh÷ng t¸c ®éng ®èi víi gi¶m nghÌo, thay v× nh÷ng t¸c ®éng 
®èi víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ, còng rót ra nh÷ng kÕt luËn t−¬ng tù. ViÖt Nam ®[ nç lùc gi¶m tû lÖ ®ãi 
nghÌo, xÐt vÒ t−¬ng ®èi, 1,04% ®èi víi mçi ®iÓm phÇn tr¨m trong t¨ng tr−ëng GDP.  ChØ sè nµy 
th−êng ®−îc gäi lµ tÝnh co gi[n cña xãa ®ãi gi¶m nghÌo ®èi víi t¨ng tr−ëng kinh tÕ. VÒ cÊu tróc, 
tû lÖ ®ãi nghÌo cã thÓ thÝnh to¸n nh− lµ kÕt qu¶ cña sè lÇn co gi[n khi ®em ICOR chia cho tû lÖ 
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®Çu t−. Mét lÇn n÷a, ViÖt Nam n»m trong tèp ®Çu (thø t− trong sè 23 n−íc) vÒ møc ®é co gi[n cña 
viÖc xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ t¨ng tr−ëng kinh tÕ.  

 

B¶ng 6.1: §Çu t− , T¨ng tr−ëng vµ §ãi nghÌo ë c¸c n−íc  

 
 

Tªn n−íc 

 
 

Giai ®o¹n 

Tû lÖ ®Çu t−                 
(% cña      
GDP) 

ICOR §é co gi[n 
cña ®ãi 

nghÌo ®èi 
víi t¨ng 

tr−ëng kinh 
tÕ 

Bangladesh 1996-2000 21.5 4.5 -0.04 
Belarus 1998-2000 25.3 3.5 2.70 
Bolivia 1997-1999 20.7 18.4 -0.15 
Burkina Faso 1994-1998 26.7 6.2 0.00 
Chile 1996-1998 27.2 6.8 -1.48 
China 1996-1998 38.5 4.8 -1.14 
Colombia 1991-1992 16.3 5.4 1.50 
Dominican 
Republic 1992-1998 21.7 4.4 -0.50 
Egypt 1996-2000 18.9 4.4 -1.45 
Honduras 1992-1993 29.7 4.6 1.00 
India 1994-2000 23.1 4.2 -0.60 
Jordan 1991-1997 31.0 11.4 -0.60 
Kyrgyz Republic 1997-1999 18.4 3.8 3.99 
Madagascar 1997-1999 14.2 3.1 -0.33 
Mauritania 1996-2000 20.9 6.0 -0.90 
Pakistan 1993-1999 18.5 7.6 0.60 
Peru 1994-1997 23.5 4.6 -0.60 
Philippines 1994-1997 23.8 5.2 -0.70 
Sri Lanka 1991-1996 25.0 5.2 0.87 
Thailand 1990-1992 41.4 4.9 -2.04 
Tunisia 1990-1995 29.6 7.5 0.70 
Vietnam 1998-2002 33.3 6.9 -1.04 
Zimbabwe 1991-1996 20.7 24.0 2.85 

Thø h¹ng cña ViÖt 
Nam 

  3 trong sè 
23 

17 trong sè 
23 

4 trong sè 
23 

Chó thÝch:  Tû lÖ ®Çu t− ®−îc tÝnh theo gi¸ hiÖn  hµnh; tû lÖ ICOR ®−îc tÝnh theo gi¸ cè   
®Þnh. Thø h¹ng ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸ch nh− sau: c¸c n−íc ®øng ®Çu cã tû lÖ 
®Çu t− cao nhÊt, ICOR thÊp nhÊt vµ ®é co gi[n cña ®ãi nghÌo vµ t¨ng tr−ëng 
kinh tÕ cao nhÊt (xÐt vÒ mÆt tuyÖt ®èi). 

Nguån:       Tù tÝnh to¸n dùa trªn d÷ liÖu cña NHTG vµ TCTK . 
 

 VÒ l©u dµi, khã cã thÓ n©ng cao tû lÖ ®Çu t− h¬n møc hiÖn nay. §ång thêi khã cã thÓ tiÕp 
tôc gi¶m ®ãi nghÌo víi tèc ®é nh− hiÖn nay, bëi v× c¸c nhãm ®èi t−îng ®Æc biÖt khã kh¨n (vµ chñ 
yÕu lµ c¸c d©n téc thiÓu sè) chiÕm ngµy cµng nhiÒu trong tû lÖ ®ãi nghÌo. ChØ gi÷ møc t¨ng tr−ëng 
phôc vô ng−êi nghÌo th«i còng ®[ thùc sù lµ mét th¸ch thøc lín. §iÒu ®ã khiÕn cho chÊt l−îng 
®Çu t− vÉn lµ ph−¬ng tiÖn chÝnh ®Ó ®¹t ®−îc møc t¨ng tr−ëng nhanh h¬n vµ nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ 
quan h¬n trong chiÕn dÞch chèng ®ãi nghÌo. 
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Nh÷ng t¸c ®éng cña ch−¬ng tr×nh ®Çu t−  

  

 C¸c chØ sè chung nh− lµ ICOR kh«ng ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ t¸c ®éng cña ch−¬ng tr×nh ®Çu t−. 
§Æc biÖt, ICOR kh«ng ph¶n ¸nh liÖu cã thÓ nhËn biÕt ®−îc viÖc ph©n bæ c¸c nguån lùc theo khu 
vùc hay ®Þa bµn hay kh«ng. Tuy nhiªn, khi ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña ch−¬ng tr×nh ®Çu t− trong khu 
vùc c«ng céng ë cÊp ®é riªng biÖt lµ mét nhiÖm vô rÊt khã kh¨n. C¸c dù ¸n gi¶m chi phÝ vËn 
chuyÓn, t¨ng chi phÝ cung cÊp ®iÖn, n−íc còng nh− xö lý chÊt th¶i. Tuy nhiªn, c¸c dù ¸n, ch−¬ng 
tr×nh nµy còng cã nh÷ng t¸c ®éng gi¸n tiÕp kh¸c. C¬ së h¹ tÇng tèt h¬n sÏ gióp cho c«ng viÖc kinh 
doanh ph¸t triÓn h¬n, do ®ã gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo. §ång thêi, c¸c 
ch−¬ng tr×nh vµ dù ¸n nµy cã thÓ ®i kÌm víi n¹n t¾c ®−êng, suy tho¸i m«i tr−êng, vµ tai n¹n giao 
th«ng. Bªn c¹nh ®ã, nh÷ng t¸c ®éng nµy v−ît ra khái biªn giíi ®Þa ph−¬ng. §−êng quèc lé cã chÊt 
l−îng cao h¬n cã thÓ gióp c¶i thiÖn t×nh h×nh cña c¸c céng ®ång d©n c− kÕt nèi víi nã th«ng qua 
mét hÖ thèng c¸c con ®−êng nhá h¬n. Nguån n¨ng l−îng míi cã thÓ gióp t¨ng cung cÊp ®iÖn ë 
vïng s©u, vïng xa.   

 Tuy nhiªn, xÐt tõ gãc ®é thèng kª, khã kh¨n chÝnh trong viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña c¸c 
dù ¸n lín lµ do kh«ng chän lùa mét c¸ch ngÉu nhiªn vÒ quy m« vµ ®Þa ®iÓm cña c¸c dù ¸n nµy. 
Mét c©y cÇu hay mét con ®−êng cã chi phÝ lín sÏ chØ ®−îc x©y dùng ë nh÷ng ®iÓm cã “tiÒm 
n¨ng” lín. V× thÕ, dï cã th«ng tin tèt nhÊt ®Ó so s¸nh kÕt qu¶ ph¸t triÓn tr−íc vµ sau khi dù ¸n ®i 
vµo ho¹t ®éng, vÉn cã ng−êi tá ra nghi ngê vÒ viÖc dù ¸n vµ viÖc ®Þa ®iÓm cã “tiÒm n¨ng” lín 
mang l¹i nh÷ng thay ®æi nh− thÕ nµo.  

MÆc dï cã nh÷ng h¹n chÕ vÒ ph−¬ng ph¸p luËn, vÉn cã thÓ nhËn biÕt ®−îc cho ®Õn nay 
ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c«ng ë ViÖt Nam cã hiÖu qu¶ nh− thÕ nµo. Sù quan t©m ë ®©y tËp trung vµo 
c¸c dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cã quy m« lín trong giai ®o¹n 1996-2000 vµ nh÷ng t¸c ®éng 
cña c¸c dù ¸n nµy ®èi víi c¸c ®Þa ph−¬ng cã dù ¸n. (HiÖn nay, giai ®o¹n 2001-2006 vÉn cßn ®ang 
®−îc thùc hiÖn, v× thÕ cßn qu¸ sím ®Ó ®¸nh gi¸ t¸c ®éng cña giai ®o¹n nµy). Víi sù gióp ®ì cña 
c¸c BQLDA vµ c¸c nhµ tµi trî, ®[ cã ®−îc th«ng tin chi tiÕt vÒ vÞ trÝ, vèn vµ gi¶i ng©n cña 71 trong 
sè 109 dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng “lo¹i A” trong giai ®o¹n 1996-2000. Nh÷ng dù ¸n nµy chiÕm 
kho¶ng 71% tæng chi phÝ dµnh cho ph¸t triÓn h¹ tÇng trong c¶ giai ®o¹n.  Møc ®é bao trïm cña 
c¸c dù ¸n nµy t−¬ng ®èi kh¸c nhau theo c¸c khu vùc. Ch»ng h¹n nh−, kh«ng cã dù ¸n thñy lîi 
“lo¹i A” nµo cã thÓ ®−îc ®−a vµo ph©n tÝch nµy bëi v× nh÷ng h¹n chÕ vµ tÝnh thiÕu nhÊt qu¸n trong 
th«ng tin cña hÇu hÕt c¸c dù ¸n nµy. MÆt kh¸c, cã thÓ lÊy ®−îc nh÷ng d÷ liÖu vÒ rÊt nhiÒu dù ¸n 
ph¸t triÓn n¨ng l−îng “lo¹i A” trong giai ®o¹n nµy mÆc dï c¸c dù ¸n nµy kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i 
gièng nhau. Sè l−îng c¸c dù ¸n trong lÜnh vùc giao th«ng, cÊp tho¸t n−íc vµ vÖ sinh ®[ gi¶m 
xuèng trong giai ®o¹n nµy.    

 §èi víi mçi trong sè c¸c dù ¸n nµy, tæng sè vèn ®Çu t− trong kho¶ng tõ n¨m 1996 ®Õn 
2000 ®−îc ph©n theo ®Þa ph−¬ng. Kh«ng ph¶i lóc nµo viÖc nµy còng diÔn ra dÔ dµng. Ch¼ng h¹n 
nh−, quèc lé 1,  ®i qua 30 tØnh, thµnh. C¸c dù ¸n kh¸c trong giai ®o¹n 1996-2000, ®−îc c¸c tæ 
chøc vµ c¬ quan kh¸c nhau tµi trî víi nh÷ng môc tiªu c¶i thiÖn nhiÒu ®o¹n kh¸c nhau hoÆc n©ng 
cÊp cÇu, cèng däc theo tuyÕn ®−êng nµy. Do ®ã cÇn cã nh÷ng gi¶ ®Þnh vÒ chi phÝ cho mçi c©y sè 
®−êng ®Ó cã ®−îc ph©n tÝch cã ý nghÜa. Nh÷ng sè liÖu vÒ ®Çu t− c«ng céng cÊp tØnh tõ ph©n tÝch 
nµy sau ®ã ®−îc ®em ®èi chiÕu víi d÷ liÖu vÒ gi¶m nghÌo cña tØnh, ®−îc rót ra tõ nh÷ng ®iÒu tra 
hé gia ®×nh cã thÓ so s¸nh, ®ã lµ §iÒu tra møc sèng d©n c− n¨m 1998 vµ §TMSHG§ n¨m 2002. 
MÆc dï cÇn cã thêi gian ®Ó hoµn thiÖn mét dù ¸n ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, cÇn ph¶i xem xÐt mét 
kho¶ng thêi gian chËm hai n¨m gi÷a viÖc ®Çu t− vµ nh÷ng t¸c ®éng cña dù ¸n, vµ kÕt hîp nh÷ng 
dù ¸n ®Çu t− trong giai ®o¹n 1996-2000 víi nh÷ng thay ®æi vÒ kÕt qu¶ ph¸t triÓn trong giai ®o¹n 
1998-2002. 

 Nh÷ng kÕt qu¶ cña ph©n tÝch nµy cho thÊy r»ng ch−¬ng tr×nh ®Çu t− vµo khu vùc c«ng 
céng cña ViÖt Nam ®[ ®ãng gãp quan träng vµo t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo (xem 
H×nh 6.2) Nh÷ng kÕt qu¶ nµy chi phèi møc ®é ph¸t triÓn ban ®Çu cña mçi tØnh, vµ tÝnh to¸n c¸c 
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kho¶n ®Çu t− ë mçi tØnh (bao gåm chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vµ c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi). Nãi 
chung, cã vÎ nh− lµ thªm 10% GDP trong ®Çu t− vµo lÜnh vùc c«ng céng ®i kÌm víi viÖc gi¶m 
nghÌo t−¬ng øng tõ 2-3%. Tû lÖ gi¶m nghÌo t−¬ng ®èi lµ quan träng h¬n ®èi víi c¸c tØnh giµu 
nhÊt.  Tuy nhiªn, thø h¹ng c¸c tØnh l¹i trë l¹i nh− cò khi sè ng−êi tho¸t nghÌo tuyÖt ®èi ®−îc coi lµ   
æn ®Þnh. §èi víi cïng mét khèi l−îng ®Çu t−, sù sôt gi¶m tû lÖ nµy ë c¸c tØnh giµu l¹i Ýt h¬n  
nhiÒu, do c¸c ®Þa ph−¬ng nµy cã sè l−îng ng−êi nghÌo Ýt h¬n. H¹ tÇng quy m« lín lµm cho vÊn ®Ò 
nghÌo trë nªn trÇm träng h¬n ë c¸c tØnh nghÌo.   

 

H×nh 6.1: §Çu t− trong CT§TCC vµ Gi¶m nghÌo  

 
Nguån: Theo Ib Larsen, Ph¹m Lan H−¬ng vµ Martin Rama (n¨m 2004). 

 

 C¸c dù ¸n t− h¹ tÇng quy m« lín kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®−îc ®Çu t− ë c¸c tØnh nghÌo, vµ 
®iÒu dÔ hiÓu lµ: lîi  nhuËn cã thÓ sÏ qu¸ thÊp ë nh÷ng khu vùc d©n c− th−a thít Ýt n¨ng ®éng. Tuy 
nhiªn, CT§TCC 1996-2000 ®[ ph¸t triÓn ®¸ng kÓ c¬ së h¹ tÇng c«ng céng ë khu vùc §«ng B¾c, 
Duyªn h¶i B¾c Trung Bé  vµ khu vùc §ång b»ng s«ng Cöu Long.  Tû lÖ nghÌo ë c¸c khu vùc  nµy 
tr−íc ®©y rÊt cao, vµ CT§TCC cã thÓ ®[ gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc gi¶m nghÌo.  Tõ quan ®iÓm 
nµy, cã thÓ ch¾c ch¾n r»ng CT§TCC 2001-2005 ®[ t¨ng thªm møc ®Çu t− h¹ tÇng cho c¸c vïng 
nghÌo nhÊt cña ®Êt n−íc.   

 Nh÷ng kh¸c biÖt gi÷a c¸c khu vùc còng ®ang næi lªn.  T¸c ®éng cña vÊn ®Ò nghÌo ë cÊp 
tØnh ®èi víi ®Çu t− c«ng céng cho giao th«ng, vµ ®Æc biÖt lµ n−íc s¹ch vµ vÖ sinh cao h¬n rÊt 
nhiÒu.  §iÒu nµy cã thÓ ®−îc lý gi¶i phÇn nµo r»ng t¸c ®éng xãa ®ãi gi¶m nghÌo cña ®Çu t− c«ng 
céng trong lÜnh vùc n¨ng l−îng Ýt tËp trung vÒ mÆt ®Þa lý h¬n. C¸c ®Ëp n−íc, nhµ m¸y ®iÖn, ®−êng 
d©y t¶i ®iÖn, cã thÓ gióp t¨ng møc tiªu thô ®iÖn toµn quèc nh−ng l¹i chØ cã t¸c ®éng rÊt h¹n chÕ 
®èi víi xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë ®Þa ph−¬ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn. D−êng nh−, ®Çu t− c«ng 
vµo lÜnh vùc giao th«ng, cÊp tho¸t n−íc vµ vÖ sinh mang l¹i nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan, xÐt vÒ khÝa 
c¹nh cã nhiÒu t¸c ®éng h¬n ®Õn viÖc xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë c¸c tØnh khã kh¨n.  
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 Còng cÇn chØ ra r»ng nh÷ng ph©n tÝch dùa trªn ph−¬ng ph¸p thèng kª gióp “söa l¹i” kÕt 
qu¶ cña thùc tÕ lµ kh«ng chän ngÉu nhiªn quy m« vµ ®Þa ®iÓm cña c¸c dù ¸n nµy. Ph−¬ng ph¸p 
nµy tËp trung khai th¸c nh÷ng kh¸c biÖt trong viÖc thùc hiÖn c¸c dù ¸n do n−íc ngoµi vµ ViÖt Nam 
tµi trî. §èi víi c¸c dù ¸n do ViÖt Nam tµi trî, viÖc thùc hiÖn chËm h¬n rÊt nhiÒu, do quy chÕ mua 
b¸n hµng hãa vµ dÞch vô, gi¶i quyÕt c¸c chuÈn mùc vÒ m«i tr−êng vµ t¸i ®Þnh c− nh÷ng ®èi t−îng 
bÞ ¶nh h−ëng cña c¸c tæ chøc n−íc ngoµi nghiªm ngÆt h¬n quy chÕ cña ViÖt Nam. Nh−ng còng 
cÇn ph¶i cã thêi gian ®Ó c¸c quan chøc chÝnh quyÒn phô tr¸ch c¸c dù ¸n tµi trî n−íc ngoµi lµm 
quen víi nh÷ng quy chÕ nµy. Nh÷ng sù tr× ho[n, kh«ng thÓ dù b¸o ®−îc trong giai ®o¹n 1996-
2000 ®[ ®−îc biªn so¹n, trong chõng mùc nµo ®ã rÊt gièng tr−êng hîp ph©n bæ c¸c nguån lùc ®Çu 
t− mét c¸ch ngÉu nhiªn vµ dù ¸n ë mét sè tØnh, thµnh ®−îc thùc hiÖn nhanh h¬n c¸c ®Þa ph−¬ng 
kh¸c, nh−ng lý do cña t×nh tr¹ng nµy kh«ng liªn quan ®Õn “tiÒm n¨ng” cña c¸c ®Þa ph−¬ng nµy.  

 

ThÈm ®Þnh dù ¸n 

  

 Ph©n bæ l¹i nguån lùc ®Çu t− trong c¸c lÜnh vùc ph¸t triÓn h¹ tÇng hay c¸c vïng, miÒn, 
nh»m t¨ng c−êng ®ãng gãp cña ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c«ng céng vµo t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ xãa ®ãi 
gi¶m nghÌo. Tuy nhiªn, trong ph¹m vi tõng khu vùc vµ tõng tØnh, chØ cã thÓ ®¹t ®−îc môc ®Ých 
nµy theo tõng dù ¸n. Ch−¬ng nãi vÒ c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng cã quy m« lín, ®−îc bæ sung vµo 
ChiÕn l−îc toµn diÖn vÒ xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ t¨ng tr−ëng vµo cuèi n¨m 2003, ®[ ®Ò xuÊt mét 
biÖn ph¸p thùc hiÖn kh¸ hÊp dÉn. Ch−¬ng nµy cho thÊy r»ng ®Çu t− vµo lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng ph¶i 
quan hÖ mËt thiÕt víi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ nãi chung vµ ph¶i cã kÕ ho¹ch cho tõng giai 
®o¹n nhÊt ®Þnh. CÇn ph¶i cã sù lùa chän c¸c dù ¸n −u tiªn dùa trªn nh÷ng ph©n tÝch vÒ t¸c ®éng 
®èi víi mçi giai ®o¹n, mçi vïng vµ mçi khu vùc. ViÖc lùa chän ph¶i th«ng qua ph©n tÝch chi phÝ-
lîi Ých, víi träng t©m lµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ chi phÝ. §ång thêi, ®ßi hái ph¶i ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c 
®éng ®èi víi xãa ®ãi gi¶m nghÌo còng nh− x¸c ®Þnh râ ®èi t−îng thô h−ëng cña tõng dù ¸n. 
Ch−¬ng míi còng ®Ò cËp r»ng viÖc kÕt hîp gi÷a t¨ng tr−ëng vµ c¸c môc tiªu xãa ®ãi gi¶m nghÌo 
nh»m dung hßa hai môc tiªu nµy.  

Trong khi vÒ nguyªn t¾c khã cã thÓ dung hßa hai xu h−íng nµy, viÖc biÕn chóng thµnh 
nh÷ng ®Ò xuÊt mang tÝnh thùc tÕ l¹i kh«ng dÔ dµng. HiÖn nay, nh÷ng h−íng dÉn vÒ viÖc chuÈn bÞ, 
thÈm ®Þnh vµ thùc hiÖn dù ¸n ®−îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh sè 52/1999/ND-CP.  NghÞ ®Þnh nµy 
®Ò cËp ®Õn sù cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ kinh tÕ vµ tµi chÝnh cña tõng dù ¸n, bao gåm quy 
m« ®Çu t−, thêi h¹n ho¹t ®éng, chi phÝ vµ c¸c kÕt qu¶ kinh tÕ vµ tµi chÝnh.  NghÞ ®Þnh nµy ph©n 
biÖt râ hiÖu qu¶ tµi chÝnh vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ-x[ héi. Tuy nhiªn, l¹i kh«ng h−íng dÉn ®Çy ®ñ vÒ 
c¸c chi phÝ vµ lîi Ých cÇn xem xÐt (xem Khung 6.1). Trªn thùc tÕ, c¸c c¬ quan thÈm ®Þnh th−êng 
dùa trªn nh÷ng chØ sè chuÈn mùc nh− lµ gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng hay tû lÖ néi hoµn. Tuy nhiªn, ng−êi 
ta chØ ®¸nh gi¸ c¸c dù ¸n vÒ chi phÝ vµ lîi Ých trùc tiÕp, vµ nh÷ng chi phÝ vµ lîi Ých ®ã ®−îc ®¸nh 
gi¸ qua gi¸ c¶ thÞ tr−êng. §©y lµ khëi ®Çu v÷ng ch¾c, nh−ng cã thÓ ch−a ®ñ ë mét quèc gia ®ang 
ph¸t triÓn. §ã lµ v× mét sè thÞ tr−êng liªn quan bÞ mÐo mã, kh«ng hoµn h¶o, hoÆc kh«ng tån t¹i.  

 Tr−íc tiªn, h[y xem xÐt nh÷ng bãp mÐo thÞ tr−êng. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nh héi 
nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Tuy nhiªn, thuÕ quan vµ c¸c rµo c¶n th−¬ng m¹i khiÕn cho gi¸ c¶ thÞ 
tr−êng trong n−íc ë mét sè khu vùc l¹i cao h¬n møc gi¸ quèc tÕ. §iÒu nµy ®Æc biÖt râ trong c¸c 
lÜnh vùc vèn do c¸c DNNN n¾m gi÷. Mét dù ¸n ®Çu t− vµo mét trong sè c¸c lÜnh vùc nµy cã thÓ 
cho gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng, hoÆc tû lÖ néi hoµn cao nÕu ®¸nh gi¸ s¶n l−îng t¨ng thªm cña dù ¸n theo 
møc gi¸ trong n−íc hiÖn hµnh. Tuy nhiªn, cïng dù ¸n ®ã cã thÓ bÞ coi lµ kh«ng mang l¹i lîi nhuËn 
nÕu ®¸nh gi¸ theo møc gi¸ quèc tÕ. §©y lµ mét c¸ch ®Ó nãi r»ng ë nh÷ng khu vùc kh«ng cã lîi thÕ 
so s¸nh râ rµng, ViÖt Nam cã thÓ tiÕt kiÖm nguån lùc b»ng c¸ch nhËp khÈu hµng hãa h¬n lµ nç lùc 
ph¸t triÓn s¶n xuÊt néi ®Þa. MÆc dï ®©y cã thÓ lµ mét ®iÓm kh«ng mÊy quan träng, nã cho thÊy sù 
cÇn thiÕt ph¶i thÈm ®Þnh l¹i c¸c dù ¸n ®Çu t− lín cña c¸c DNNN trªn tinh thÇn c¸c cam kÕt cña 
ViÖt Nam khi gia nhËp WTO, còng nh− c¸c cam kÕt vÒ ch−¬ng tr×nh gi¶m thuÕ theo AFTA. CÇn 
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ph¶i lo¹i bá c¸c dù ¸n ®Çu t− kh«ng mang l¹i lîi Ých theo c¬ cÊu b¶o hé, nhÊt lµ c¸c dù ¸n trung vµ 
dµi h¹n, cho dï c¸c dù ¸n nµy rÊt hÊp dÉn xÐt trªn møc gi¸ c¶ hiÖn hµnh.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Nh÷ng khiÕm khuyÕt cña thÞ tr−êng kh¸ phæ biÕn ë c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn, vµ nhiÒu dù 
¸n ®Çu t− c«ng céng nh»m kh¾c phôc nh÷ng khiÕm khuyÕt nµy. VÝ dô ®iÓn h×nh nhÊt lµ viÖc ph¸t 
triÓn kinh doanh vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm. §−êng s¸ cã thÓ gióp gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn, vµ râ 
rµng ®ã lµ lîi Ých ®Çu tiªn cÇn ph¶i tÝnh to¸n khi thÈm ®Þnh dù ¸n. Tuy nhiªn, ®ã còng cã thÓ lµ 
yÕu tè quyÕt ®Þnh ®èi víi doanh nghiÖp trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng. §ã lµ ®iÒu mµ c¸c nhµ 
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch quan t©m khi hä nãi vÒ viÖc t¹o ra c¸c cùc ph¸t triÓn, hay kÝch thÝch t¨ng 
tr−ëng ®Þa ph−¬ng. Trªn thùc tÕ mét sè doanh nghiÖp sÏ nhËn thÊy lîi Ých to lín khi hä ph¸t triÓn 
kinh doanh bëi v× cÇn tÝnh gép dù ¸n ®Çu t− vµo. Tuy nhiªn, viÖc tr¸nh tÝnh gép hai lÇn còng quan 
träng kh«ng kÐm. Râ rµng, viÖc tÝnh toµn bé s¶n l−îng cña c¸c doanh nghiÖp nµy vµo lîi nhuËn 
cña dù ¸n sÏ lµ sai lÇm v× kh«ng cã dù ¸n, ®Êt ®ai, lao ®éng vµ tiÒn vèn mµ c¸c doanh nghiÖp sù 
dông sÏ ®−îc chuyÓn sang cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c.  

Mét b−íc tÝnh t¾t thùc tÕ lµ −íc tÝnh sè ng−êi lao ®éng muèn chuyÓn dÞch tõ lÜnh vùc 
n«ng nghiÖp hoÆc nh÷ng viÖc lµm ë c¸c khu vùc phi chÝnh thøc sang nh÷ng doanh nghiÖp míi vµ 
−íc tÝnh møc ®é t¨ng l−¬ng mµ hä cã thÓ nhËn ®−îc do chuyÓn dÞch nµy. Lîi Ých rßng tÝnh chung 
trong thu nhËp lao ®éng cã thÓ ®−a vµo lîi nhuËn cña dù ¸n. Ph¶i c«ng nhËn r»ng khã cã thÓ dù 
tÝnh ®−îc t¸c ®éng cña mét dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh doanh. Tuy nhiªn, 

Khung 6.1:  Giao th«ng n«ng th«n: Bª t«ng hay R¶i sái? 

§[ tõng x¶y ra tranh luËn n¶y löa ë ViÖt Nam vÒ viÖc l¸t bª t«ng hay r¶i sái nh÷ng con ®−êng
ë n«ng th«n. Kü s− x©y dùng vµ c¸c céng ®ång d©n c− cã xu h−íng ®−a ra c¸c ®¸p ¸n kh¸c nhau cho 
vÊn ®Ò nµy. §ã kh«ng ph¶i lµ do hä cã th«ng tin kh¸c nhau vÒ phÈm chÊt kü thuËt cña tõng lùa chän mµ 
lµ v× hä cã quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ m«i tr−êng thÓ chÕ ®Ó b¶o d−ìng nh÷ng con ®−êng nµy. C¶ hai phÝa 
®Òu cã trong ®Çu nh÷ng tiªu chÝ thÝch hîp ®Ó ®−a ra quyÕt ®Þnh, nh−ng hä l¹i tËp trung vµo nh÷ng lùa 
chän kh¸c nhau.  

Thêi gian sö dông cña mét con ®−êng r¶i sái phô thuéc kh«ng chØ vµo bÒ mÆt cña nã mµ cßn 
hµng lo¹t c¸c yÕu tè kh¸c nh− ®Þa h×nh, kh¶ n¨ng bÞ ngËp lôt, vµ t×nh tr¹ng xe chë qu¸ t¶i, cïng rÊt nhiÒu 
c¸c yÕu tè t−¬ng tù kh¸c. ThiÖt h¹i nµy cã thÓ gi¶i quyÕt th«ng qua chÕ ®é b¶o d−ìng thÝch hîp.  §−êng 
l¸t bª t«ng cã tuæi thä dµi h¬n. Tuy nhiªn, c¸c con ®−êng nµy gÇn nh− ph¶i x©y dùng l¹i toµn bé, do ®ã 
chi phÝ th−êng rÊt cao. C¸c kü s− x©y dùng cho r»ng ngay c¶ c¸c n−íc giµu cã nh− Mü còng sö dông 
®−êng r¶i sái bëi v× ®©y cã thÓ lµ gi¶i ph¸p tèi −u nhÊt xÐt vÒ chi phÝ vµ hiÖu qu¶ ë nh÷ng khu vùc b»ng 
ph¼ng, Ýt cã nguy c¬ ngËp lôt vµ khèi l−îng chuyªn chë thÊp. Trong khi ®ã, c¸c céng ®ång d©n c− cho 
r»ng ®−êng s¸ kh«ng ®−îc b¶o d−ìng th−êng xuyªn, vµ nÕu kh«ng ®−îc b¶o d−ìng th−êng xuyªn, 
®−êng l¸t bª t«ng cã thÓ vÉn lµ gi¶i ph¸p chi phÝ-hiÖu qu¶ tèt nhÊt. 

§Ó t×m hiÓu râ nguyªn nh©n cña sù bÊt ®ång nµy, h[y xem xÐt mét vÝ dô to¸n häc rÊt ®¬n gi¶n 
nh− sau. Coi CP vµ CG lÇn l−ît lµ chi phÝ x©y dùng mét con ®−êng l¸t bª t«ng vµ con ®−êng r¶i sái. Gi¶ 
sö con ®−êng l¸t cã tuæi thä lµ YP n¨m vµ sau ®ã cÇn ph¶i x©y dùng l¹i. Trong khi víi chi phÝ b¶o 
d−ìng hµng n¨m lµ M, ®−êng r¶i sái cã tuæi thä lµ YM n¨m.  NÕu kh«ng ®−îc b¶o d−ìng, con ®−ßng 
nµy chØ cã tuæi thä lµ YG n¨m.  Chi phÝ hµng n¨m lµ CP/YP ®èi víi ®−êng l¸t, vµ CG/YM + M ®èi víi 
®−êng r¶i sái ®−îc b¶o d−ìng, vµ CG/YG ®èi víi ®−êng r¶i sái kh«ng ®−îc b¶o d−ìng. C¸c kü s− x©y 
dùng so s¸nh CP/YP vµ CG/YM + M vµ nÕu nh− tr−íc sau cao h¬n, hä ®Ò xuÊt x©y dùng ®−êng r¶i sái. 
Trong khi ®ã, c¸c céng ®ång d©n c− so s¸nh CP/YP víi CG/YG; vµ nªu chi phÝ sau lín h¬n, hä thÝch 
®−êng l¸t h¬n. PhÐp so s¸nh nµo trong hai phÐp so s¸nh trªn ®óng phô thuéc vµo chÊt l−îng b¶o d−ìng. 
C¸c kü s− nhÊn m¹nh sù cÇn thiÕt ph¶i n©ng cao n¨ng lùc b¶o d−ìng. Tuy nhiªn, ®iÒu ®ã ®ßi hái c¶i 
c¸ch thÓ chÕ. Vµ nÕu ph¶i mÊt nhiÒu n¨m h¬n YG n¨m ®Ó thùc hiÖn ®Ò xuÊt, nµy, râ rµng phÇn ®óng 
thuéc vÒ c¸c céng ®ång d©n c−. 
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trong tr−êng hîp c¸c dù ¸n giao th«ng, Ýt nhÊt kinh nghiÖm ë c¸c ®Þa ph−¬ng ë ViÖt Nam cã thÓ 
¸p dông nh− lµ mét chØ sè. Ch¼ng h¹n nh−, nh÷ng ®¸nh gi¸ tr−íc ®©y vÒ nh÷ng t¸c ®éng x[ héi 
cña c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng, nh− lµ nh÷ng ®¸nh gi¸ cña quèc lé 5 vµ cÇu Mü ThuËn cã thÓ ¸p 
dông ®Ó tham kh¶o cho c¸c dù ¸n t−¬ng tù.  

 ThiÕu thÞ tr−êng lµ nguyªn nh©n cña c¸c vÊn ®Ò m«i tr−êng. XÐt tõ gãc ®é tµi chÝnh thuÇn 
tóy, kh«ng cã “chi phÝ” nµo kÌm theo « nhiÔm mµ mét dù ¸n th¶i ra, còng nh− t×nh tr¹ng t¾c 
®−êng, sè ng−êi tö vong vµ nh÷ng thiÖt h¹i vÒ søc kháe do tai n¹n giao th«ng, mÆc dï râ rµng 
nh÷ng chi phÝ ®ã hoµn toµn cã thËt ®èi víi toµn x[ héi. Tuy nhiªn, c¸c dù ¸n ®Çu t− c«ng céng 
ph¶i tÝnh to¸n tÊt c¶ c¸c chi phÝ nµy. Trong tr−êng hîp g©y « nhiÔm, cÇn ph¶i thªm chi phÝ lµm 
s¹ch vµo tæng chi phÝ cña dù ¸n khi −íc tÝnh lîi nhuËn, ngay c¶ khi nh÷ng ho¹t ®éng lµm s¹ch 
kh«ng n»m trong dù ¸n. ViÖc tÝnh to¸n nh÷ng chi phÝ nµy sÏ trë nªn dÔ dµng h¬n nÕu ¸p dông 
nh÷ng ®¸nh gi¸ vÒ t¸c ®éng m«i tr−êng vµo c¸c dù ¸n ®Çu t− ë tÊt c¶ c¸c cÊp. Trong tr−êng hîp 
g©y t¾c nghÏn giao th«ng, ®ã lµ chi phÝ x©y dùng thªm c¬ së h¹ tÇng ®Ó gi¶i quyÕt ®i l¹i cña c¸c 
ph−¬ng tiÖn do dù ¸n t¹o ra. Tuy nhiªn, chi phÝ do nghÏn giao th«ng th−êng kh«ng ®−îc chó ý tíi 
khi ®Çu t− vµo c¸c ®Þa ®iÓm ph¸t triÓn m¹nh, vèn th−êng rÊt ®«ng d©n c−. Cßn ®èi víi tr−êng hîp 
tai n¹n giao th«ng, cÇn ph¶i ®−a chi phÝ xÐt vÒ thiÖt h¹i tÝnh m¹ng vµ søc kháe thµnh mét th«ng lÖ 
chuÈn mùc trong thÈm ®Þnh dù ¸n. 

 

Kinh phÝ ph¸t triÓn h¹ tÇng  

 

Kh«ng nªn th«ng qua c¸c dù ¸n ®Çu t− c«ng céng nÕu nh− c¸c dù ¸n nµy kh«ng chøng tá 
tû lÖ lîi nhuËn cao sau khi ®[ tÝnh to¸n r»ng c¸c thÞ tr−êng liªn quan cã thÓ bÞ mÐo mã, kh«ng 
hoµn h¶o vµ ®¬n gi¶n lµ thiÕu. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c dù ¸n cã tû lÖ lîi nhuËn cao ph¶i 
lµ tr¸ch nhiÖm cña khu vùc c«ng. Ng−îc l¹i, viÖc ®Ó khu vùc t− nh©n thùc hiÖn cµng nhiÒu dù ¸n 
cµng tèt ®Ó sö dông nguån lùc cã h¹n cña ChÝnh phñ nh»m tËp trung vµo c¸c dù ¸n mµ x[ héi thùc 
sù cÇn mµ ch−a thùc hiÖn ®−îc sÏ thÝch hîp h¬n. Ch¼ng h¹n nh−, kh«ng cã lý do ®Æc biÖt nµo ®Ó 
khu vùc c«ng ®Çu t− vµo c¸c ho¹t ®éng mang tÝnh th−¬ng m¹i, trõ phi ng−êi ta coi c¸c ho¹t ®éng 
nµy mang tÝnh chiÕn l−îc. QuyÕt ®Þnh sè 155/2004/Q§-CP lµ mét b−íc ®i tÝch cùc trong h−íng ®i 
nµy khi ®−a ra mét danh môc “tÝch cùc” cña nh÷ng lÜnh vùc mµ sù tham gia cña khu vùc c«ng 
céng ®−îc coi lµ cÇn thiÕt, víi ngô ý r»ng sù tham gia ®ã trong c¸c lÜnh vùc cßn l¹i lµ kh«ng cÇn 
thiÕt.  

 ViÖc ngµy cµng ®Ó khu vùc t− nh©n tham gia ®Çu t− vµo c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng sÏ 
gióp gi¶m bít ¸p lùc hiÖn nay ®èi víi c¸c nguån lùc c«ng céng. ¦íc tÝnh, giai ®o¹n 2001-2005 sÏ 
huy ®éng ®−îc 550 ngh×n tû ®ång, t¨ng 70% so víi giai ®o¹n tr−íc. Ng©n s¸ch Nhµ n−íc sÏ ®ãng 
gãp kho¶ng 36% tæng sè kinh phÝ nµy, sè cßn l¹i sÏ ®−îc h×nh thµnh tõ vèn vay cña Quü HTPT 
cung cÊp (bao gåm cho vay ODA) vµ lîi nhuËn gi÷ l¹i cña c¸c DNNN. VÒ nguyªn t¾c, ng©n s¸ch 
kh«ng ®−îc sö dông ®Ó ®Çu t− vµo c¸c dù ¸n cña c¸c DNNN. Tuy nhiªn, c¸c dù ¸n nµy sÏ ®−îc 
Quü HTPT cho vay nÕu nh− kÕ ho¹ch kinh doanh cña c¸c DNNN ®−îc c¸c cÊp cã thÈm quyÒn 
th«ng qua. §iÒu kiÖn ®Ó nhËn ®−îc c¸c kho¶n tÝn dông cña Quü HTPT ®[ ®−îc nªu râ trong NghÞ 
®Þnh 106/2004/N§-CP. MÆc dï ®[ cã nh÷ng c¶i thiÖn nµy trong c¬ chÕ cho vay, hoÆc cã thÓ lµ do 
nh÷ng c¶i thiÖn nµy, khèi l−îng nguån lùc dµnh cho ®Çu t− vµo khu vùc c«ng céng ngµy cµng Ýt so 
víi nhu cÇu. §Ó gi¶i quyÕt sù thiÕu hôt nµy, c¸c bé vµ chÝnh quyÒn c¸c tØnh, thµnh ®[ ®−a ra 
nh÷ng c¬ chÕ míi ®Ó huy ®éng thªm nguån lùc. Trong khi cã thÓ nhËn biÕt c¸c c¬ chÕ nµy xÐt tõ 
gãc ®é c¸c ®¬n vÞ ®Çu t−, tõ gãc ®é tæng thÓ ®©y vÉn lµ mét dÊu hái, ®Æc biÖt khi ViÖt Nam ®ang 
nç lùc nh»m c¶i thiÖn h¬n n÷a tÝnh minh b¹ch vµ hiÖu qu¶ qu¶n lý tµi chÝnh c«ng.  

 Vay nî lµ mét trong nh÷ng c¬ chÕ nh− vËy. Mét vµi h×nh thøc vay nî ®[ tån t¹i, gièng 
nh− tr−êng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu x©y dùng h¹ tÇng. §ît ®Çu ®−îc ph¸t hµnh n¨m 2003 huy 
®éng ®−îc 5.000 tû ®ång, trong ®ã 3,200 tû ®ång ®−îc ®em ®Çu t− vµo lÜnh vùc giao th«ng. §ît 
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ph¸t hµnh tiÕp theo vµo n¨m 2004 huy ®éng ®−îc 9.000 tû ®ång. Tr¸i phiÕu thµnh phè do Thµnh 
phè Hå ChÝ Minh ph¸t hµnh lµ mét phÇn trong ph¸t hµnh chøng tõ nî ®Ó ®Çu t−. Cuèi n¨m 2003, 
thµnh phè ®[ b¸n ®−îc 1.750 tû ®ång tr¸i phiÕu cã kú h¹n hai vµ n¨m n¨m víi l[i suÊt lÇn l−ît lµ 
8,52 vµ 9% n¨m. §©y lµ lÇn ®Çu tiªn ë ViÖt Nam cã ho¹t ®éng nµy. ChÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph−¬ng 
kh¸c kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t hµnh c«ng tr¸i hoÆc ®i vay c¸c tæ chøc tµi chÝnh. §iÒu nµy cã 
nghÜa lµ hiÖn vÉn ch−a cã nh÷ng nguy c¬ tµi khãa do viÖc vay nî ë cÊp tØnh, thµnh. Tuy nhiªn, do 
nhu cÇu ®Çu t− lín vµo c¬ së h¹ tÇng, khèi l−îng d− nî tr¸i phiÕu thµnh phè sÏ t¨ng rÊt cao. §Ó 
qu¸ tr×nh nµy bÒn v÷ng, cÇn thùc hiÖn mét c¸ch tuÇn tù, thùc hiÖn ®óng c¸c nguyªn t¾c tµi khãa. 
§Æc biÖt, hiÖn ®ang cã nguy c¬ r»ng nh÷ng b−íc ®i qu¸ nhanh trong viÖc vay nî cña c¸c tØnh, 
thµnh phè cã tiÒm lùc kinh tÕ sÏ khiÕn c¸c tØnh nghÌo nhÊt còng ®æ x« theo. 

Tuy nhiªn, cã mét sè h×nh thøc vay nî kh«ng râ rµng. Mét sè bé ®[ tµi trî c¸c dù ¸n ®Çu 
t− b»ng c¸ch vay cña c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i th«ng qua c¸c DNNN trùc thuéc víi hy väng r»ng 
sau nµy sÏ ®−îc ChÝnh phñ thanh to¸n. §èi víi tr−êng hîp cña Bé NN&PTNT víi ®Çu t− tõ ng©n 
s¸ch chØ ®¸p øng 60% nhu cÇu,  nî qu¸ h¹n ®Ó x©y dùng c¬ b¶n trong lÜnh vùc thñy lîi ®[ lªn ®Õn 
800 tû ®ång. Nî qu¸ h¹n cña Bé GTVT vµ c¸c nhµ thÇu ®[ lªn ®Õn 1.200 tû ®ång trong khi nî qu¸ 
h¹n cña Tæng C«ng ty x©y dùng Giao th«ng, trùc thuéc Bé GTVT, còng lªn ®Õn 1.000 tû ®ång. 
Côc §BVN còng chi nhiÒu h¬n nguån lùc ®−îc cÊp b»ng c¸ch vay  c¸c nhµ thÇu. Sè tiÒn nî qu¸ 
h¹n cña Côc §BVN hiÖn −íc tÝnh ®[ lªn tíi 800 tû ®ång. Ch¼ng cã g× lµ ng¹c nhiªn, khi thùc tÕ 
thùc hiÖn chi tiªu trong lÜnh vùc giao th«ng v−ît qu¸ ng©n s¸ch ®−îc cÊp trong kho¶ng tõ 25 ®Õn 
30%. HiÖn nay, cã rÊt nhiÒu ®Þa ph−¬ng trë thµnh con nî trong nhiÒu n¨m, trong khi cã rÊt nhiÒu 
nhµ thÇu buéc ph¶i ®i vay c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i víi møc l[i suÊt rÊt cao trong khi chê c¸c c¬ 
quan chÝnh quyÒn thanh to¸n.  

ViÖc xãa nh÷ng kho¶n nî khã ®ßi nµy tõng ®−îc coi lµ mét −u tiªn vµ ®[ cã nh÷ng tiÒn lÖ. 
QuyÕt ®Þnh 244/TTg/1999 cho phÐp b¶o l[nh sè tiÒn 2.003 tû ®ång chi v−ît qu¸ vµ QuyÕt ®Þnh 
1116/TTg/2001 còng lµm t−¬ng tù víi sè tiÒn 1.060 tû ®ång. Tuy nhiªn, gi¶i ph¸p nµy còng ®i 
kÌm theo rñi ro vÒ ®¹o ®øc khi c¸c bé vµ tØnh, thµnh ®ang m¾c nî tiÕp tôc ®i vay. Do ®ã, ChÝnh 
phñ yªu cÇu c¸c bé vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ph¶i ph©n biÖt c¸c dù ¸n thuéc vµ kh«ng thuéc quy 
ho¹ch tæng thÓ. Nh÷ng kho¶n nî liªn quan ®Õn c¸c dù ¸n thuéc quy ho¹ch tæng thÓ −íc tÝnh lªn 
®Õn 5 ngh×n tû ®ång, sÏ ®−îc dÇn dÇn ®−a vµo c¸c lÇn ph©n bæ ng©n s¸ch Nhµ n−íc trong t−¬ng 
lai. Con sè 6 ngh×n tû ®ång nî qu¸ h¹n cßn l¹i, c¸c chñ ®Çu t− ph¶i tù h¹ch to¸n. Trong khi ®ã, c¸c 
gi¶i ph¸p s¸ng t¹o kh¸c ®Ó tµi trî c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng vÉn ®ang ®−îc c¸c tØnh thµnh ®−a 
ra, ®Æc biÖt lµ d−íi d¹ng c¸c quü ph¸t triÓn ®Çu t− cña tØnh (xem Khung 6.2). 

 

T¸i ®Þnh c−  

  

 Tµi chÝnh h¹n hÑp kh«ng ph¶i lµ  trë ng¹i duy nhÊt trong c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng: viÖc 
gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¸c nhãm d©n c− sèng trong ph¹m vi dù ¸n còng khã kh¨n 
kh«ng kÐm. M©u thuÉn trong viÖc t¸i ®Þnh c− nh÷ng ®èi t−îng bÞ ¶nh h−ëng bëi dù ¸n cã thÓ ngµy 
cµng s©u s¾c do ®Êt ®ai ë ViÖt Nam ngµy cµng khan hiÕm. Tr−êng hîp ®iÓn h×nh lµ khu c«ng 
nghiÖp An Kh¸nh ë tØnh Hµ T©y. ViÖc x©y dùng khu c«ng nghiÖp nµy ®[ ®−îc cÊp phÐp tõ n¨m 
2001.  Tuy nhiªn 854 hé gia ®×nh sinh sèng trªn 30 ha ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®−îc cÊp cho dù 
¸n nhÊt quyÕt ph¶n ®èi do møc ®Òn bï ch−a tháa ®¸ng, vµ thÊp h¬n so víi møc ®Òn bï cña c¸c dù 
¸n t−¬ng tù ë gÇn Hµ Néi. Ph¶i mÊt rÊt nhiÒu n¨m, cïng víi sù can thiÖp cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn, 
míi thuyÕt phôc ®−îc c¸c hé d©n nµy chÊp nhËn møc ®Òn bï. Trong khi ®ã, c¸c nhµ ®Çu t− ®[ 
®−îc cÊp ®Êt trong khu c«ng nghiÖp ®[ bÞ ¶nh h−ëng rÊt nhiÒu do xung ®ét nµy.  
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 C¸c chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c− cña ViÖt Nam ®[ ®−îc c¶i thiÖn ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn 
®©y. Tr−íc n¨m 1992, Nhµ n−íc cã thÓ thu håi ®Êt mµ kh«ng ®Òn bï g× hoÆc chØ ®Òn bï  cho chÝnh 
quyÒn ®Þa ph−¬ng hoÆc tæ chøc tËp thÓ ®[ ®−îc cÊp ®Êt. C¬ së ph¸p lý cho chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c− 
dÇn dÇn h×nh thµnh víi sù ra ®êi cña HiÕn ph¸p n¨m 1992 vµ LuËt §Êt ®ai n¨m 1993, kÌm theo ®ã 
lµ  h−íng dÉn thùc hiÖn trong NghÞ ®Þnh 22/1998/ND-CP, cïng víi nh÷ng c¶i thiÖn trong LuËt §Êt 
®ai n¨m 2003. Cho ®Õn nay, luËt ®[ qui ®Þnh lµ ph¶i ®Òn bï nh÷ng thiÖt h¹i vÒ ®Êt vµ c¸c tµi s¶n 
kÌm theo ®Êt. C¸c biÖn ph¸p hç trî æn ®Þnh møc sèng cña nh÷ng ®èi t−îng bÞ ¶nh h−ëng ®[ ®−îc 
®−a ra víi nguyªn t¾c chung lµ n¬i t¸i ®Þnh c− ph¶i cã ®iÒu kiÖn sèng Ýt nhÊt lµ ngang b»ng hoÆc 
tèt h¬n.  

Mét trong nh÷ng khã kh¨n chÝnh trong viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c− ë ViÖt 
Nam liªn quan ®Õn c¸c ®èi t−îng chiÕm dông ®Êt “tr¸i phÐp”.  Theo th«ng lÖ quèc tÕ, tÊt c¶ nh÷ng 
ng−êi sinh sèng trªn khu ®Êt tr−íc khi cã dù ¸n ®Çu t− ®Òu ph¶i ®−îc hç trî vµ ®Òn bï. ChØ cã 
nh÷ng chiÕm dông sau ngµy dù ¸n vµo míi lµ tr¸i phÐp. Tuy nhiªn, ë ViÖt Nam, chØ cã c¸c hé cã 
GCNQSD§ míi ®−îc hç trî.  Do viÖc cÊp GCNQSD§ diÔn ra hÕt søc chËm ch¹p ë c¸c khu ®« thÞ, 
nhiÒu ®èi t−îng chiÕm dông “tr¸i phÐp” thùc ra l¹i lµ nh÷ng ng−êi c− tró dµi h¹n. NghÞ ®Þnh 22 
më ra kh¶ n¨ng cho mét ®−êng lèi th«ng tho¸ng h¬n víi quy ®Þnh r»ng “UBND cÊp tØnh sÏ xem 
xÐt hç trî nh÷ng ng−êi sö dông ®Êt tr¸i phÐp trong tõng tr−êng hîp cô thÓ”.  Nh−ng do nguån lùc 
h¹n chÕ, nªn kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Òu mÆn mµ víi ®Æc quyÒn nµy.  

 Nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt víi th«ng lÖ quèc tÕ lµ c¸c ph−¬ng ph¸p ¸p dông ®Ó tÝnh to¸n møc 
®Òn bï. Ch¼ng h¹n nh− víi c¸c dù ¸n do n−íc ngoµi tµi trî, gi¸ thay thÕ cho tµi s¶n bÞ thiÖt h¹i 
®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn gi¸ thÞ tr−êng. ChÝnh s¸ch cña ViÖt Nam, mét mÆt yªu cÇu viÖc ®Òn bï cho 
®Êt ®ai bÞ thiÖt h¹i ph¶i dùa trªn møc gi¸ “gÇn” víi møc gi¸ chuyÓn nh−îng GCNQSD§ trªn thÞ 

Khung 6.2: C¸c quü ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ  

Gièng nh− rÊt nhiÒu tØnh, thµnh phè ë ViÖt Nam, TP. Hå ChÝ Minh hiÖn ®ang ph¶i ®−¬ng ®Çu 
víi t×nh tr¹ng thiÕu hôt ng©n s¸ch ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. §Ó gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng nµy, n¨m 1997 
chÝnh phñ ®[ thö nghiÖm thµnh lËp Quü §Çu t− Ph¸t triÓn §« thÞ cña TP. Hå ChÝ Minh (HIFU).  §©y lµ 
mét tæ chøc tµi chÝnh Nhµ n−íc trùc thuéc ñy ban Nh©n d©n thµnh phè, víi môc ®Ých n©ng cao hiÖu qu¶ 
sö dông c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi ng©n s¸ch Nhµ n−íc. HIFU ho¹t ®éng víi t− c¸ch lµ mét ph¸p 
nh©n víi hÖ thèng kÕ to¸n ®éc lËp.  Quü ph¶i tù h¹ch to¸n chi phÝ vµ tù chÞu nh÷ng rñi ro, ®ång thêi chÞu 
tr¸ch nhiÖm huy ®éng vèn vµ thanh to¸n c¸c kho¶n nî. Sau nh÷ng kÕt qu¶ t−¬ng ®èi kh¶ quan cña 
HIFU, c¸c quü t−¬ng tù ®[ ®−îc thµnh lËp ë 12 tØnh, thµnh kh¸c.  

Cho ®Õn nay, HIFU ®[ gi¶i ng©n ®−îc 1.200 tû ®ång nguån vèn ñy th¸c. Quü còng ®[ cho 155 
dù ¸n ph¸t triÓn giao th«ng, xö lý n−íc, x©y dùng chung c−, c¸c khu c«ng nghiÖp, còng nh− trong lÜnh 
vùc y tÕ vµ gi¸o dôc vay 1.800 tû ®ång. Sè tiÒn nµy lµ vèn cña HIFU vµ tiÒn cho vay ñy th¸c cña c¸c 
ng©n hµng. Bªn c¹nh viÖc tµi trî trùc tiÕp cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng, HIFU còng ®[ thµnh lËp hoÆc 
®Çu t− vµo mét sè c«ng ty nh− C«ng ty Chøng kho¸n TP Hå ChÝ Minh, víi sè vèn ®¨ng ký 50 tû ®ång, 
Ng©n hµng Cæ phÇn ph¸t triÓn nhµ ë (70 tû ®ång) vµ Ng©n hµng th−¬ng m¹i cæ phÇn ViÖt ¸ (70 tû 
®ång).  HIFU còng ®[ ®Çu t− vµo rÊt nhiÒu c«ng ty ®[ cæ phÇn hãa víi môc ®Ých trë thµnh mét c«ng ty
tµi chÝnh mÑ thùc hiÖn quyÒn së h÷u Nhµ n−íc trong c¸c c«ng ty cæ phÇn nµy.  

Tr−íc khi thµnh lËp HIFU, nguån lùc ®Çu t− vµo c¸c dù ¸n c«ng céng tõ ng©n s¸ch kh«ng cã 
nghÜa vô thanh to¸n kÌm theo. Nh−ng sau khi HIFU ®−îc thµnh lËp, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®[ cÊp vèn 
vµ ñy th¸c qu¶n lý viÖc gi¶i ng©n, sö dông vµ thanh to¸n nguån lùc ng©n s¸ch. C¬ chÕ míi ®[ thay thÕ 
viÖc gi¶i ng©n ng©n s¸ch b»ng cho vay ng©n s¸ch. Trong c¸c n¨m qua, HIFU ®[ nhËn ñy th¸c tiÒn vay 
cña c¸c ng©n hµng ®Ó tµi trî c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng. Quü còng ®[ huy ®éng vèn th«ng qua c¸c 
c«ng ty cæ phÇn d−íi h×nh thøc liªn doanh c«ng céng vµ t− nh©n. §©y lµ m« h×nh ph¸t hµnh chøng tõ nî 
cÊp ®Þa ph−¬ng ®Çu tiªn ë ViÖt Nam.  
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tr−êng, mÆt kh¸c l¹i cho phÐp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Æt ra c¸c møc gi¸ dµnh cho c¸c lo¹i ®Êt 
kh¸c nhau. C¸c møc gi¸ hµnh chÝnh kÓ trªn kh«ng ph¶n ¸nh ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng vµ 
kh«ng ®−îc cËp nhËt th−êng xuyªn.  H−íng dÉn cña c¸c nhµ tµi trî còng yªu cÇu ph¶i båi th−êng 
®Çy ®ñ khi cã thiÖt h¹i vÒ kinh doanh, tuy nhiªn ®iÒu nµy kh«ng ®−îc ®Ò cËp trong c¸c chÝnh s¸ch 
cña ViÖt Nam. Mét kh¸c biÖt quan träng n÷a lµ thêi gian ®Òn bï. §èi víi c¸c dù ¸n n−íc ngoµi tµi 
trî, viÖc ®Òn bï ph¶i ®−îc hoµn tÊt tr−íc khi cã t¸i ®Þnh c−. Trong khi ®ã, ®èi víi c¸c dù ¸n vèn 
trong n−íc, th−êng th× chØ sau khi bµn giao mÆt b»ng ng−êi bÞ ¶nh h−ëng míi nhËn ®−îc hç trî.  

Víi viÖc ban hµnh LuËt §Êt ®ai n¨m 2003,  nhiÒu ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a c¸c nguyªn t¾c 
quèc tÕ vµ c¸c chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam ®[ bÞ xãa bá, Ýt nhÊt lµ trªn giÊy tê.  Nh÷ng ®iÓm kh¸c 
biÖt cßn l¹i trong lÜnh vùc nµy lµ cÇn ph¶i  th«ng b¸o vµ tham kh¶o ý kiÕn nh÷ng ®èi t−îng t¸i 
®Þnh c−, vµ ®Ó tÝch cùc gióp hä hßa nhËp víi céng ®ång d©n c− n¬i ë míi. Trong khi chÝnh quyÒn 
cÊp tØnh cã thÓ ¸p dông thªm c¸c biÖn ph¸p nh− thÕ nµy nÕu muèn, hä l¹i kh«ng bÞ buéc ph¶i lµm 
nh− vËy. Gi¸m s¸t ®éc lËp viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch t¸i ®Þnh c− còng kh«ng n»m trong chÝnh 
s¸ch cña ViÖt Nam, trong khi ®©y l¹i th−êng lµ  yªu cÇu cña c¸c dù ¸n do n−íc ngoµi tµi trî. MÆc 
dï cã nh÷ng ®iÓm kh¸c biÖt nh− vËy, vÉn cã sù t−¬ng ®ång c¬ b¶n gi÷a chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam 
vµ h−íng dÉn cña c¸c nhµ tµi trî. Trong c¶ hai chÝnh s¸ch, c¸ch thøc ®Òn bï ®Òu dùa trªn viÖc tÝnh 
gi¸ mét danh s¸ch c¸c h¹ng môc mang tÝnh vËt chÊt h¬n lµ dùa trªn viÖc ®¹t ®−îc mét møc sèng 
sung tóc mang tÝnh chñ quan (xem Khung 6.3) 

Mét cuéc kh¶o s¸t rµ so¸t ®[ ®−îc tiÕn hµnh ë ba thµnh phè lín ®Ó ®¸nh gi¸ xem cuéc 
sèng cña c¸c ®èi t−îng ®[ t¸i ®Þnh c− hiÖn nay ra sao. Träng t©m cña kh¶o s¸t nµy lµ c¸c dù ¸n 
®Çu t− më réng ®−êng, x©y dùng chung c−, vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së kh¸c ë TP 
Hå ChÝ Minh, Hµ Néi vµ §µ N½ng. Kh«ng cã dù ¸n nµo trong sè nµy lµ do n−íc ngoµi tµi trî, do 
®ã c¸c hé gia ®×nh bÞ ¶nh h−ëng ®−îc hç trî theo chÝnh s¸ch cña ViÖt Nam tr−íc khi cã LuËt §Êt 
®ai míi. ë mçi thµnh phè kÓ trªn, ng−êi ta tiÕn hµnh lÊymét mÉu ngÉu nhiªn gåm 320 hé gia ®×nh 
trong tæng sè c¸c hé gia ®×nh bÞ ¶nh h−ëng bëi mét sè dù ¸n trong vßng s¸u th¸ng ®Õn hai n¨m 
qua. Tuy nhiªn, tØ lÖ hé gia ®×nh t×m ®−îc ë §µ N½ng cao h¬n rÊt nhiÒu so víi Hµ Néi vµ TP Hå 
ChÝ Minh (xem B¶ng 6.2).  NÕu tÝnh c¶ 28 hé hiÖn ®ang sèng ë nhµ t¹m  vµ do vËy th«ng tin vÒ hä 
kh«ng ®−îc ph©n tÝch,th× cã kho¶ng 85% sè hé trong mÉu ®−îc t×m thÊy  vµ kh¶o s¸t ë §µ N½ng, 
so víi kho¶ng 55% ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh. ViÖc kh«ng thÓ t×m thÊy mét tØ lÖ lín 
c¸c hé bÞ ¶nh h−ëng ë Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh cã thÓ lµ do sù sai lÖch  thèng kª. Nh÷ng hé cã 
thÓ t×m ®−îc lµ nh÷ng hé, do bÞ ¶nh h−ëng, ®[ ®−îc mua, (vµ gi÷ ®−îc) mét m¶nh ®Êt hoÆc mét 
c¨n hé chung c−. Cã lÏ nh÷ng hé nµy cã cuéc sèng sung tóc h¬n so víi c¸c hé ph¶i tù t×m n¬i ë 
míi cho m×nh. Hay nãi c¸ch kh¸c, møc sèng trung b×nh cña c¸c hé ph¶i t¸i ®Þnh c− ë Hµ Néi vµ 
thµnh phè Hå ChÝ Minh cã thÓ thÊp h¬n møc mµ kh¶o s¸t nµy cho thÊy.  

VÒ tæng thÓ, cã vÎ nh− lµ sinh kÕ cña c¸c hé ph¶i t¸i ®Þnh c− bÞ ¶nh h−ëng theo nhiÒu c¸ch 
kh¸c nhau. ViÖc ®Òn bï trùc tiÕp râ rµng lµ kh«ng ®Çy ®ñ, nÕu ®em so víi gi¸ trÞ cña tµi s¶n bÞ 
thÞªt h¹i. Tuy nhiªn, c¸c hé ph¶i t¸i ®Þnh c− ë Hµ Néi vµ §µ N½ng sau ®ã l¹i thu ®−îc lîi lín. ë 
Hµ Néi, nh÷ng lîi Ých nµy cã thÓ liªn quan ®Õn sù bïng næ vÒ bÊt ®éng s¶n, cã nghÜa lµ c¸c hé 
ph¶i t¸i ®Þnh c− cã thÓ kh«ng cã ®−îc møc sèng sung tóc h¬n c¸c hé kh¸c. Cßn ë §µ N½ng, lîi Ých 
phÇn lín xuÊt ph¸t tõ viÖc tiÕp cËn ®−îc víi ®Êt ®ai cã gi¸ rÎ h¬n gi¸ thÞ tr−êng. Nh÷ng lîi Ých to 
lín kh¸c liªn quan ®Õn chÊt l−îng sèng ë n¬i ®Þnh c− míi tèt h¬n. Trong khi kh¶ n¨ng ®¸p øng 
nhu cÇu hµng ngµy cã vÎ thÊp h¬n so víi tr−íc khi t¸i ®Þnh c−, nh×n chung c¸c hé tá ra kh¸ hµi 
lßng víi viÖc tiÕp cËn c¸c dÞch vô gi¸o dôc, y tÕ, m«i tr−êng xung quanh xÐt vÒ mÆt an ninh vµ kh¶ 
n¨ng duy tr× c¸c mèi quan hÖ x[ héi. Møc ®é hµi lßnng ë khÝa c¹nh nµy lµ ®Æc biÖt cao ë §µ N½ng.     
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Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t, cã mét nöa sè ng−êi ®−îc hái ë ba thµnh phè nµy cho r»ng cuéc 
sèng cña hä xÊu ®i do t¸i ®Þnh c−. ChØ cã 1/5 ®Õn 1/3 sè ng−êi ®−îc hái cho r»ng hä kh«ng lÊy 
lµm tiÕc v× ®[ di dêi.  §em so s¸nh, cã kho¶ng 2/3 sè c¸n bé, vµ c«ng nh©n viªn bÞ gi¶m biªn chÕ 
trong c¸c DNNN ®−îc hç trî tõ quü an sinh x[ héi theo NghÞ ®Þnh 41 cho biÕt hä kh«ng bÞ ¶nh 
h−ëng nhiÒu do ph¶i nghØ viÖc.   

Khung 6.3: MÊt viÖc lµm vµ mÊt ®Êt  

 Còng gièng nh− viÖc c¸c dù ¸n ®Çu t− yªu cÇu c¸c hé gia ®×nh chuyÓn khái mét sè ®Þa ®iÓm 
nµo ®ã, nh÷ng c¶i c¸ch kinh tÕ th−êng ®i kÌm víi mÊt viÖc lµm trong mét sè ngµnh nhÊt ®Þnh, chñ yÕu 
lµ trong c¸c c¬ quan chÝnh phñ hay c¸c DNNN. Trong c¶ hai tr−êng hîp trªn, viÖc x¸c ®Þnh c¸c c¬ chÕ 
®Òn bï cho nh÷ng ng−êi bÞ ¶nh h−ëng ®[ trë thµnh th«ng lÖ nh»m ®¶m b¶o r»ng mäi ng−êi cïng chia sÎ 
thµnh qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ. Tuy nhiªn, c¸ch thøc ®Òn bï trong hai tr−êng hîp trªn l¹i rÊt kh¸c nhau.  

Trong tr−êng hîp mÊt viÖc, ng−êi ta tÝnh to¸n tr−íc nh÷ng thay ®æi trong thu nhËp vµ møc sèng 
cña ng−êi bÞ gi¶m biªn chÕ. TÝnh to¸n nµy th−êng dùa trªn d÷ liÖu ®iÒu tra hé gia ®×nh, tËp trung vµo thu 
nhËp, lîi Ých vµ ®iÒu kiÖn sèng cña c¸c c¸n bé, c«ng nh©n t−¬ng ®ång vÒ mäi mÆt víi nh÷ng ng−êi bÞ 
mÊt viÖc lµm. TÝnh to¸n nµy ®−îc sö dông ®Ó t×m ra c«ng thøc ®Òn bï cã thÓ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ 
c«ng b»ng nhê chuyÓn nhiÒu nguån lùc h¬n tíi nh÷ng ng−êi bÞ mÊt viÖc. C¸c c«ng thøc th−êng tÝnh ®Õn 
mét sè n¨m h−ëng l−¬ng, hay sè th¸ng lÜnh l−¬ng trong tõng n¨m c«ng t¸c, vµ cã thÓ kÌm theo mét 
kho¶n tiÒn trän gãi nhÊt ®Þnh. Lý t−ëng lµ viÖc ®Òn bï ®−îc thùc hiÖn trªn tinh thÇn tù nguyÖn vµ khi 
nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn chÊp nhËn møc ®Òn bï th× ®ã lµ mét sù kh¼ng ®Þnh (hoÆc chÝ Ýt còng lµ hy 
väng nh− vËy) r»ng sù ®Òn bï ®ã kh«ng lµm cho møc sèng cña hä bÞ thiÖt h¹i. Trªn thùc tÕ, c¸c ch−¬ng 
tr×nh tù nguyÖn l¹i t¹o ra nh÷ng r¾c rèi riªng do viÖc nhiÒu c¸n bé cã kh¶ n¨ng l¹i muèn nghØ viÖc trong 
khi ®ã nh÷ng ng−êi kh«ng ®ñ n¨ng lùc l¹i ë l¹i. §©y ®−îc coi lµ bÊt lîi ®èi víi ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch. 
BÊt chÊp viÖc gi¶m biªn chÕ vµ ®Òn bï lµ tù nguyÖn hay b¾t buéc, c¸c cuéc kh¶o s¸t rµ so¸t vÒ nh÷ng 
c¸n bé, c«ng nh©n viªn bÞ gi¶m biªn chÕ cã thÓ ®−îc tiÕn hµnh ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng thay ®æi trong thu 
nhËp vµ møc sèng do viÖc gi¶m biªn g©y ra, còng nh− ®Ó ®iÒu chØnh c«ng thøc ®Òn bï nÕu cÇn thiÕt. 
§©y lµ ph−¬ng ph¸p ®−îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam theo NghÞ ®Þnh 41/2002/N§-CP, vÒ viÖc lËp ra quü an 
sinh x[ héi ®Ó hç trî nh÷ng c¸n bé, c«ng nh©n viªn d− d«i ë c¸c DNNN.  

Trong tr−êng hîp bÞ mÊt ®Êt, c«ng thøc ®Òn bï dùa trªn viÖc ®Þnh gi¸  c¸c tµi s¶n, chñ yÕu lµ 
®Êt, vµ c¸c c«ng tr×nh còng nh− lµ viÖc kinh doanh ®i kÌm víi ®Êt. Trong tr−êng thËt ®Æc biÖt, c«ng thøc 
lµ “®Êt ®æi ®Êt” cho dï thùc tÕ lµ viÖc t¸i ®Þnh c− cã thÓ ®i kÌm nh÷ng thiÖt h¹i hoÆc lîi Ých vÒ rÊt nhiÒu 
mÆt kh¸c. C¬ héi viÖc lµm, quan hÖ l¸ng giÒng, dÞch vô x[ héi, n¹n téi ph¹m, lµ nh÷ng vÝ dô ®iÓn h×nh 
mµ ph−¬ng thøc “®Êt ®æi ®Êt” kh«ng dÔ g× tÝnh tíi. Trong tr−êng hîp bÞ mÊt viÖc lµm, møc ®Òn bï t−¬ng 
®−¬ng lµ t×m mét viÖc lµm cã møc l−¬ng vµ c¸c chÕ ®é gièng nh− viÖc lµm ®[ mÊt. H¬n thÕ n÷a, ë ViÖt 
Nam, mét trong nh÷ng lîi Ých quan träng nhÊt dµnh cho c¸c hé t¸i ®Þnh c− liªn quan ®Õn viÖc hä mua 
®−îc ®Êt víi gi¸ rÎ h¬n gi¸ thÞ tr−êng. Nh÷ng lîi Ých kiÓu nµycã thÓ lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quan 
träng nhÊt trong gãi  ®Òn bï cña ViÖt Nam, nh−ng l¹i kh«ng ®−îc xem xÐt trong h−íng dÉn cña c¸c nhµ 
tµi trî n−íc ngoµi.  

Sù ®a d¹ng cña nh÷ng lîi Ých vµ thiÖt h¹i do t¸i ®Þnh c− cho thÊy r»ng ngay c¶ ch−¬ng tr×nh ®Òn 
bï ®−îc thiÕt kÕ mét c¸ch cÈn thËn nhÊt còng cã thÓ t¹o ra nh÷ng ng−êi ®−îc lîi vµ nh÷ng ng−êi bÞ thiÖt 
thßi. XÐt tõ gãc ®é nµy, viÖc gi¸m s¸t  kh«ng nªn chØ tËp trung vµo viÖc xem xÐt xem cã tu©n thñ c¸c 
h−íng dÉn vÒ ®Òn bï, t¸i ®Þnh c− hay kh«ng mµ cßn ph¶i tËp trung vµo viÖc ®¸nh gi¸ møc sèng tr−íc vµ 
sau khi t¸i ®Þnh c−, còng nh− viÖc sö dông mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c c¬ chÕ khiÕu kiÖn cña c¸c nhãm 
d©n c− bÞ ¶nh h−ëng bÊt lîi. ViÖc gi¸m s¸t c¸c qu¸ tr×nh nµy còng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó häc tËp c¸c 
kinh nghiÖm vµ ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c− cho thÝch hîp. 
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B¶ng 6.2: Quan ®iÓm hé gia ®×nh vÒ t¸i ®Þnh c−  

 Tp HCM Hµ Néi §µ N½ng  

Cã thÓ tõ chèi nhËn ®Òn bï  0.0 2.2 12.5 

Th«ng tin vÒ quyÒn lîi  ®Òn bï dÔ hiÓu  27.6 70.4 17.9 

NhËn ®Òn bï tr−íc khi ®−îc t¸i ®Þnh c−  56.5 70.4 45.8 

KhiÕu n¹i vÒ qu¸ tr×nh ®Òn bï vµ ®−îc gi¶i quyÕt  27.1 10.5 49.1 

Kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu hµng ngµy ngang b»ng 
hoÆc tèt h¬n  

44.7 43.0 44.6 

Kh¶ n¨ng gi÷ cho gia ®×nh khái bÞ x¸o trén ngang 
b»ng hoÆc tèt h¬n  

62.4 66.5 66.3 

ChÊt l−îng n¬i ë ngang b»ng hoÆc tèt h¬n  84.1 49.2 76.3 

TiÕp cËn dÞch vô gi¸o dôc cho con em cã chÊt l−îng 
ngang b»ng hoÆc tèt h¬n 

73.5 78.2 87.5 

TiÕp cËn dÞch vô y tÕ cã chÊt l−îng ngang b»ng hoÆc 
tèt h¬n 

77.1 82.7 86.7 

Kh¶ n¨ng duy tr× quan hÖ x[ héi ngang b»ng hoÆc tèt 
h¬n  

69.4 64.2 81.3 

Møc ®é an ninh ngang b»ng hoÆc tèt h¬n 82.9 82.7 82.1 

Møc ®Òn bï v−ît qu¸ 75% gi¸ trÞ bÞ thiÖt h¹i  18.9 17.7 20.6 

§Êt/c¨n hé chung c− cã gi¸ trÞ cao h¬n 150% gi¸ ph¶i 
tr¶ 

6.3 50.3 47.0 

XÐt tÊt c¶ c¸c yÕu tè cïng nhau, cuéc sèng hiÖn t¹i 
ngang b»ng hoÆc tèt h¬n 

50.6 49.7 52.5 

Kh«ng tiÕc v× ®[ t¸i ®Þnh c−  33.1 19.0 22.5 

Sè hé t¸i ®Þnh c− cã thÓ t×m thÊy vµ ®−îc kh¶o s¸t 170 179 240 

Nguån:  IER (s¾p xuÊt b¶n), HISEDS (s¾p xuÊt b¶n) vµ CERUPAD (s¾p xuÊt b¶n). 

 

§©y cã ph¶i lµ mét h−íng ®i? 

  

Tr−êng hîp cña §µ N½ng cã thÓ kh«ng ph¶i lµ ®iÓn h×nh xÐt vÒ møc ®é tháa ®¸ng trong 
®Òn bï, nh−ng l¹i rÊt ®iÓn h×nh vÒ møc ®é minh b¹ch. Thùc tÕ kho¶ng 85% sè hé trong mÉu kh¶o 
s¸t trªn cã thÓ t×m thÊy ®−îc ®[ tù nãi lªn ®iÒu ®ã. C¸c ban t¸i ®Þnh c− cña thµnh phè vµ c¸c ban 
qu¶n lý dù ¸n biÕt c¸c hé bÞ ¶nh h−ëng sèng ë ®©u. Cßn ë Hµ Néi vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh th× 
kh«ng nh− vËy. Nh÷ng thµnh phè nµy cÇn ®Õn nh÷ng nç lùc lín, bao gåm c¶ viÖc hái th¨m nh÷ng 
ng−êi hµng xãm vµ sù gióp ®ì cña c«ng an ph−êng th× míi cã thÓ t×m ra ®−îc mét sè l−îng hé t¸i 
®Þnh c− nhá h¬n nhiÒu. Ph¶i thõa nhËn r»ng, mét phÇn sù kh¸c biÖt ë ®©y lµ ë chç Hµ Néi vµ 
thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ c¸c thµnh phè lín h¬n. Nh−ng nguyªn nh©n kh¸c cã lÏ lµ sù quan t©m 
h¬n ®Õn ®êi sèng hé gia ®×nh. C¸c ban t¸i ®Þnh c− cña §µ N½ng cã nh÷ng c¸n bé ®ñ n¨ng lùc ®Ó 
gi¶i quyÕt nh÷ng th¾c m¾c vµ khiÕu n¹i. UBND thµnh phè ®[ më cöa nhiÒu ngµy mçi tuÇn ®Ó tiÕp 
c¸c hé bÞ ¶nh h−ëng bëi dù ¸n ®Çu t−. Kh«ng ng¹c nhiªn khi sè hé khiÕu n¹i vµ c¶m thÊy r»ng 
nh÷ng b¨n kho¨n cña hä ®−îc l¾ng nghe rÊt cao ë §µ N½ng mÆc dï ban ®Çu chØ cã rÊt Ýt c¸c hé 
biÕt ®−îc c¸c quyÒn lîi cña hä.  
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 Sù c«ng b»ng ®[ thùc sù trë thµnh träng t©m cña chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c− ë §µ N½ng. Nh©n 
d©n toµn thµnh phè biÕt r»ng nhµ cña Chñ tÞch UBND thµnh phè còng bÞ gi¶i táa, vµ hiÖn ®ang ë 
nhµ thuª trong khi chê ph©n ®Êt. MÆc dï c¸c c¸n bé dù ¸n cã thÓ phñ nhËn ®iÒu nµy nh−ng th«ng 
lÖ ë ViÖt Nam lµ ¸p dông chÝnh s¸ch t¸i ®Þnh c− trong n−íc vµo c¸c dù ¸n do n−íc ngoµi tµi trî. 
§ã lµ do viÖc ®Òn bï kh¸c nhau ®èi víi c¸c hé kh¸c nhau (th−êng lµ l¸ng giÒng), tuú theo nguån 
vèn nµo ®ang ®−îc sö dông, cã thÓ lµm sai lÖch kh¸i niÖm chung vÒ tÝnh c«ng b»ng. Sù ®ång 
thuËn vÒ tÝnh minh b¹ch trong c¬ chÕ hiÖn nay ®[ trë thµnh c«ng cô ®Ó UBND thµnh phè thu håi 
®Êt bá kh«ng cña Qu©n ®éi vµ c¸c DNNN do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý. §iÒu ®ã ®[ cho phÐp thµnh phè 
thùc hiÖn dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng ®« thÞ ®Çy tham väng cña m×nh.  

  
H×nh 6.2:  Chu tr×nh khÐp kÝn cña §µ N½ng 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong 7 n¨m qua, cø n¨m hé gia ®×nh cã mét hé ph¶i t¸i ®Þnh c− ®Ó lÊy chç lµm ®−êng, 
x©y dùng ®−êng èng n−íc vµ hÖ thèng ®iÖn. Cho ®Õn khi thùc hiÖn xong quy ho¹ch tæng thÓ th× cø 
ba hé gia ®×nh sÏ cã mét hé ph¶i di dêi. Sù thay ®æi vÒ chÊt l−îng c¬ së h¹ tÇng vµ møc sèng cña 
nh©n d©n hiÖn h÷u kh¸ râ. Vµ c¶ qu¸ tr×nh xÐt trªn diÖn réng lµ tù h¹ch to¸n, v× mét tû lÖ lín 
nguån lùc dµnh cho ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ t¸i ®Þnh c− nh©n d©n lµ do viÖc b¸n ®Êt ë khu vùc träng 
®iÓm ®[ ®−îc ®Çu t− h¹ tÇng ®−êng s¸, c«ng tr×nh cÊp tho¸t n−íc vµ l−íi ®iÖn (xem H×nh 6.2). Víi 
nh÷ng ®iÒu chØnh cÇn thiÕt ®Ó ®¶m b¶o r»ng møc sèng cña c¸c ®èi t−îng bÞ ¶nh h−ëng kh«ng bÞ 

Thu vµo ng©n 
s¸ch thµnh phè  

Tµi trî ph¸t triÓn 
h¹ tÇng  
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Ph¸t triÓn nh÷ng 
khu vùc bá 
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ChuyÓn hé gia 
®×nh vµo c¸c 
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C¶i thiÖn c¬ së 
h¹ tÇng ®« thÞ  

Xo¸ bá t×nh tr¹ng 
nhµ æ chuét 

B¸n c¸c khu 
®Êt ë vÞ trÝ 
träng ®iÓm 

Gi¶i phãng 
mÆt b»ng ®Ó 
ph¸t triÓn tiÕp 

Ph¸t triÓn khu 
vùc t− nh©n 

C¶i c¸ch 
DNNN 
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thÊp ®i, c¸ch lµm nµy cã thÓ trë thµnh mét m« h×nh mÉu cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng cÊp quèc 
gia. LuËt §Êt ®ai míi vµ mét NghÞ ®Þnh 22 söa ®æi cã thÓ më ®−êng ®Ó nh©n réng kinh nghiÖm 
cña §µ N½ng.  
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7.  Tµi s¶n vµ nî 

 
 

Do mét thêi gian dµi d−íi chÕ ®é kÕ ho¹ch hãa, ph¹m vi tµi s¶n thuéc quyÒn së h÷u cña 
ChÝnh phñ ë ViÖt Nam lín h¬n bÊt cø quèc gia nµo cã cïng tr×nh ®é ph¸t triÓn. ViÖc giao quyÒn 
sö dông ®Êt n«ng nghiÖp cho c¸c hé n«ng th«n míi chØ ®−îc thùc hiÖn kho¶ng gÇn 10 n¨m trë l¹i 
®©y, tuy nhiªn hiÖn nay ChÝnh phñ vÉn cßn kiÓm so¸t tû lÖ kh¸ lín ®Êt rõng vµ c¸c l« ®Êt thµnh thÞ 
cã gi¸ trÞ. Sè ®Êt nµy hiÖn ®ang n»m trong tay cña c¸c DNNN hoÆc c¸c l©m tr−êng quèc doanh, 
vèn kh«ng muèn chuyÓn giao nh÷ng diÖn tÝch ®Êt nµy. Vµ mÆc dï vËy, viÖc thu håi sè ®Êt nµy cã 
thÓ gióp c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sèng cña c¸c d©n téc thiÓu sè ë vïng cao nguyªn vµ gióp khu vùc t− 
nh©n ph¸t triÓn ë vïng ®« thÞ. Còng bëi v× sù chuyÓn ®æi kinh tÕ cña ViÖt Nam kh«ng dùa trªn nÒn 
t¶ng t− nh©n hãa hµng lo¹t, nªn ChÝnh phñ vÉn së h÷u hµng ngµn DNNN, còng nh− n¨m 
NHTMNN, hiÖn chiÕm 3/4 tÝn dông th−¬ng m¹i cña kinh tÕ ViÖt Nam.  Kh¶ n¨ng gi¸m s¸t ho¹t 
®éng cña c¸c DNNN vµ c¸c NHTMNN nµy, còng nh− viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn víi t− c¸ch lµ mét 
cæ ®«ng cña ChÝnh phñ cho ®Õn nay vÉn cßn rÊt h¹n chÕ. Tuy nhiªn, thÊt b¹i trong viÖc cñng cè 
qu¸ tr×nh qu¶n lý doanh nghiÖp, còng nh− xö lý c¸c DNNN ho¹t ®éng yÕu kÐm vµ c¶i thiÖn qu¸ 
tr×nh gi¸m s¸t tæng thÓ hÖ thèng ng©n hµng cã thÓ t¹o ra nh÷ng kho¶n nî lín ®èi víi ChÝnh phñ. 
Rñi ro nµy sÏ ®Æc biÖt lín h¬n trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh khi ViÖt Nam gia nhËp WTO. C¸c ng©n 
hµng n−íc ngoµi cã thÓ sÏ thµnh c«ng trong viÖc thu hót nh÷ng kh¸ch hµng tèt nhÊt, trong tr−êng 
hîp ®ã c¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i quèc doanh sÏ bÞ buéc ph¶i cho c¸c DNNN lµm ¨n yÕu kÐm 
vay.  ViÖc chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph−¬ng ph¸t hµnh chøng tê nî, cïng víi c¸c kho¶n tÝn dông cã 
chÊt l−îng thÊp cña Quü HTPT, còng lµ nh÷ng lý do lµm t¨ng sè nî cña ChÝnh phñ. MÆt kh¸c, nî 
n−íc ngoµi cña ViÖt Nam vÉn trong tÇm kiÓm so¸t vµ cã thÓ hy väng g¸nh nÆng nµy gi¶m mét 
c¸ch ®¸ng kÓ víi ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ, vµ ®Æc biÖt lµ xuÊt khÈu ph¶i duy tr× møc t¨ng tr−ëng hîp 
lý.  

 

§Êt ®ai 

 

Gi÷a giai ®o¹n 1988-1993, gÇn nh− tÊt c¶ ®Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®−îc ph©n chia cho 
c¸c hé gia ®×nh. Ph¶i thõa nhËn r»ng, quyÒn së h÷u ®Êt vÉn thuéc Nhµ n−íc vµ chØ cã quyÒn sö 
dông ®−îc giao cho ng−êi d©n trªn c¬ së dµi h¹n. Qu¸ tr×nh phi tËp thÓ hãa nµy ®[ t¹o ra mét sù 
chuyÓn dÞch cña c¶i lín cho bé phËn d©n nghÌo. Do mËt ®é d©n sè cao, ®Êt ®ai ®−îc coi lµ tµi s¶n 
®¸ng gi¸ nhÊt ë ViÖt Nam. TÝnh to¸n cô thÓ cã thÓ chøng minh ®iÒu nµy. HiÖn nay, mét ha ®Êt 
t−íi tiªu trÞ gi¸ 85 triÖu, vµ mét ha ®Êt kh«ng t−íi tiªu gi¸ kho¶ng 30 triÖu. Nhµ n−íc ®[ cÊp 
GCNQSD§ cho kho¶ng 4 triÖu ha ®Êt t−íi tiªu vµ 3 triÖu ®Êt kh«ng t−íi tiªu, t−¬ng ®−¬ng kho¶ng 
430 ngh×n tû ®ång, b»ng kho¶ng 70% GDP cña ViÖt Nam. §iÒu ®ã ®[ cho thÊy quy m« cña qu¸ 
tr×nh c¶i c¸ch ruéng ®Êt ë ViÖt Nam.  

MÆc dï cã sù chuyÓn nh−îng rÇm ré nh− vËy, nh−ng kh«ng ph¶i toµn bé ®Êt ®ai ®Òu ®−îc 
ph©n bæ trong khi thÞ tr−êng ®Êt ®ai vÉn trong t×nh tr¹ng kÐm ph¸t triÓn. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 2003, 
QSD§ ®[ ®−îc cÊp cho 90% ®Êt n«ng nghiÖp, 75% ®Êt ë n«ng th«n, 25% ®Êt rõng, 20% ®Êt khu 
c«ng nghiÖp ë ®« thÞ, vµ 15% ®Êt ë ®« thÞ.  C¸c nhãm d©n téc thiÓu sè, vèn lµ nh÷ng ng−êi nghÌo 
nhÊt ë ViÖt Nam, kh«ng ph¶i lµ ®èi t−îng h−ëng lîi tõ chñ tr−¬ng phi tËp thÓ hãa trong nh÷ng 
n¨m ®Çu thËp niªn 1990. Khu vùc hä sèng vµ nh÷ng khu rõng gióp hä duy tr× sinh kÕ bÊp bªnh 
vÉn thuéc së h÷u cña Nhµ n−íc, vµ gÇn nh− thuéc quyÒn kiÓm so¸t cña c¸c l©m tr−êng quèc 
doanh (xem Hép 7.1). Nh÷ng lo ng¹i kh¸c bao gåm sù thiÕu minh b¹ch vµ tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh 
trong c¸c thñ tôc hµnh chÝnh liªn quan ®Õn ®iÒu tra ®Êt, quy ho¹ch sö dông ®Êt vµ cÊp phÐp, do ®ã 
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®[ t¹o c¬ héi cho quan chøc chÝnh quyÒn m−u lîi riªng, ®Æc biÖt lµ ®èi víi ®Êt l©m nghiÖp. Do chi 
phÝ giao dÞch cao, nªn cã nhiÒu vô chuyÓn nh−îng giÊy phÐp sö dông ®Êt kh«ng ®¨ng ký vµ do vËy 
lµm cho qu¸ tr×nh cÊp ®¨ng ký trë nªn lçi thêi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ViÖc söa ®æi LuËt §Êt ®ai cã hiÖu lùc tõ n¨m 2004 lµ mét sù c¶i thiÖn quan träng ®èi víi 
t×nh h×nh hiÖn nay. LuËt míi gióp ®Èy m¹nh qu¸ tr×nh ®¨ng ký ®Êt hîp ph¸p nhê mét m¹ng l−íi 
c¸c C¬ quan ®¨ng ký ®Êt cÊp huyÖn vµ giíi h¹n thêi gian hoµn tÊt mét sè  thñ tôc hµnh chÝnh. 
Nh÷ng söa ®æi nµy còng ®[ cñng cè viÖc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh thu håi vµ giao ®Êt ®èi víi ®Êt 
kh«ng sö dông thuéc c¸c DNNN vµ c¸c l©m tr−êng quèc doanh. §Ó ph¸t triÓn thÞ tr−êng, luËt míi 
nµy ®[ ®−a ra mét hÖ thèng cÊp ®Êt theo ®ã, c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tr¶ mét kho¶n phÝ trän gãi ®Ó 
cã ®−îc toµn quyÒn sö dông ®Êt, bao gåm kh¶ n¨ng chuyÓn nh−îng, thÕ chÊp vµ gãp vèn. §ång 
thêi, luËt míi ®Ò ra mét c¬ chÕ mang ®Þnh h−íng thÞ tr−êng h¬n ®Ó ®Þnh gi¸ ®Êt vµ c«ng nhËn c¸c 
quyÒn cña c¸c ®èi t−îng tham gia thÞ tr−êng ®Êt ®ai.  

Cuèi cïng, viÖc LuËt §Êt ®ai cã ®−îc thùc hiÖn hiÖu qu¶ hay kh«ng cßn phô thuéc vµo 
c¸c h−íng dÉn thùc hiÖn luËt. Mét trong nh÷ng khã kh¨n chÝnh lµ nh÷ng b−íc ®i thùc tÕ nh»m 
thiÕt lËp mét møc gi¸ hµnh chÝnh vÒ ®Êt ®ai “dùa trªn nh÷ng ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng th«ng th−êng”. 
LuËt §Êt ®ai míi quy ®Þnh r»ng gi¸ ®Êt ph¶i do hoÆc UBND cÊp tØnh quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng qua 
®Êu gi¸ giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt, tháa thuËn gi÷a ng−êi sö dông ®Êt vµ c¸c biªn liªn quan, 
hoÆc dùa trªn gi¸ ®Êt do chñ së h÷u ®ang ký víi ®iÒu kiÖn lµ trong ph¹m vi cã thÓ chÊp nhËn ®−îc. 
ViÖc tæ chøc ®Êu thÇu c«ng khai quyÒn sö dông ®Êt ®« thÞ ®[ tõng ®−îc thö nghiÖm thµnh c«ng ë 
Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ Minh. ViÖc më réng nh÷ng thö nghiÖm nµy sang ®Êt ®ai cã môc ®Ých c«ng 
nghiÖp vµ th−¬ng m¹i lµ b−íc ®i ®¸ng hoan nghªnh.  

ThiÕu mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn ®ang lµ mét trë ng¹i ®èi víi sù ph¸t triÓn cña 
khu vùc t− nh©n (xem Hép 7.2). HÇu hÕt ®Êt ®−îc giao v× môc ®Ých s¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ 

Khung 7.1: Gi¶i phãng ®Êt l©m nghiÖp ch−a sö dông  
 

C¸c l©m tr−êng quèc doanh hiÖn ®ang n¾m gi÷ 40% trong11 triÖu ha ®−îc ph©n lo¹i lµ ®Êt 
“rõng” th−êng n»m ë c¸c khu vùc nghÌo nhÊt ë ViÖt Nam. C¸c l©m tr−êng nµy th−êng ký hîp ®ång giao 
®Êt nµy cho c¸c hé gia ®×nh trång c©y vµ c©y l©u n¨m. RÊt nhiÒu ng−êi nghÌo ph¶i dùa vµo ®ã ®Ó kiÕm 
sèng, ®Æc biÖt lµ ë vïng §«ng B¾c, T©y B¾c vµ Duyªn h¶i B¾c Trung Bé. §iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng ®èi víi 
c¸c d©n téc thiÓu sè ë c¸c vïng phÝa b¾c ViÖt Nam, n¬i mçi ng−êi “cã” trung b×nh gÇn 1 ha rõng.  Tuy 
nhiªn, d−êng nh− ng−êi nghÌo kh«ng ®−îc h−ëng nhiÒu lîi Ých tõ tµi s¶n nµy. Sù ®eo ®¼ng cña ®ãi 
nghÌo ë nhiÒu vïng nói lµ do ng−êi d©n kh«ng thÓ biÕn ®Êt rõng thµnh t− liÖu s¶n xuÊt mang l¹i nhiÒu 
lîi Ých h¬n. ViÖc thiÕu ®¶m b¶o vÒ thêi h¹n sö dông ®Êt còng nh− c¸c c«ng nghÖ phï hîp víi ®Êt ë c¸c 
vïng nói lµ nh÷ng nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng n¨ng suÊt lao ®éng thÊp.  

 NghÞ ®Þnh hiÖn vÉn ®ang trong qu¸ tr×nh so¹n th¶o sÏ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh giao ®Êt l©m nghiÖp 
cho ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng víi nh÷ng tháa thuËn ch¾c ch¾n h¬n vÒ thêi h¹n sö dông. NghÞ ®Þnh nµy 
nh»m cæ phÇn hãa nh÷ng l©m tr−êng quèc doanh lµm ¨n cã l[i vµ chuyÓn chøc n¨ng b¶o vÖ m«i tr−êng 
cña c¸c l©m tr−êng nµy vÒ Ban Qu¶n lý l©m nghiÖp. GiÊy phÐp sö dông ®Êt cña nh÷ng l©m tr−êng quèc 
doanh ®èi víi nh÷ng m¶nh ®Êt kh«ng thÓ khai th¸c vÒ th−¬ng m¹i vµ kh«ng cã gi¸ trÞ b¶o tån sÏ ®−îc 
giao cho c¸c hé gia ®×nh vµ céng ®ång.  

Thªm vµo ®o, LuËt B¶o vÒ vµ Ph¸t triÓn rõng söa ®æi, tr×nh Quèc héi vµo th¸ng 5 n¨m 2004, t¹o 
ra khu«n khæ toµn diÖn ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ l©m nghiÖp dùa trªn x[ héi vµ céng ®ång. LÇn ®Çu tiªn, 
quyÒn sö dông vµ së h÷u rõng  cña c¸c hé gia ®×nh, céng ®ång vµ c¸c khu vùc kh¸c  ®[ ®−îc c«ng khai 
thõa nhËn. LuËt nµy còng ®Ò nghÞ giao gi¸ trÞ kinh tÕ cho mçi khu vùc trång rïng ®Ó lµm c¬ së cÊp hoÆc 
cho c¸c nhµ qu¶n lý rõng thuª. 
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th−¬ng m¹i hiÖn ®ang n»m trong tay c¸c DNNN, vµ th−êng cã thêi h¹n kh«ng x¸c ®Þnh. Tuy 
nhiªn, sè ®Êt nµy kh«ng ®−îc tÝnh lµ tµi s¶n cña c¸c DNNN ®−îc thô h−ëng, vµ còng kh«ng cã 
chøng nhËn sö dông ®Êt kÌm theo. Hµng n¨m, hoÆc c¸c doanh nghiÖp nµy hoÆc c¸c c¬ quan Nhµ 
n−íc phô tr¸ch doanh nghiÖp ®ã ph¶i tr¶ mét kho¶n phÝ sö dông danh nghÜa. VÒ nguyªn t¾c, c¸c 
DNNN chØ cã thÓ sö dông ®Êt víi môc ®Ých mµ hä ®−îc giao ®Êt. C¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng thÓ 
b¸n, hay chuyÓn nh−îng sè ®Êt ®ã, vµ còng kh«ng cã thÈm quyÒn cho thuª l¹i. Cßn ®èi víi c¸c 
DNNN ®[ cæ phÇn hãa, nh÷ng h−íng dÉn vÒ xö lý ®Êt ®−îc giao tr−íc ®©y còng kh«ng râ rµng. 
Trªn thùc tÕ, c¸c DNNN ®[ cæ phÇn hãa kh«ng ®¶ ®éng ®Õn gi¸ trÞ cña ®Êt mµ hä ®ang së h÷u, v× 
thÕ hä th−êng ®−îc ®Þnh gi¸ thÊp. Sau khi cæ phÇn hãa, c¸c doanh nghiÖp nµy th−êng xin chuyÓn 
®æi ®Êt hä ®ang gi÷ ®Ó lÊy giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt t−¬ng øng.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Doanh nghiÖp Nhµ n−íc  

 

C¸c kÕt qu¶ tæng ®iÒu tra doanh nghiÖp míi ®©y cho thÊy c¸c DNNN hiÖn ®ang ngµy cµng 
cã xu h−íng ho¹t ®éng theo lîi nhuËn vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng chung cña c¸c doanh nghiÖp nµy ch−a 
®Õn møc ¶m ®¹m. MÆc dï kh«ng n¨ng ®éng b»ng c¸c doanh nghiÖp t− nh©n, c¸c DNNN trong 
lÜnh vùc s¶n xuÊt ®[ n©ng s¶n l−îng lªn 12% n¨m, ®©y ®−îc xem lµ mét thµnh tùu ®¸ng kh¶ quan, 
h¬n c¶ mét sè n−íc trªn thÕ giíi. Nghiªn cøu vÒ d− thõa lao ®éng trong DNNN cho thÊy møc d− 
thõa ë møc b×nh th−êng, nÕu kh«ng muèn nãi lµ kh«ng ®¸ng kÓ, trong c¸c khu vùc nh− dÖt may, 
vµ chÕ biÕn thùc phÈm. Ngay c¶ víi ngµnh than, víi kho¶ng 40,000 c«ng nh©n cã thÓ d− thõa, t×nh 
tr¹ng c¹n kiÖt má ®ang t¨ng ë møc 20% mét n¨m. C¹nh tranh ngµy cµng quyÕt liÖt trªn thÞ tr−êng 
s¶n phÈm cïng víi viÖc ng©n s¸ch ngµy cµng bÞ th¾t chÆt, cã thÓ lµ nh÷ng ®éng lùc khiÕn c¸c 
DNNN ®¹t ®−îc kÕt qu¶ kh¶ quan nh− vËy.  

Tuy nhiªn, viÖc t¨ng n¨ng suÊt nhanh h¬n n÷a trong c¸c DNNN bÞ c¶n trë bëi chÝnh kh¶ 
n¨ng qu¶n lý yÕu kÐm (xem Khung 7.3). ViÖc cho phÐp c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng thuéc khu vùc quèc 

Khung 7.2: TiÕp cËn ®Êt ®ai ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh  

 
Thµnh phè Hµ Néi minh häa nh÷ng bÊt lîi cña c¸c doanh nghiÖp t− nh©n khi ®em so víi c¸c 

DNNN trong viÖc xin giao ®Êt. Do nh÷ng yÕu tè lÞch sö, hÇu hÕt ®Êt ®ai ë Hµ Néi ®[ ®−îc giao hÕt. KÕt 
qu¶ lµ tõ n¨m 1994 ®Õn 2002, thµnh phè chØ 428 hîp ®ång thuª ®Êt míi víi diÖn tÝch kho¶ng 3 triÖu mÐt 
vu«ng.  H¬n nöa sè hîp ®ång míi nµy víi 95% diÖn tÝch ®em cho thuª, ®−îc giao cho c¸c DNNN. PhÇn 
cßn l¹i giao cho c¸c doanh nghiÖp t− nh©n vµ c¸c hîp t¸c x[.  

Theo luËt, c¸c DNNN ph¶i tr¶ l¹i Nhµ n−íc phÇn ®Êt hä kh«ng sö dông vµ kh«ng ®−îc phÐp 
cho bªn thø ba thuª l¹i. Nh−ng c¸c thñ tôc thu håi ®Êt nµy hiÖn tá ra kÐm hiÖu qu¶. §Ó kh¾c phôc t×nh 
tr¹ng nµy, dù th¶o h−íng dÉn thi hµnh luËt ®Êt ®ai míi yªu cÇu c¸c DNNN ph¶i xin cÊp giÊy chøng nhËn 
sö dông ®Êt. §Êt bá kh«ng hoÆc sö dông kh«ng ®óng víi môc ®Ých ®−îc giao ®Êt ban ®Çu sÏ bÞ thu håi. 
Nh÷ng h−íng dÉn dù th¶o nµy còng quy ®Þnh r»ng trong t−¬ng lai Nhµ n−íc sÏ kh«ng giao ®Êt cho c¸c 
DNNN hay bÊt kÓ tæ chøc th−ong m¹i nµo mµ kh«ng thu phÝ sö dông ®Êt. §iÒu nµy sÏ gióp t¹o ra mét 
s©n ch¬i c«ng b»ng. TÊt nhiªn, b¾t c¸c DNNN ph¶i xin cÊp GCNQSD§ lµ viÖc lµm rÊt khã kh¨n.  

Trong khi ®ã, nhiÒu c«ng ty t− nh©n l¹i ph¶i ®i thuª l¹i ®Êt cña c¸c DNNN víi møc gi¸ tháa 
thuËn, th−êng lµ cao h¬n rÊt nhiÒu so víi møc gi¸ thuª trùc tiÕp cña Nhµ n−íc.  Tuy nhiªn, trong c¸c 
tr−êng hîp nµy, chÝnh quyÒn kh«ng thÓ thu thuÕ ®èi víi thu nhËp tõ viÖc doanh nghiÖp cho thuª ®Êt, 
trong khi c¸c c«ng ty t− nh©n kh«ng thÓ khÊu hao tiÒn thuª nh− lµ chi phÝ s¶n xuÊt. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ 
nµy vµ nh÷ng khã kh¨n trong viÖc thu håi ®Êt ®Ó kh«ng, ChÝnh phñ cÇn xem xÐt viÖc cho phÐp c¸c 
DNNN b¸n, hoÆc cho thuª mét phÇn ®Êt hä ®−îc giao.  

Nguån: Amanda S. Carlier vµ TrÇn Thanh S¬n (2004). 
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doanh tham gia còng nh− viÖc ¸p dông c¸c quy ®Þnh gièng nh− c¸c c«ng ty t− nh©n víi c¸c DNNN 
cã thÓ gióp kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy. §ã còng chÝnh lµ nh÷ng g× ng−êi ta tr«ng ®îi viÖc cæ phÇn 
hãa sÏ lµm ®−îc. Cæ phÇn hãa lµ mét qu¸ tr×nh th«ng qua ®ã, cæ phiÕu ®−îc b¸n ra vµ c¸c DNNN 
trë thµnh c¸c c«ng ty cæ phÇn ho¹t ®éng theo LuËt Doanh nghiÖp. XÐt vÒ h×nh thøc, m« h×nh cæ 
phÇn hãa kh¸ thµnh c«ng. Sè l−îng c¸c doanh nghiÖp cæ phÇn hãa ®[ t¨ng ®¸ng kÓ trong n¨m 
1998 vµ t¨ng m¹nh vµo n¨m 2002, sau khi 104 kÕ ho¹ch ba n¨m c¬ cÊu l¹i ®[ ®−îc th«ng qua ®èi 
víi tõng bé, tõng c¬ quan trung −¬ng vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng (xem H×nh 7.1). Sù h×nh thµnh 
c¸c DNNN míi ®[ dõng l¹i chñ yÕu kho¶ng gi÷a n¨m 2001. Thªm vµo ®ã, qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa 
kh«ng lµ c¬ chÕ duy nhÊt nh»m chuyÓn giao vèn Nhµ n−íc vµ thay ®æi c¶ nguyªn t¾c qu¶n lý 
doanh nghiÖp. TÝnh c¶ sè doanh nghiÖp chuyÓn ®æi d−íi c¸c h×nh thøc kh¸c, nh− lµ b¸n kho¸n vµ 
cho thuª, còng nh− gi¶i thÓ, th× sè doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo LuËt DNNN ®[ gi¶m tõ 6 ngh×n 
vµo n¨m 1997 xuèng cßn kho¶ng 4 ngh×n vµo gi÷a n¨m 2004. Nghiªn cøu 422 DNNN ®[ cæ phÇn 
hãa cho thÊy b»ng chøng râ rµng vÒ sù c¶i thiÖn trong ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp nµy, th«ng 
qua mét lo¹t c¸c chØ sè.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 
 

Tuy nhiªn, cho ®Õn nay, qu¸ tr×nh cæ phÇn hãa vÉn ch−a t¹o ra mét sù chuyÓn ®æi c¬ b¶n 
trong khu vùc DNNN. Bëi v× c¸c DNNN ®−îc chän ®Ó cæ phÇn hãa lµ c¸c doanh nghiÖp nhá nhÊt. 
C¸c DNNN ®[ cæ phÇn hãa cã trung b×nh 215 c«ng nh©n t¹i thêi ®iÓm cæ phÇn hãa, so víi 421 
c«ng nh©n trong mét DNNN trung b×nh. Kh¸c biÖt nµy cßn lín h¬n khi xem xÐt vÒ tµi s¶n cña c¸c 
c«ng ty. Tæng vèn cña gÇn 2.000 DNNN ®[ cæ phÇn hãa, b¸n, gi¶i thÓ cho ®Õn nay míi chØ 
kho¶ng 10% trong tæng sè vèn cña c¸c DNNN n¨m 2004. 

Khung 7.3: Nh÷ng ph¸t hiÖn chÝnh trong c¸c nghiªn cøu chuÈn ®o¸n vÒ DNNN 

 
Nh÷ng ®¸nh gi¸ chi tiÕt vÒ t×nh h×nh cña 41 DNNN, thuéc 9 Tæng c«ng ty, ®−îc tiÕn hµnh 

trong ba n¨m qua. Môc ®Ých chÝnh cña c¸c ®¸nh gi¸ nµy lµ t¨ng c−êng hiÓu biÕt vÒ t×nh tr¹ng tµi chÝnh 
cña c¸c DNNN lín.  ViÖc lµm nµy còng nh»m gióp x¸c ®Þnh nh÷ng chØ sè ho¹t ®éng chÝnh gióp cho qu¸ 
tr×nh gi¸m s¸t ho¹t ®éng cña c¸c DNNN. C¸c lÜnh vùc nghiªn cøu bao gåm thñy s¶n, cao su, thùc phÈm, 
®−êng, h¹t tiªu, s¾t thÐp, xi-m¨ng, may mÆc vµ c¶ng biÓn.  

Mét trong nh÷ng ph¸t hiÖn chÝnh cña c¸c nghiªn cøu nµy lµ c¬ cÊu tiÒn th−ëng hiÖn nay kh«ng 
khuyÕn khÝch ®éi ngò c¸n bé vµ nh©n viªn c¸c DNNN næ lùc lµm viÖc. Nh÷ng h×nh ph¹t ®èi víi nh÷ng 
ng−êi g©y thiÖt h¹i, do ®ã Ýt nhÊt c¸c DNNN cã thÓ gi¶i t¸n.  Tuy nhiªn, nh÷ng h×nh thøc khuyÕn khÝch 
c¹nh tranh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cßn rÊt h¹n chÕ. HËu qu¶ lµ sù kh¸c biÖt trong lîi nhuËn cña 
DNNN th−êng thÊp h¬n møc tr«ng ®îi, do nh÷ng kh¸c biÖt trong kh¶ n¨ng c¹nh tranh. TÝnh trung b×nh, 
tû lÖ lîi nhuËn trªn cæ phiÕu chØ lµ 8,6%, mÆc dï rÊt nhiÒu trong sè c¸c doanh nghiÖp cho thÊy tiÒm 
n¨ng ®¹t ®−îc lîi nhuËn cao h¬n.  

ViÖc qu¶n lý doanh nghiÖp kÐm hiÖu qu¶ lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh cho sù yÕu 
kÐm trong ho¹t ®éng cña c¸c DNNN. C¸c vÊn ®Ò vÒ qu¶n lý ®Æc biÖt nghiªm träng trong tr−êng hîp cña 
c¸c Tæng c«ng ty do viÖc kh«ng x¸c ®Þnh râ vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña chñ së h÷u vµ bé phËn l[nh ®¹o. 
Kh«ng cã ai hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Do gi¸m ®èc c¸c DNNN cã Ýt 
quyÒn hµnh trong viÖc ra quyÕt ®Þnh, nªn hä dµnh nhiÒu thêi gian ®Ó xin phÐp c¸c gi¸m s¸t hµnh chÝnh 
vÒ c¸c vÊn ®Ò thuéc c«ng viÖc hµng ngµy.  

C¸c chÝnh s¸ch kiÓm so¸t néi bé cña c¸c DNNN còng ®−îc ph©n tÝch nh− lµ mét phÇn trong 
c¸c nghiªn cøu nµy. KÕt qu¶ cho thÊy c¸c DNNN th−êng t¨ng chi phÝ khÊu hao ®Ó gi¶m thiÓu thuÕ vµ 
chuyÓn lîi nhuËn vµo ng©n s¸ch. ViÖc tÝnh to¸n kh«ng chÝnh x¸c tiÒn khÊu hao cã thÓ ®−îc ¸p dông ®Ó 
lµm sai lÖch dù to¸n chi phÝ vµ do ®ã lµm sai lÖch biªn lîi lîi nhuËn. Mét vÊn ®Ò kh¸c lµ viÖc ®¸nh gi¸ 
sai qu¸ tr×nh lµm viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh, chi phÝ hµng hãa vµ dÞch vô vµ sè tiÒn ph¶i tr¶, nh»m ®¹t 
®−îc môc tiªu lîi nhuËn mong muèn cho c¶ n¨m.  

Nguån:  Lª Anh Tó Packard vµ c¸c chuyªn gia t− vÊn cña VICA (2004). 
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H×nh 7.1: TiÕn bé trong Cæ phÇn hãa: ChËm nh−ng ch¾c  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chó thÝch: Sè liÖu n¨m 2004 ®−îc ngo¹i suy tõ sè liÖu cña 7 th¸ng ®Çu n¨m. 

Nguån:      Tù tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu cña NSCERD vµ Ernst & Young.   
 

 Mét h−íng ®i ®Çy høa hÑn lµ më réng ph¹m vi cæ phÇn hãa. QuyÕt ®Þnh cæ phÇn hãa c¸c 
DNNN lín nh− C«ng ty B¶o hiÓm B¶o Minh vµ Tæng c«ng ty X©y dùng ®−îc ®−a ra vµo cuèi n¨m 
2003.  Tõ ®ã ®Õn nay, QuyÕt ®Þnh 155/2004/Q§-TTg ®[ h¹n chÕ sè lÜnh vùc ®−îc coi lµ chiÕn 
l−îc, ®Ó më ®−êng cho viÖc cæ phÇn hãa trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ vèn tr−íc ®©y dµnh riªng cho 
Nhµ n−íc. Trong khi ®©y lµ nh÷ng b−íc ph¸t triÓn ®¸ng hoan nghªnh, th× viÖc cæ phÇn hãa c¸c 
DNNN lín cÇn cã thêi gian. VÉn ch−a râ viÖc ®ã cã dÉn ®Õn sù thay ®æi c¬ b¶n vµ chÕ ®é qu¶n lý 
doanh nghiÖp tèt h¬n hay kh«ng.  Trong tr−êng hîp cña c«ng ty b¶o hiÓm B¶o Minh, phÇn lín cæ 
phÇn thùc tÕ ®[ vÒ tay c¸c DNNN kh¸c víi gi¸ −u ®[i, t¹o nªn mét viÔn c¶nh vÒ sù liªn kÕt gi÷a 
c¸c DNNN khã cã thÓ th¸o gì ®−îc.   

HiÖn nay, râ rµng tû träng cña Nhµ n−íc trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®ang ngµy gi¶m sót. 
Nh−ng ®©y lµ qu¸ tr×nh chËm ch¹p vµ trong lóc ®ã ho¹t ®éng cña DNNN cÇn ph¶i ®−îc gi¸m s¸t 
mét c¸ch g¾t gao h¬n. 

C¬ chÕ gi¸m s¸t vµ thËm chÝ gi¶i thÓ c¸c DNNN do ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶ ®[ ®−îc x¸c 
lËp. QuyÕt ®Þnh 271/2003/Q§-TTg h−íng dÉn thùc hiÖn viÖc ph©n lo¹i hµng n¨m c¸c DNNN theo 
ba nhãm (A, B vµ C), theo mét lo¹t c¸c chØ sè. Ch¼ng h¹n nh−, viÖc t¨ng doanh thu th−êng ®i kÌm 
víi lo¹i A, vµ viÖc gi¶m doanh thu th−êng ®i kÌm víi viÖc ph©n lo¹i C. Doanh nghiÖp ®¹t lîi 
nhuËn ®−îc nhËn lo¹i A vµ chÞu lç th× nhËn lo¹i C. C¸c doanh nghiÖp thanh to¸n nî ®óng h¹n vµ 
cã tû lÖ kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh lín h¬n 1 sÏ ®−îc xÕp lo¹i A. C¸c doanh nghiÖp kh«ng 
thanh to¸n c¸c kho¶n nî vµ cã tû lÖ thanh to¸n hiÖn hµnh nhá h¬n 0,5 sÏ xÕp lo¹i C. §Ó ®−îc xÕp 
lo¹i A toµn diÖn, doanh nghiÖp kh«ng ®−îc xÕp lo¹i C nµo vµ ph¶i ®¹t lo¹i A trong c¸c tiªu chÝ 
chÝnh. C¸c nhµ qu¶n lý cÊp cao cña c¸c doanh nghiÖp xÕt h¹ng C trong hai n¨m liªn tiÕp ph¶i bÞ 
“thay ®æi chøc vô”. 

§iÒu nµy hoµn toµn cã thÓ nguþ biÖn theo c¸c chØ sè theo QuyÕt ®Þnh 271. Trong tr−êng 
hîp nµy, viÖc so s¸nh c¸c møc xÕp h¹ng dùa trªn nh÷ng h−íng dÉn víi ®¸nh gi¸ tæng thÓ cña 
nh÷ng nghiªn cøu chi tiÕt h¬n vÒ DNNN sÏ h÷u Ých. §©y cã thÓ lµ biÖn ph¸p dÔ hiÓu ®Ó ®¸nh gi¸ 
xem viÖc xÕp h¹ng A, B, C cã ý nghÜa g× kh«ng. Tuy nhiªn, hiÖn nay, vÊn ®Ò chÝnh kh«ng ph¶i lµ 
c¸c kü thuËt tÝnh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng mµ lµ do c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn phô tr¸ch viÖc theo dâi 
c¸c DNNN kh«ng thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c b−íc trong viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh 271. 
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Bªn c¹nh ®ã, mét sè biÖn ph¸p kh¸c cã thÓ gióp c¶i thiÖn ho¹t ®éng cña c¸c DNNN. CÇn 
ph¶i cñng cè khu«n khæ qu¶n lý doanh nghiÖp, bao gåm quy ®Þnh b¾t buéc c«ng bè c¸c tµi kho¶n. 
ViÖc ®−a ra nh÷ng chuÈn mùc kÕ to¸n dùa trªn th«ng lÖ quèc tÕ (gièng nh− khu vùc t− nh©n) vµ 
viÖc cho phÐp kiÓm to¸n ®éc lËp c¸c DNNN sÏ gióp t¨ng c−êng tÝnh c«ng khai. C«ng ty mua b¸n 
nî tµi s¶n míi ®−îc thµnh lËp cã thÓ gióp thanh lý c¸c DNNN kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n vµ 
thanh lý mét c¸ch hÖ thèng c¸c kho¶n nî gi÷a c¸c doanh nghiÖp, gi¶i phãng tµi s¶n cña c¸c doanh 
nghiÖp ®Ó cho c¸c doanh nghiÖp kh¸c sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ h¬n. Tuy nhiªn, hiÖn nay ho¹t 
®éng chÝnh thøc cña c«ng ty mua b¸n nî vµ t¶i s¶n míi chØ b¾t ®Çu ®−îc vµi th¸ng víi c«ng viÖc 
chän ra 20 DNNN ®Çu tiªn ®Ó ph©n lo¹i nî. ViÖc thµnh lËp C«ng ty §Çu t− tµi chÝnh Nhµ n−íc víi 
quyÒn h¹n ph©n bæ tµi s¶n Nhµ n−íc mét c¸ch cã lîi nhuËn, cã thÓ sÏ gióp ®Èy m¹nh viÖc b¸n cæ 
phiÕu cña c¸c DNNN cæ phÇn hãa, vµ lµm cho qu¸ tr×nh t− nh©n hãa trë thµnh tù nhiªn.  Tuy 
nhiªn, ®iÒu nµy cßn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c¸c quy chÕ ho¹t ®éng cña c«ng ty.  
 

C¸c ng©n hµng th−¬ng m¹i nhµ n−íc  
 

 Ngµnh ng©n hµng cã b−íc t¨ng tr−ëng nhanh trong n¨m n¨m trë l¹i ®©y. Tuy nhiªn, bèn 
NHTMNN vÉn chiÕm 2/3 hÖ thèng tÝnh vÒ tµi s¶n, cho dï cã nh÷ng yÕu kÐm trong dÞch vô cña 
c¸c ng©n hµng nµy, xÐt vÒ chi phÝ vµ chÊt l−îng vµ sù c¹nh tranh  ngµy cµng t¨ng cña c¸c ng©n 
hµng cæ phÇn. L−îng tiÒn cho vay cña c¸c NHTMNN chØ ®Õn ®−îc mét bé phËn nhá cña nÒn kinh 
tÕ, do ®ã ®[ h¹n chÕ c¸c c¬ héi t¨ng tr−ëng cña c¸c khu vùc kh¸c. C¸c kho¶n cho vay nµy bÞ l¹m 
®i nhiÒu bëi c¸c chi phÝ hµnh chÝnh vµ tû lÖ nî qu¸ h¹n −íc tÝnh vµo kho¶ng trªn 11% tæng sè tÝn 
dông cho vay trªn c¶ n−íc.  ViÖc thiÕu tÝnh to¸n chÝnh x¸c vÒ tû lÖ nî qu¸ h¹n lµ mét chØ sè cho 
thÊy râ nh÷ng khã kh¨n hiÖn nay cña c¸c NHTMNN. Ngay c¶ Ng©n hµng Nhµ n−íc ViÖt Nam 
(NHNN), c¬ quan gi¸m s¸t toµn bé khu vùc tµi chÝnh, còng kh«ng cã ®−îc nh÷ng th«ng tin cËp 
nhËt vÒ lÜnh vùc nµy do nh÷ng lÇn kiÓm to¸n gÇn ®©y nhÊt cña c¸c NHTMNN dùa trªn nh÷ng 
chuÈn mùc quèc tÕ lµ cña  n¨m 2002.  

Nh÷ng yÕu kÐm nµy b¾t nguån tõ nh÷ng yÕu kÐm trong thñ tôc ho¹t ®éng, thÈm ®Þnh tÝn 
dông vµ qu¶n lý rñi ro. ë cÊp ®é s©u h¬n, nh÷ng yÕu kÐm nµy ph¶n ¸nh c¬ cÊu qu¶n lý kh«ng phï 
hîp cña c¸c NHTMNN. MÆc dï trong chõng mùc nµo ®ã ®[ chuyÓn sang ho¹t ®éng dùa trªn c¬ së 
th−¬ng m¹i, c¸c NHTMNN vÉn cßn chÞu nhiÒu søc Ðp cho vay. Chñ nghÞa ®Þa ph−¬ng lµ mét trong 
nh÷ng khÝa c¹nh cña vÊn ®Ò nµy. Cã vÎ nh− lµ c¸c ng©n hµng vµ NHNN tr«ng ®îi r»ng UBND cÊp 
tØnh ph¶i cã vai trß ¶nh h−ëng ®Õn chÝnh s¸ch tµi chÝnh ®Þa ph−¬ng.  

Cèt lâi cña vÊn ®Ò qu¶n lý doanh nghiÖp lµ ë chç kh«ng râ ai lµ ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm 
qu¶n lý chung víi t− c¸ch lµ mét cæ ®«ng vµ viÖc t¸ch b¹ch c¸c vai trß cæ d«ng, gi¸m s¸t vµ quan 
rlý c¸c NHTMNN.  LuËt C¸c tæ chøc tÝn dông  hiÖn hµnh vµ nh÷ng ®iÒu söa ®æi míi ®©y cho phÐp 
NHNN can thiÖp vµo nh÷ng thay ®æi vÒ ho¹t ®éng, qu¶n lý, vµ hÇu hÕt nh÷ng thay ®æi kh¸c trong 
néi bé c¸c ng©n hµng, ch¼ng h¹n nh− bæ nhiÖm Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n 
trÞ.  NghÞ ®Þnh sè 52/2003/N§-CP tiÕp tôc x©y dùng c¸c vai trß nµy b»ng c¸ch trao cho NHNN vai 
trß chñ së h÷u c¸c NHTMNN.  Trong khi ®ã, LuËt DNNN söa ®æi sè 14/2003/QH11 còng trao 
cho BTC vai trß së h÷u vµ ®¹i diÖn së h÷u, sing kh«ng quy ®Þnh râ vai trß chñ së h÷u trùc tiÕp cña 
c¸c NHTMNN. 

 HiÖn nay ChÝnh phñ ®ang v¹ch ra lé tr×nh më cöa thÞ tr−êng h¬n n÷a cho c¸c ng©n hµng 
n−íc ngoµi vµ qu¸ tr×nh nµy sÏ diÔn ra khi ViÖt Nam gia nhËp WTO vµ thùc hiÖn c¸c cam kÕt quèc 
tÕ kh¸c. C¸c ng©n hµng n−íc ngoµi sÏ cã thÓ ®−a c«ng nghÖ th«ng tin tiªn tiÕn vµ ¸p dông c¸c thñ 
tôc ®¬n gi¶n t¹i ViÖt Nam. §iÒu nµy sÏ mang l¹i nhiÒu lîi Ých cho toµn bé nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, 
®iÒu ®ã còng ®e däa vÞ trÝ ®éc t«n cña c¸c NHTMNN. Cã thÓ c¸c NHTMNN cã thÓ giµnh l¹i thÞ 
phÇn cña m×nh cho dï dÞch vô cña hä chØ xÕp h¹ng hai, b»ng c¸ch ®−a ra møc gi¸ thÊp h¬n c¶ chi 
phÝ (ng©n s¸ch Nhµ n−íc sÏ bï l¹i kho¶n lç nµy). Tuy nhiªn trong tr−êng hîp ®ã, phÇn lín nÒn 
kinh tÕ sÏ vÉn ®−îc duy tr× mµ kh«ng nhËn ®−îc nh÷ng lîi Ých tõ c¸c dÞch vô tµi chÝnh chÊt l−îng 
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cao nhÊt. Trong khi bøc tranh vÒ sù tan r[ trªn diÖn réng cã vÎ hiÖn kh«ng cã kh¶ n¨ng x¶y ra hiÖn 
nay, chi phÝ tµi chÝnh ®Ó duy tr× c¸c NHTMNN kh«ng ®−îc ®æi míi cã thÓ t−¬ng ®èi lín.  

Cã rÊt nhiÒu tiÕn bé vÒ lÜnh vùc kü thuËt trong c¶i c¸ch ng©n hµng. Nh÷ng c¶i thiÖn tiÕp 
theo bao gåm khu«n khæ luËt ph¸p cho vay, c¬ së h¹ tÇng ng©n hµng, tr×nh ®é cña nh©n viªn, qu¶n 
lý, kÕ to¸n vµ chøc n¨ng gi¸m s¸t ng©n hµng. Tuy nhiªn, c¸c biÖn ph¸p kü thuËt phøc t¹p sÏ lµ 
ch−a ®ñ.  LÜnh vùc chÝnh mµ nh÷ng nç lùc c¶i c¸ch ng©n hµng cÇn tËp trung vµo lµ kh¶ n¨ng qu¶n 
lý ng©n hµng.  

 ViÖc thiÕt kÕ c¸c c¬ cÊu qu¶n lý kh¸c nhau ®èi víi mét NHTMNN theo ®Þnh h−íng thÞ 
tr−êng khã h¬n rÊt nhiÒu so víi mét ng©n hµng t− nh©n víi môc tiªu hµng ®Çu lµ lîi nhuËn. §Ó 
chèng l¹i nh÷ng ¸p lùc cho vay, c¬ cÊu qu¶n lý cÇn ph¶i cã ngay trong c¸c c¬ cÊu quyÒn lùc chÝnh 
trÞ cña ®Êt n−íc. §iÒu ®ã ®ßi hái sù tham gia mang tÝnh chiÕn l−îc cña giíi l[nh ®¹o cÊp cao, ®¶m 
b¶o r»ng viÖc qu¶n lý ng©n hµng ®−îc th−ëng khi mang l¹i lîi nhuËn cho ho¹t ®éng ng©n hµng vµ 
bÞ ph¹t v× kh«ng chÞu ®−îc søc Ðp ph¶i cho vay cña c¸c khu vùc vµ c¸c ®Þa ph−¬ng. Còng cÇn ph¶i 
cã c¸c c¬ chÕ ®¶m b¶o r»ng ®éi ngò nh©n viªn ng©n hµng ®Þa ph−¬ng kh«ng bÞ ñy ban nh©n d©n 
cÊp tØnh g©y søc Ðp. §èi lËp víi viÖc qu¶n lý c¸c dÞch vô nh− y tÕ vµ gi¸o dôc, n¬i mµ viÖc ph©n 
cÊp lµ cÇn thiÕt ®Ó cã sù ph¸t triÓn c©n b»ng, hÇu hÕt c¸c yÕu tæ trong chÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc 
gia ph¶i do cÊp trung −¬ng ®Æt ra. Bëi v× tµi chÝnh gièng nh− nguån vèn gãp chung. Nh÷ng nç lùc 
giµnh lÊy phÇn −u tiªn cña mét tØnh sÏ khiÕn c¸c tØnh kh¸c ph¶i chÞu chi phÝ.  

Mét c¸ch ®Ó ®−a viÖc qu¶n lý ng©n hµng trë thµnh c¸nh tay cña Nhµ n−íc, míi ®−îc 
Trung Quèc th«ng qua lµ chØ ®Þnh mét c¬ quan ®Æc biÖt thùc hiÖn chøc n¨ng së h÷u ng©n hµng cña 
Nhµ n−íc. C¬ quan nµy cÇn cã quyÒn lùc chÝnh trÞ lín, liªn hÖ trùc tiÕp víi giíi l[nh ®¹o cao nhÊt. 
QuyÒn lùc chÝnh trÞ còng rÊt cÇn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n. ViÖc gi¶i quyÕt c¸c kho¶n vay 
kh«ng cÇn thÕ chÊp yªu cÇu ph¶i cã nh÷ng quyÕt ®Þnh vÒ t−¬ng lai cña c¸c DNNN kh«ng tr¶ ®−îc 
nî, hiÖn nay c¸c NHTMNN kh«ng cã quyÒn ®−îc ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh nµy. MÆt tr¸i cña ph−¬ng 
ph¸p nµy lµ NHNN sÏ kh«ng thùc hiÖn vai trß së h÷u. §ã lµ v× xung ®ét vÒ lîi Ých liªn quan ®Òn 
viÖc cã vai trß cña c¶ chñ së h÷u vµ c¬ quan ®iÒu tiÕt. §ång thêi, n¨ng lùc gi¸m s¸t cña NHNN 
cÇn ®−îc n©ng cao nh»m ®¶m b¶o sù an toµn vµ hoµn chØnh cña hÖ thèng hiÖn hµnh, vµ NHNN sö 
dông quyÒn qu¶n lý cña m×nh trong c¸c NHTMNN nh− lµ biÖn ph¸p thay thÕ ®Ó qu¶n lý ho¹t 
®éng ng©n hµng. 

Trong khi ®ã, còng gièng nh− víi c¸c DNNN, viÖc më réng cÊp vèn cña c¸c NHTMNN 
cho c¸c ®èi t−îng ngoµi cã thÓ lµ mét biÖn ph¸p hiÖu qu¶ vÒ ng¾n h¹n nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng 
qu¶n lý. QuyÕt ®Þnh cho phÐp nhµ ®Çu t− chiÕn l−îc tham gia vµo Ng©n hµng Nhµ ë Mª K«ng lµ 
®¸ng khuyÕn khÝch. Tû lÖ vèn do mét ng©n hµng quèc tÕ lín n¾m gi÷ cã thÓ sÏ gióp mang l¹i c«ng 
nghÖ cao h¬n vµ mét nÒn v¨n hãa kinh doanh míi. ViÖc cæ phÇn ho¸ Ng©n hµng Ngo¹i th−¬ng 
ViÖt Nam (Vietcombank) cã thùc sù mang l¹i kh¶ n¨ng qu¶n lý ng©n hµng tèt h¬n hay chØ ®¬n 
thuÇn t¨ng vèn, l¹i lµ vÊn ®Ò kh¸c. Do tû lÖ tiÕt kiÖm cña ViÖt Nam kh¸ cao, vµ nh÷ng ph¹m vi h¹n 
chÕ cña c¸c c«ng cô tiÕt kiÖm dµi h¹n, viÖc ph¸t hµnh cæ phiÕu sÏ cho phÐp Vietcombank thu hót 
khèi l−îng nguån lùc ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, c¸c nhµ ®Çu t− nhá sÏ kh«ng cã nhiÒu quyÒn quyÕt ®Þnh 
(hoÆc th«ng tin ®Ó lµm ®iÒu nµy) vÒ ®Þnh h−íng kinh doanh cña ng©n hµng. Vµ hä cã thÓ chÞu lç 
nÆng nÒ nÕu gi¸ t¹i thêi ®iÓm mµ hä mua cè phiÕu kh«ng tÝnh to¸n ®Çy ®ñ c¸c yÕu tè liªn quan 
®Õn ng©n hµng. Nh÷ng thiÖt h¹i nµy cã thÓ sÏ lµm gi¶m lßng tin vµo thÞ tr−êng chøng kho¸n, hÖ 
thèng ng©n hµng vµ chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ nãi chung. §ã lµ lý do t¹i sao ch−a nªn b¸n cæ 
phiÕu khi ch−a th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng ng©n hµng.  

Chõng nµo kh¶ n¨ng qu¶n lý doanh nghiÖp cña c¸c NHTMNN cßn yÕu kÐm, ChÝnh phñ 
cÇn thËn träng trong viÖc cÊp thªm nguån lùc. Cho ®Õn nay c¸c NHTMNN ®[ nhËn ®−îc vµo 
kho¶ng 10 ngh×n tû ®ång tiÒn t¸i cÊp vèn.  Trong mét ng©n hµng do Nhµ n−íc kiÓm so¸t, tiÒn vèn 
kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i dïng ®Ó b¶o vÖ ng−êi göi tiÒn vµ kh«ng khuyÕn khÝch c¸c hµnh vi qu¶n lý 
thËn träng.  ViÖc t¸i cÊp vèn cho c¸c NHTMNN chØ cã thÓ ®−îc thùc hiÖn khi c«ng t¸c qu¶n lý 
c¸c NHTMNN ®−îc lµm tèt h¬n.  
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C¸c kho¶n nî ph¸t sinh 
 

 ViÖc qu¶n lý th«ng tin vÒ t×nh tr¹ng nî vÉn cßn rÊt ph©n t¸n trong lÜnh vùc c«ng céng, víi 
c¸c hÖ thèng ghi sæ phøc t¹p trong mçi c¬ quan h÷u quan. §iÒu ®ã khiÕn cho viÖc nhËn biÕt sè 
tiÒn nî cña ChÝnh phñ ë bÊt cø thêi ®iÓm nµo trë nªn khã kh¨n. H¬n thÕ n÷a, bÊt cø bøc tranh tæng 
thÓ nµo vÒ c¸c kho¶n nî cña ChÝnh phñ ®Òu ph¶i tÝnh tíi kh«ng chØ tr¸i phiÕu do chÝnh quyÒn 
trung −¬ng vµ c¸c tØnh ph¸t hµnh mµ cßn nh÷ng kho¶n nî ph¸t sinh ®i kÌm víi c¸c quü ngoµi ng©n 
s¸ch vµ c¸c NHTMNN.  

Nî trong n−íc gióp tµi trî 55% th©m hôt ng©n s¸ch trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Con sè nµy 
cã thÓ sÏ t¨ng lªn 75% trong n¨m 2004 . Thªm vµo ®ã lµ viÖc ChÝnh phñ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó 
tµi trî cho c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng kh¸c nhau nh− ®−êng Hå ChÝ Minh xuyªn ViÖt, nh÷ng con 
®−êng däc biªn giíi víi Trung Quèc vµ Campuchia, c¸c dù ¸n thñy lîi ë c¸c tØnh miÒn Trung. 
MÆc dï nh÷ng tr¸i phiÕu nµy kh«ng n»m trong ng©n s¸ch, viÖc ph¸t hµnh chóng ph¶i cã sù gi¸m 
s¸t cña Quèc héi. KÕ ho¹ch cho n¨m 2004 lµ b¸n ra 8.200 tû ®ång tr¸i phiÕu ph¸t triÓn h¹ tÇng vµ 
2,500 tû ®ång tr¸i phiÕu gi¸o dôc. Nh÷ng ®èi t−îng mua tr¸i phiÕu chÝnh lµ c¸c NHTMNN vµ c¸c 
c«ng ty b¶o hiÓm. L[i suÊt cña c¸c lo¹i tr¸i phiÕu nµy cao h¬n so víi l[i tiÒn göi mµ ng©n hµng 
huy ®éng cã cïng kú h¹n.  

ë cÊp tØnh, thµnh phè, TP Hå ChÝ Minh ®[ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu thµnh phè, trong khi Hµ 
Néi ®ang xem xÐt ph¸t hµnh tr¸i phiÕu x©y dùng. LuËt ng©n s¸ch míi cho phÐp chÝnh quyÒn c¸c 
®Þa ph−¬ng ®i vay mµ kh«ng cÇn ph¶i xin phÐp c¸c c¬ quan trung −¬ng víi ®iÒu kiÖn kho¶n vay 
kh«ng ®−îc v−ît qu¸ c¸c h¹n møc ®[ ®−îc ®Æt ra, mÆc dï thùc tÕ ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh th−êng 
ph¶i ®−¬ng ®Çu víi nh÷ng h¹n chÕ vÒ n¨ng lùc vµ tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh yÕu kÐm. Theo NghÞ ®Þnh 
10, c¸c c¬ quan sù nghiÖp còng ®−îc t¹o nh÷ng c¬ hé nhÊt ®Þnh ®Ó ®i vay c¸c nguån trong n−íc.  
 

H×nh 7.2:  T×nh h×nh cho vay l¹i cña Quü Hç trî ph¸t triÓn  
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Chó thÝch :  Nh÷ng sè liÖu lµ tû lÖ phÇn tr¨m GDP.  §èi víi n¨m 2004, 
sè liÖu ®−îc ngo¹i suy tõ d÷ liÖu b¶y th¸ng ®Çu n¨m. 

      Nguån:         BTC.   

  

Quü HTPT lµ mét nguån nî tµi khãa tiÒm tµng. §−îc thµnh lËp n¨m 1999 víi nç lùc t¸ch rêi cho 
vay thwong m¹i víi cho vay chÝnh s¸ch, Quü HTPT cã môc ®Ých ph©n phèi c¸c nguån lùc cho c¸c 
ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c«ng céng còng nh− c¸c dù ¸n cña DNNN ®¸ng ®−îc hç trî.  Tuy b¸o c¸o 
trùc tiÕp víi Thñ t−íng, Quü HTPT do mét Héi ®ång qu¶n lý gåm c¸c thµnh viªn lµ BTC, NHNN 
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vµ BKH§T.  VÒ nguyªn t¾c, BTC ®iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng cña Quü HTPT, quy ®Þnh thêi h¹n c¸c 
kho¶n tÝn dông, qu¶n lý rñi ro, thµnh lËp c¸c nhãm môc tiªu, vµ x©y dùng chÝnh s¸ch huy ®éng 
vèn.  BKH§T x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch ®Çu t− Nhµ n−íc ®èi víi c¸c kho¶n tÝn dông vµ gi¸m s¸t 
ho¹t ®éng cña Quü. NHNN h−íng dÉn vÒ c¸c vÊn ®Ò tiÒn tÖ vµ tÝn dông.  C¸c bé ngµnh kh¸c, 
chÝnh quyÒn c¸c tØnh vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ gi¸m s¸t vµ phèi hîp ho¹t ®éng víi Quü HTPT. Trªn 
thùc tÕ, viÖc ph©n c«ng c«ng viÖc phøc t¹p nh− vËy g©y ra nh÷ng m©u thuÉn vµ chång chÐo vÒ 
chøc n¨ng. 

 Tuy cßn yÕu kÐm vÒ qu¶n lý, Quü HTPT ®Õn nay vÉn lµ c¬ quan tµi chÝnh lín nhÊt cña 
ViÖt Nam. §Õn cuèi n¨m 2003, Quü ®[ huy ®éng ®−îc 48 ngh×n tû ®ång tõ c¸c nguån trong n−íc,  
thªm vµo ®ã lµ nguån vèn vay ODA.  C¸c nguån lùc ®−îc huy ®éng trong n−íc chñ yÕu lµ tõ hÖ 
thèng tiÕt kiÖm b−u ®iÖn vµ B¶o hiÓm X[ héi ViÖt Nam (BHXH), còng nh− tõ viÖc phÊt hµnh tr¸i 
phiÕu (H×nh 7.2).  C¸c kho¶n vay kh«ng ph¶i tõ nguån ODA tæng céng lµ 32 ngh×n tû ®ång.  ChÊt 
l−îng c¸c kho¶n vay vÉn cßn lµ vÊn ®Ò ®¸ng quan t©m.  Nh×n chung, kho¶ng 80% sè tiÒn huy 
®éng trong n−íc ®[ ®−îc cho c¸c DNNN vay.  Tuy nhiªn, hÇu hÕt c¸c kho¶n vay vÉn cßn ®ang ë 
trong thêi kú ©n h¹n, do ®ã kh«ng ®−îc ®¸nh gi¸ vÒ chÊt l−îng. 

 NghÞ ®Þnh 106/2004/N§-CP ban hµnh míi ®©y sÏ gióp c¶i thiÖn chÊt l−îng c¸c danh môc 
®Çu t− cña Quü HTPT theo thêi gian. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh r»ng chØ cã c¸c dù ¸n cã kh¶ n¨ng 
thanh to¸n trùc tiÕp míi ®−îc Quü HTPT hç trî vµ tµi s¶n cña c¸c dù ¸n nµy ph¶i ®−îc sö dông 
nh− tµi s¶n thÕ chÊp. H×nh thøc chia sÎ rñi ro th«ng qua viÖc ®ång thanh to¸n cña c¸c c¬ quan 
chÝnh quyÒn kh¸c hay c¸c NHTMNN còng ®[ ®−îc ®−a ra. Khu«n khæ míi ®[ h¹n chÕ c¸c c¬ chÕ 
vµ dÉn ®Õn viÖc dùa vµo c¸c kho¶n vay th−¬ng m¹i. Nh÷ng c¬ chÕ nµy lµ c¸c kho¶n vay cña dù ¸n 
hay hç trî l[i suÊt hoÆc b¶o l[nh tÝn dông. Quü HTPT chØ më réng h×nh thøc thø nhÊt. Cßn hai 
h×nh thøc hç trî l[i suÊt vµ b¶o l[nh tÝn dông ¸p dông ®èi víi hç trî tµi chÝnh do c¸c ng©n hµng 
th−¬ng m¹i thùc hiÖn. Vµ c¸c h×nh thøc hç trî chØ ¸p dông ®èi víi c¸c dù ¸n ®[ hoµn thµnh vµ ®[ 
®i vµo ho¹t ®éng th−¬ng m¹i, còng nh− c¸c kho¶n nî ®[ ®−îc thanh to¸n hÕt. Nh÷ng thay ®æi nµy 
hiÖn ®ang ®i ®óng h−íng.  Tuy nhiªn, NghÞ ®Þnh 106 sÏ kh«ng c¶i thiÖn chÊt l−îng cña c¸c kho¶n 
cho vay cña Quü HTPT.  

H×nh 7.3:  Nî cña ChÝnh phñ  
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                 Chó thÝch: Chó ý c¸c sè liÖu trªn ®−îc tÝnh theo phÇn tr¨m GDP. 

                 Nguån:        Tù tÝnh to¸n dùa trªn sè liÖu cña BTC.  
 

Bèn NHTMNN lín nhÊt cã thÓ lµ mét nguån nî ph¸t sinh kh¸c. N¨m 2000 c¸c ng©n hµng 
nµy x¸c ®Þnh khèi l−îng nî khã ®ßi lªn ®Õn 23 ngh×n tû ®ång ®Ó xãa nî. §Õn cuèi n¨m 2003, 
kho¶ng 70% sè nî trªn ®[ ®−îc xãa. §ång thêi, bèn NHTMNN ®[ ®−îc b¬m thªm sè vèn gÇn 10 
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ngh×n tû ®ång.  LÇn t¸i cÊp vèn nµy chñ yÕu lµ d−íi h×nh thøc tr¸i phiÕu ChÝnh phñ. Bøc tranh ®Çy 
®ñ vÒ nî cña ChÝnh phñ ph¶i bao gåm phÇn tr¸i phiÕu nµy còng nh− nh÷ng tr¸i phiÕu cã thÓ ph¸t 
hµnh trong t−¬ng lai. TÝn dông cña c¸c NHTMNN nµy hiÖn ®ang ®−îc më réng nhanh chãng, tuy 
nhiªn chÊt l−îng cña c¸c kho¶n cho vay míi vÉn cßn ch−a râ. Chøc n¨ng tÝn dông lµ mét lÜnh vùc 
trong ®ã qu¸ tr×nh c¶i c¸ch ng©n hµng diÔn ra chËm h¬n. Ph¶i thõa nhËn r»ng, tÝn dông cho c¸c 
DNNN ®[ gi¶m trong khèi l−îng c¸c kho¶n cho vay cña c¸c NHTMNN tõ 58% vµo n¨m 1998 
xuèng cßn 36% vµo n¨m 2003. Tuy nhiªn, do sù më réng toµn diÖn trong cho vay, nªn tÝn dông 
cho c¸c DNNN vÉn chiÕm mét phÇn t−¬ng ®èi æn ®Þnh so víi GDP. C¸c th«ng tin cña c¸c lÇn 
kiÓm to¸n theo c¸c chuÈn mùc quèc tÕ cho ®Õn n¨m 2002, cho thÊy r»ng nî khã ®ßi tÝch lòy cña 
c¸c NHTMNN chØ chiÕm kho¶ng 10 ®Õn 11% tæng khèi l−îng tÝn dông ng©n hµng ®èi víi nÒn 
kinh  tÕ, vµ chiÕm kho¶ng 5% GDP. 

 Nî cña ChÝnh phñ do chi ng©n s¸ch vµ cho vay l¹i ODA hiÖn ®ang ë møc 33% GDP. Tuy 
nhiªn, khi c¸c kho¶n nî ph¸t sinh vµ nî kh«ng n»m trong ng©n s¸ch ®−îc tÝnh vµo, con sè nµy sÏ 
cao h¬n kho¶ng 5 ®iÓm phÇn tr¨m (xem H×nh 7.3). Thªm c¸c kho¶n nî ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn 
Quü HTPT sÏ lµm con sè ®ã t¨ng thªm 5%.  Vµ con sè ®ã sÏ cßn cao h¬n nÕu tÝnh ®Õn c¸c kho¶n 
l−¬ng h−u ph¶i tr¶ cho c«ng chøc vµ møc t¨ng tû lÖ ®ñ vèn cña c¸c NHTMNN.  Trong khi møc ®é 
nµy hoµn toµn cã thÓ kiÓm so¸t, nã ®ßi hái hµnh ®éng cøng r¾n h¬n vÒ mÆt chÝnh s¸ch ®Ó gi÷ c¸c 
kho¶n nî ph¸t sinh vµ c¸c kho¶n n»m ngoµi ng©n s¸ch lu«n ë trong tÇm kiÓm so¸t.  

 

TÝnh bÒn v÷ng cña nî n−íc ngoµi  

 

Do ViÖt Nam cã nhu cÇu rÊt lín vÒ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ ph©n phèi c¸c dÞch vô x[ 
héi, nªn viÖc vay nî n−íc ngoµi lµ mét sù lùa chän dÔ hiÓu ®Æc biÖt lµ khi vÉn cßn nh÷ng kho¶n 
vay −u ®[i. ViÖc dùa vµo c¸c nguån lùc n−íc ngoµi cho phÐp cÊp ®é tiªu dïng cao h¬n vÒ ng¾n 
h¹n. Tuy nhiªn, mèi lo ®[ ®−îc ®Ò cËp th−êng xuyªn lµ chiÕn l−îc nµy cã lµm nî n−íc ngoµi cña 
ViÖt Nam kh«ng bÒn v÷ng vÒ l©u dµi hay kh«ng.  

§Ó gi¶i quyÕt lo ng¹i nµy, tr−íc hÕt cÇn ph¶i cã sù tÝnh to¸n chÝnh x¸c vÒ vÞ trÝ bªn ngoµi 
cña ViÖt Nam. G¸nh nÆng nî nÇn ®[ gi¶m ®¸ng kÓ tõ cuèi thËp niªn 1990 nhê viÖc khoanh nî khã 
®ßi vµ c¸c kho¶n nî víi Nga vµ c¸c n−íc cho vay kh¸c nh− Bulgaria, Ba Lan, Hungary, CH 
Czech, CH Slovakia, §øc, vµ Rumania. Tuy nhiªn, viÖc ®¸nh gi¸ t¸c ®éng thùc cña viÖc khoanh vµ 
gi[n nî n−íc ngoµi cña ViÖt Nam kh«ng thÓ thùc hiÖn trùc tiÕp bëi v× nã cßn phô thuéc vµo c¸c 
®iÒu kho¶n ®−îc tháa thuËn ®Ó ViÖt Nam tr¶ nî. Cã mét biÖn ph¸p thùc tÕ ®Ó tÝnh to¸n gi¸ trÞ hiÖn 
t¹i rßng cña dÞch vô nî cña ViÖt Nam. Dùa trªn c¬ së nµy, nî n−íc ngoµi cña khu vùc c«ng céng 
chØ chiÕm d−íi 60% tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng hãa vµ dÞch vô cña ViÖt Nam tÝnh tíi n¨m 2003 
(xem H×nh 7.4). Mét khã kh¨n kh¸c lµ cÇn bãc t¸ch phÇn nî n−íc ngoµi ®[ ®−îc Nhµ n−íc b¶o 
l[nh trong tæng sè nî.  MÆc dï vËy, hiÖn kh«ng cã th«ng tin chi tiÕt vÒ nh÷ng kho¶n nî do c¸c 
DNNN d−íi c¬ chÕ kÕ ho¹ch tËp trung ký. Tuy nhiªn, theo mét −íc tÝnh ®¸ng tin cËy, gi¸ trÞ hiÖn 
t¹i rßng cña c¸c kho¶n nî ®−îc b¶o ®¶m c«ng khai chØ chiÕm d−íi 50% gi¸ trÞ xuÊt khÈu tÝnh cho 
®Õn n¨m 2003. 

ViÖc dù b¸o xem ®iÒu g× sÏ x¶y ra víi g¸nh nÆng nî nµy vÒ trung h¹n cÇn ph¶i cã mét 
viÔn c¶nh phï hîp vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña kinh tÕ ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m tíi ®©y. Mét 
viÔn c¶nh c¬ b¶n gi¶ ®Þnh mét sù tiÕp tôc Ýt s«i ®éng h¬n cña c¸c xu thÕ hiÖn nay ®èi víi c¸c biÕn 
kinh tÕ vÜ m« chÝnh. Trong viÔn c¶nh ®ã, GDP thùc tÕ ®−îc tr«ng ®îi sÏ t¨ng tr−êng 7%/n¨m cho 
®Õn n¨m 2007, vµ 6,5% tõ n¨m 2008 trë ®i.  L¹m ph¸t, ®−îc vÝ nh− mét yÕu tè h¹n chÕ t¨ng 
tr−ëng GDP, sÏ dao ®éng ë møc 2,5 ®Õn 3,3% n¨m. Tû lÖ t¨ng tr−ëng xuÊt nhËp khÈu hµng hãa 
®−îc gi¶ ®Þnh ë møc 10%/n¨m. Trong khi ®ã, ®Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi sÏ gi¶m tõ tõ, tõ 3,7% 
GDP xuèng cßn 1,7% vµo n¨m 2021. C¸c kho¶n vay −u ®[i sÏ gi¶m ®ang kÓ sau n¨m 2012.  MÆc 
dï cã nh÷ng gi¶ ®Þnh t−¬ng ®èi thËn träng nh− vËy, trong viÔn c¶nh kinh tÕ c¬ b¶n, gi¸ trÞ hiÖn t¹i 
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rßng cña c¸c kho¶n nî n−íc ngoµi cña ViÖt Nam gi¶m xuèng cßn d−íi 20% gi¸ trÞ xuÊt khÈu tÝnh 
tíi n¨m 2021. ViÖc ph©n biÖt tæng sè nî n−íc ngoµi cña khu vùc c«ng céng vµ nî cã b¶o l[nh cña 
Nhµ n−íc cµng kh«ng thÝch hîp, do nî cò cña DNNN ®[ trë thµnh bé phËn rÊt nhá trong tæng sè.  

§Ó ®¸nh gi¸ ®é bÒn v÷ng cña c¸c kho¶n nî trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ bÊt lîi, còng cÇn xem 
xÐt viÔn c¶nh khã kh¨n. Gi¶ sö cã sù ch÷ng l¹i trong t¨ng tr−ëng GDP vµ xuÊt khÈu, trong khi nhu 
cÇu trong n−íc tiÕp tôc khuyÕn khÝch nhËp khÈu vÒ trung h¹n th«ng qua viÖc më réng tÝn dông 
trong n−íc. Gi¶ sö c¸c luång vèn ®Çu t− n−íc ngoµi còng sôt gi¶m, trong khi l[i suÊt c¸c kho¶n 
vay th−¬ng m¹i t¨ng lªn do c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi ®ßi tr¶ thªm tiÒn v× rñi ro cao h¬n. Trong 
viÔn c¶nh khã kh¨n ®ã, gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña c¸c kho¶n nî sÏ t¨ng chËm vµ v÷ng ch¾c cho ®Õn 
khi lªn b»ng 72% gi¸ trÞ xuÊt khÈu hµng hãa vµ dÞch vô. ViÖt Nam vÉn cßn ch−a ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó 
®−îc xãa nî  theo c¸c ®iÒu kho¶n theo S¸ng kiÕn C¸c n−íc nghÌo nî n−íc ngoµi nhiÒu. Tuy 
nhiªn, viÔn c¶nh khã kh¨n ®ã ®[ nhÊn m¹nh tÇm quan träng  cña viÖc duy tr× bÒn v÷ng ho¹t ®éng 
kinh tÕ víi träng t©m ®Æt vµo t¨ng tr−ëng xuÊt khÈu.  

 

H×nh 7.4: Nî n−íc ngoµi nh− mét bé phËn cña xuÊt khÈu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 Chó thÝch: C¸c sè liÖu trªn cho thÊy gi¸ trÞ hiÖn t¹i rßng cña nî tÝnh theo phÇn 
tr¨m cña gi¸ trÞ xuÊt khÈu. 

Nguån:        Tù tÝnh to¸n.   
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8. Ph©n cÊp vµ Sù tham gia cña ng−êi d©n  
 

 

 C¬ cÊu hµnh chÝnh cña ViÖt Nam bao gåm 64 tØnh, thµnh phè, bao gåm 611 quËn huyÖn 
®−îc ph©n chia thµnh 10.602 x[.  Mçi x[ bao gåm mét sè lµng hoÆc th«n. Qu¸ tr×nh ph©n cÊp hiÖn 
nay cã nghÜa lµ cã rÊt nhiÒu quyÕt ®Þnh cña chÝnh quyÒn ®−îc ®−a ra ë cÊp thÊp h¬n trong c¬ cÊu 
hµnh chÝnh, ®Æc biÖt lµ ë cÊp tØnh vµ thµnh phè. C¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh vµ cung cÊp dÞch vô còng 
®−îc trao quyÒn tù chñ trong viÖc x©y dùng c¸c chiÕn l−îc riªng cña m×nh vµ lùa chän c¸ch thøc 
chi tiªu. Tuy nhiªn, møc ®é nguån lùc vµ nhu cÇu lµ kh¸c nhau tõ tØnh, xuèng huyÖn, x[ vµ th«n. 
Cßn tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp míi ®−îc trao quyÒn vÉn cßn rÊt h¹n chÕ. Sù 
kÕt hîp c«ng thøc x¸c ®Þnh tû lÖ nguån thu ®Þa ph−¬ng mµ mçi tØnh cã thÓ gi÷ l¹i, vµ kho¶n bæ 
sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch Nhµ n−íc, sÏ t¹o ra mét sù ph©n phèi l¹i ®¸ng kÓ nguån lùc gi÷a c¸c 
tØnh, thµnh. Tuy nhiªn, nh÷ng ®Þnh møc ph©n bæ bæ sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch Nhµ n−íc l¹i chñ 
yÕu ®−îc tÝnh to¸n dùa trªn quy m« d©n sè cña mçi tØnh, thµnh. Tuy nhiªn, ®Þnh møc nµy kh«ng 
®−îc ¸p dông t¹i c¸c cÊp thÊp h¬n v× t¹i ®©y viÖc ph©n bæ ®−a vµo c¸c tiªu chÝ liªn quan ®Õn hµnh 
chÝnh (nh− lµ sè l−îng c«ng chøc, hay sè gi−êng bÖnh). Cã thÓ xem xÐt mét tËp hîp c¸c ®Þnh møc 
®¬n gi¶n h¬n, mµ theo ®ã viÖc ph©n bæ ®−îc thùc hiÖn dùa trªn thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng−êi hay 
tû lÖ ®ãi nghÌo, vµ ®−îc ¸p dông nhÊt qu¸n ë tÊt c¶ c¸c cÊp chÝnh quyÒn. C¸c ®Þnh møc nµy sÏ 
gióp cho viÖc ph©n bæ ®Õn c¸c quËn, huyÖn vµ x[ phï hîp h¬n víi nhu cÇu cña ®Þa ph−¬ng vµ 
minh b¹ch h¬n. Còng cÇn tËp trung h¬n n÷a vµo kÕt qu¶ ph¸t triÓn t¹i c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp. ViÖc 
hä ®−îc trao nhiÒu quyÒn quyÕt ®Þnh h¬n ph¶i g¾n víi viÖc ®−a ra c¸c tiªu chuÈn cung cÊp dÞch 
vô, dùa trªn ®ã c¸c ®¬n vÞ nµy ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh. ViÖc tham kh¶o cã hÖ thèng ph¶n 
håi tõ phÝa ng−êi sö dông, ch¼ng h¹n d¹ng ®iÒu tra “thÎ b¸o c¸o”, sÏ gióp t¨ng c−êng tr¸ch nhiÖm. 
Tuy nhiªn, cã thÓ ChÝnh phñ sÏ khã theo dâi tÊt c¶ sù viÖc diÔn ra ë 10.602 x[ vµ rÊt nhiÒu lµng vµ 
th«n. ViÖc tham gia cña nh©n d©n còng nh− sù minh b¹ch lµ nh÷ng yÕu tè chÝnh ®Ó ®¶m b¶o tr¸ch 
nhiÖm ë cÊp chÝnh quyÒn thÊp nhÊt. Cho ®Õn nay, kÕt qu¶ tham gia cña ng−êi d©n vµo qu¸ tr×nh 
chuÈn bÞ ng©n s¸ch cÊp x[ vÉn cßn kh¸c nhau. Tuy nhiªn, ®¸nh gi¸ sù tham gia cña d©n chóng vµo 
viÖc lùa chän vµ gi¸m s¸t c¸c dù ¸n ph¸t triÓn h¹ tÇng ®[ mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, cho 
thÊy t¸c dông cña c¸c s¸ng kiÕn d©n chñ cÊp c¬ së.  

 

Ph©n phèi l¹i gi÷a c¸c tØnh  

 

Chi tiªu cña chÝnh quyÒn cÊp tØnh, thµnh phè ®[ t¨ng ®Òu tõ 26% n¨m 1992 lªn 43% vµo 
n¨m 1998 vµ gÇn 44% hiÖn nay. Theo tiªu chuÈn quèc tÕ, ViÖt Nam ®[ trë thµnh mét n−íc ph©n 
cÊp cao. Chi tiªu cña chÝnh quyÒn cÊp tØnh, thµnh phè ®−îc tµi trî th«ng qua nguån thu t¹i ®Þa 
ph−¬ng vµ chuyÓn giao bæ sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch trung −¬ng. §èi víi c¸c tØnh ph¸t triÓn 
m¹nh, cã sù chuyÓn giao nguån lùc ng−îc l¹i: tõ ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng lªn ng©n s¸ch Nhµ n−íc 
h¬n lµ tõ ng©n s¸ch Nhµ n−íc xuèng.  

C¸ch thøc x¸c ®Þnh “quy m«” kho¶n chuyÓn giao rßng gi÷a c¸c tØnh lµ t−¬ng ®èi ®éc ®¸o 
so víi th«ng lÖ quèc tÕ. Cã thÓ coi quy m« nµy ®−îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kÕt hîp hai c¬ chÕ. Mét 
c¬ chÕ x¸c ®Þnh tû lÖ nguån thu t¹i ®Þa ph−¬ng mµ mçi tØnh cã thÓ gi÷ l¹i. C¬ chÕ thø hai ph©n bæ 
kho¶n bæ sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch Nhµ n−íc xuèng mçi tØnh. Nh÷ng nguån lùc trùc tiÕp dµnh 
cho mçi tØnh, thµnh phè lµ tæng c¸c nguån thu ®Þa ph−¬ng ®−îc gi÷ l¹i vµ kho¶n bæ sung c©n ®èi 
cÊp tõ ng©n s¸ch trung −¬ng (nÕu cã). Thªm vµo ®ã, c¸c tØnh, thµnh phè ®−îc phÐp vay nî trong 
h¹n møc nhÊt ®Þnh. Cho ®Õn nay, míi chØ cã TP Hå ChÝ Minh ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ®Ó huy ®éng 
vèn.  
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Nh÷ng c¬ chÕ ph©n chia nguån thu tõ thuÕ ®−îc quy ®Þnh trong luËt ng©n s¸ch n¨m 2002, 
lµ mét c¶i thiÖn ®¸ng kÓ so víi c¬ chÕ c¸c kho¶n chuyÓn nh−îng "bï ®¾p thiÕu hôt ng©n s¸ch” 
theo tháa thuËn trong qu¸ khø. Mét mÆt, c¸c tØnh, thµnh phè cã thÓ gi÷ l¹i c¸c kho¶n thu tõ thuÕ 
®Êt vµ thuÕ nhµ ®Êt, thuÕ chuyÓn nh−îng QSD§ vµ nguån thu tõ viÖc b¸n hoÆc cho thuª nhµ ë 
thuéc së h÷u Nhµ n−íc, còng nh− mét lo¹t c¸c kho¶n phÝ vµ lÖ phÝ kh¸c. MÆt kh¸c, hä ph¶i 
chuyÓn giao cho chÝnh quyÒn trung −¬ng c¸c phÇn thu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp h¹ch to¸n toµn 
ngµnh, thuÕ ®¸nh vµo x¨ng dÇu, thuÕ xuÊt nhËp khÈu. Ngoµi ra, hä ®−îc chia mét phÇn thu tõ c¸c 
lo¹i thuÕ kh¸c víi trung −¬ng. Tuy nhiªn, tû lÖ ph©n chia kh¸c nhau theo tõng tØnh, thµnh phè vµ 
®−îc x¸c ®Þnh trong giai ®o¹n lËp ng©n s¸ch khi b¾t ®Çu mçi chu kú æn ®Þnh kÐo dµi 3 n¨m. Tû lÖ 
ph©n chia nµy lµ kÕt qu¶ −íc tÝnh chªnh lÖch gi÷a nhu cÇu chi tiªu cña tØnh vµ kh¶ n¨ng vÒ nguån 
thu. Nhu cÇu chi tiªu ®−îc ®¸nh gi¸ dùa trªn c¬ së cña mét lo¹t c¸c ®Þnh møc, trong khi kh¶ n¨ng 
nguån thu dùa trªn kÕt qu¶ cña n¨m tr−íc. KÕt qu¶ lµ cã sù kh¸c biÖt lín c¸c tû lÖ ph©n chia 
nguån thu. 56 tØnh nghÌo nhÊt ®−îc gi÷ l¹i 100% nguån thu tõ phÇn thuÔ ph©n chia. ChØ cã TP Hå 
ChÝ Minh nhËn ®−îc 24%, Hµ Néi 30%, Vòng Tµu 48%, B×nh D−¬ng 52%, vµ §ång Nai 53%. 

Bæ sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn rÊt nhiÒu ®Þnh møc ng©n s¸ch, sÏ 
®−îc ph©n tÝch chi tiÕt h¬n ë phÇn d−íi ®©y. Nh÷ng ®Þnh møc nµy nh»m n¾m b¾t ®−îc c¸c chi phÝ 
th−êng xuyªn cho viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô c«ng céng ë c¸c tØnh, thµnh phè kh¸c nhau. Bæ sung 
c©n ®èi chi th−êng xuyªn ®−îc céng vµo bæ sung c©n ®èi chi ®Çu t−. Ch¼ng h¹n nh−, n¨m 2004, tû 
lÖ chi ®Çu t− ®−îc x¸c ®Þnh lµ 28%.  Tuy nhiªn, vÉn cã kh¶ n¨ng thay ®æi l¹i tû lÖ ¸p dông cho 
mçi tØnh, thµnh phè. Ch¼ng h¹n nh−, míi ®©y, chÝnh quyÒn trung −¬ng ®[ ®ång ý tµi trî 50% tiÒn 
®Çu t− x©y dùng ®−êng ë H¶i Phßng. MÆt kh¸c, c¸c tØnh cã nguån thu thuÕ ®−îc gi÷ l¹i cao h¬n 
ng©n s¸ch chi hµng n¨m sÏ kh«ng ®−îc nhËn trî cÊp c©n ®èi tõ ng©n s¸ch trung −¬ng. §ã còng lµ 
tr−êng hîp cña 15 tØnh, thµnh trong n¨m 2004. 

ViÖc kÕt hîp c¬ chÕ ph©n chia thuÕ vµ bæ sung c©n ®èi ng©n s¸ch ®[ t¹o ra mét sù kh¸c 
biÖt ®¸ng kÓ trong c¬ cÊu nguån thu cña tØnh. TÝnh b×nh qu©n, ®èi víi c¸c tØnh, thµnh phè cã 23% 
tæng thu tõ nguån thu tõ c¸c lo¹i thuÕ vµ phÝ ®−îc gi÷ l¹i toµn bé, 23% tõ thuÕ ®−îc ph©n chia, vµ 
54% tõ bæ sung c©n ®èi ng©n s¸ch Nhµ n−íc. Tuy nhiªn, ë B¾c K¹n bæ sung c©n ®èi tõ ng©n s¸ch 
chiÕm ®Õn 94% c¸c nguån thu cña tØnh, trong khi tû lÖ nµy lµ d−íi 9% ë TP Hå ChÝ Minh.  

KÕt qu¶ nµy còng cho thÊy lµ cã sù ph©n phèi l¹i ®¸ng kÓ gi÷a c¸c tØnh, thµnh phè (xem 
H×nh 8.1). Kho¶n cÊp tõ ng©n s¸ch trung −¬ng cã thÓ ®−îc tÝnh nh− chªnh lÖch vÒ chi tiªu thùc tÕ 
cña mét tØnh, bao gåm c¶ nh÷ng lÇn chi tiªu ®Çu t− å ¹t, vµ thuÕ thu ®−îc t¹i ®Þa ph−¬ng. C¸c tØnh 
nghÌo h¬n ë T©y Nguyªn, vµ ®Æc biÖt lµ ë vïng nói phÝa b¾c lµ nh÷ng tØnh thô h−ëng chÝnh cña 
ph−¬ng ph¸p ph©n phèi l¹i nµy. C¸c kho¶n tiÒn liªn quan cã thÓ nhá, chØ kho¶ng h¬n 1 triÖu 
®«ng/ng−êi/n¨m ë n¨m tØnh vµ kh«ng t¨ng theo biªn tÕ réng. Nh−ng 1 triÖu ®ång kh«ng ph¶i lµ 
mét kho¶n tiÒn nhá khi −íc tÝnh r»ng chuÈn nghÌo tÝnh theo møc ¨n kho¶ng 2,100 calo mçi ngµy 
vµ tæng hîp c¸c vËt dông phi l−¬ng thùc lµ vµo kho¶ng 1,9 triÖu VND mét ng−êi mét  n¨m.  Quy 
m« cña c¸c kho¶n bæ sung c©n ®èi sÏ trë nªn râ rµng h¬n khi xem xÐt GDP cña c¸c tØnh nghÌo 
nhÊt. Hai tØnh ë vïng nói phÝa b¾c hiÖn nhËn ®−îc kho¶n bæ sung c©n ®èi t−¬ng ®−¬ng h¬n nöa 
GDP cña hä d−íi d¹ng bæ sung c©n ®èi (bao gåm c¶ ph¸t triÓn h¹ tÇng). S¸u tØnh kh¸c trong cïng 
khu vùc nhËn ®−îc h¬n 20% GDP d−íi h×nh thøc bæ sung c©n ®èi. Nh÷ng vïng ë Hµ Néi vµ TP 
Hå ChÝ Minh, vµ c¸c tØnh giµu cã nh− §µ N½ng, Qu¶ng Ninh, lµ nh÷ng vïng ®ãng gãp nhiÒu nhÊt, 
chuyÓn h¬n 3 triÖu ®ång/ng−êi/n¨m. Khã cã thÓ ®¸nh gi¸ ®−îc r»ng viÖc ph©n phèi l¹i nh− vËy cã 
thùc sù phï hîp víi nhu cÇu hay kh«ng. Tuy nhiªn, quy m« bæ sung cÊn ®èi râ rµng lµ rÊt Ên 
t−îng. Cã nh÷ng th«ng tin nh− vËy lµ mét b−íc quan träng ®Ó ph©n tÝch c«ng khai vÒ c¸c tiªu chÝ 
thÝch hîp ®Ó ph©n bæ nguån ng©n s¸ch.  
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Hình 8.1: ChuyÓn giao rßng vµo vµ tõ Ng©n s¸ch trung −¬ng ra 

 
   Nguồn: Tự tính dựa trên số liệu của BTC và TCTK. 

 

§Þnh møc ng©n s¸ch vµ c¸c chØ sè ph¸t triÓn  

 

Ph©n bæ nguån lùc ng©n s¸ch mét c¸ch râ rµng vµ cã thÓ dù b¸o ®−îc ë c¸c cÊp chÝnh 
quyÒn cã vai trß quan träng trong viÖc cho phÐp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng lËp kÕ ho¹ch phï hîp. 
Mét sù ph©n bæ phï hîp víi nhu cÇu cña ®Þa ph−¬ng lµ ch×a khãa ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ph¸t 
triÓn trªn ph¹m vi toµn quèc. HiÖn nay, c¸c ®Þnh møc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh bæ sung c©n ®èi ng©n 
s¸ch cho chÝnh quyÒn tØnh, thµnh phè, ®−îc quy ®Þnh trong QuyÕt ®Þnh 139/2003/Q§-TTg.  
Nh÷ng ®Þnh møc nµy bao trïm 10 lÜnh vùc chi tiªu, bao gåm: gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ, thÓ thao, v¨n 
hãa vµ th«ng tin, truyÒn h×nh, qu¶n lý Nhµ n−íc, quèc phßng vµ an ninh, c¸c dÞch vô hç trî x[ héi 
vµ sù nghiÖp kinh tÕ.  Trõ gi¸o dôc vµ sù nghiÖp kinh tÕ, ph©n bæ ng©n s¸ch cho tÊt c¶ c¸c d¹ng 
chi tiªu ®−îc tÝnh dùa trªn quy m« d©n sè cña mçi tØnh. Ph©n bæ cho chi tiªu gi¸o dôc ®−îc tÝnh 
dùa trªn quy m« d©n sè trong ®é tuæi ®Õn tr−êng.  Nh÷ng ®iÒu chØnh ®−îc thùc hiÖn dùa trªn c¬ së 
vïng, miÒn víi viÖc cã c¸c ®Þnh møc kh¸c nhau cho khu vùc thµnh thÞ, khu vùc ®ång b»ng, khu 
vùc nói thÊp vµ nói cao, còng nh− h¶i ®¶o. §Þnh møc dµnh cho sù nghiÖp kinh tÕ bao gåm rÊt 
nhiÒu ho¹t ®éng kh¸c nhau, bao gåm vÖ sinh, duy tu vµ b¶o d−ìng ®−êng s¸, vµ thñy lîi. Do thiÕu 
mét c¬ së râ rµng nh»m tÝnh to¸n nhu cÇu ®èi víi d¹ng chi tiªu kÕt hîp nµy, mét kho¶n tiÒn t−¬ng 
®−¬ng 12% tæng nhu cÇu chi ng©n s¸ch th−êng xuyªn ®−îc ph©n bæ cho c¸c ®Þa ph−¬ng.  

Bªn c¹nh nh÷ng ®Þnh møc chung ®ã, cßn cã ®Þnh møc bæ sung cho phÐp t¨ng chi tiªu ®Ó 
gi¶i quyÕt nh÷ng nhu cÇu ®Æc biÖt cña c¸c ®Þa ph−¬ng khã kh¨n. Ch¼ng h¹n nh−, c¸c x[ thuéc 
Ch−¬ng tr×nh 135, ®−îc nhËn thªm mét kho¶n phô cÊp gi¸o dôc 49 ngh×n ®ång cho mçi ng−êi 
d−íi 18 tuæi. C¸c tØnh còng ®−îc nhËn thªm ng©n s¸ch cho Quü KCB cho ng−êi nghÌo cña tØnh 
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m×nh. Vïng nói phÝa b¾c vµ T©y Nguyªn ®−îc cÊp thªm kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch −u 
tiªn ph¸t triÓn kinh tÕ-x[ héi. C¸c thµnh  phè lo¹i “2” vµ lo¹i “3” lÇn l−ît ®−îc cÊp bæ sung 10 tû 
vµ 5 tû ®ång ®Ó cho sù nghiÖp kinh tÕ. §ång thêi ®Ó khuyÕn khÝch nç lùc t¨ng nguån thu, c¸c tØnh 
cã møc thu thuÕ cao h¬n nhu cÇu chi tiªu sÏ ®−îc −u ®[i ®Æc biÖt. Do ®ã, Hµ Néi vµ TP Hå ChÝ 
Minh sÏ nh©n thªm 20% so víi ®Þnh møc cho gi¸o dôc, ®µo t¹o, y tÕ, qu¶n lý Nhµ n−íc, v¨n hãa 
th«ng tin, thÓ thao, hç trî x[ héi, an ninh vµ quèc phßng. H¶i Phßng vµ §µ N½ng nhËn ®−îc thªm 
10% ngoµi ®Þnh møc, trong khi c¸c tØnh kh¸c cã møc thu thuÕ v−ît nhu cÇu chi ®−îc cÊp thªm 
6%. 

Nh÷ng ®Þnh møc do QuyÕt ®Þnh 139 quy ®Þnh ®−îc sö dông trong viÖc x©y dùng ng©n 
s¸ch, chø kh«ng ph¶i ®Ó dïng khi chÊp hµnh ng©n s¸ch ë cÊp ®Þa ph−¬ng. KÓ tõ sau LuËt Ng©n 
s¸ch n¨m 2002, c¸c tØnh, thµnh phè cã quyÒn quyÕt ®Þnh sö dông kho¶n tiÒn mµ hä tiÕp nhËn tõ 
ng©n s¸ch Nhµ n−íc. C¸c ®Þnh møc mµ c¸c tØnh thµnh phè nµy sö dông còng kh¸c nhau, vµ c¸ch 
chØ sè mµ hä lÊy lµm c¬ së kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i gièng víi c¸c ®Þnh møc ng©n s¸ch theo QuyÕt 
®Þnh 139.  Ch¼ng h¹n nh− tr−êng hîp y tÕ, c¸c tØnh cã xu h−íng ph©n bæ nguån lùc dùa trªn sè 
gi−êng bÖnh h¬n lµ quy m« d©n sè nãi chung. Cßn ®èi víi lÜnh vùc gi¸o dôc, c¸c tØnh, thµnh phè 
−u tiªn ®¸p øng chi phÝ tiÒn l−¬ng cña ®éi ngò gi¸o viªn hiÖn cã. Nh÷ng ®Þnh møc ph©n bæ cÊp 
tØnh nµy, vµ viÖc ph©n bæ nguån lùc ë c¸c quËn, huyÖn, kh«ng ph¶i lóc nµo còng ®−îc c«ng bè.  

QuyÒn h¹n mµ chÝnh quyÒn c¸c tØnh, thµnh phè hiÖn cã ph¶n ¸nh cam kÕt ph©n cÊp cña 
ViÖt Nam. Tuy nhiªn, viÖc ph©n cÊp ®[ lµm suy gi¶m mèi quan hÖ gi÷a chÝnh s¸ch trung −¬ng víi 
ng©n s¸ch ®Þa ph−¬ng, còng nh− tÝnh minh b¹ch trong viÖc sö dông c«ng quü. CÇn ®−a ra mét c¬ 
chÕ ®èi träng víi c¬ chÕ linh ho¹t hiÖn nay trong viÖc ph©n bæ ng©n s¸ch th«ng qua viÖc ®Æt ra 
nh÷ng chuÈn mùc ®èi víi nh÷ng dÞch vô mµ c¸c ®Þa ph−¬ng ph¶i cung cÊp cho d©n chóng hay 
nh÷ng kÕt qu¶ ph¸t triÓn thu ®−îc tõ chi ng©n s¸ch.  

Khu vùc gi¸o dôc ®[ ®Æt ra mét tiÒn lÖ thó vÞ trong lÜnh vùc nµy. N¨m 2003, nh÷ng chuÈn 
mùc tèi thiÓu vÒ chÊt l−îng ®èi víi c¸c tr−êng tiÓu häc ®[ ®−îc th«ng qua ¸p dông cho toµn quèc. 
Nh÷ng chuÈn mùc nµy ®Ò cËp ®Õn c¬ së h¹ tÇng, ®éi ngò gi¸o viªn, tæ chøc vµ qu¶n lý tr−êng líp, 
qua tr×nh x[ héi hãa gi¸o dôc, c¸c ho¹t ®éng vµ chÊt l−îng gi¸o dôc, còng nh− nh÷ng kÕt qu¶ gi¸o 
dôc ®−îc kú väng. Bªn c¹nh ®ã, mét ®iÒu tra ®−îc tiÕn hµnh ë tÊt c¶ c¸c quËn, huyÖn ®Ó ®¸nh gi¸ 
hiÖn tr¹ng cña c¸c tr−êng tiÓu häc so víi c¸c tiªu chuÈn chÊt l−îng trªn.  

HiÖn vÉn ch−a cã mét c¬ chÕ ®Ó theo dâi kÕt qu¶ mét c¸ch hÖ thèng, ngoµi vÝ dô vÒ gi¸o 
dôc tiÓu häc. Tuy nhiªn, ®[ cã nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ trong viÖc chän läc mét lo¹t c¸c chØ b¸o liªn 
quan ®Õn kÕt qu¶ ph¸t triÓn cã thÓ tÝnh to¸n mét c¸ch hiÖu qu¶ ë cÊp tØnh. Mét vµi trong sè c¸c chØ 
b¸o nµy lÊy tõ nh÷ng Môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam.  Mét sè chØ b¸o kh¸c l¹i g¾n víi c¸c môc tiªu 
ph¸t triÓn cña CPRGS trong khi mét sè kh¸c l¹i mang tÝnh thèng kª kinh tÕ kinh ®iÓn, liªn quan 
®Õn tæng s¶n phÈm vµ c¬ cÊu cña nã.  ViÖc t¨ng sè mÉu trong ®iÒu tra vÒ møc sèng hé gia ®×nh 
gÇn ®©y víi môc ®Ých −íc tÝnh mét c¸ch chÝnh x¸c tû lÖ ®ãi nghÌo ë cÊp tØnh, cho phÐp tÝnh to¸n 
tèt h¬n c¸c chØ b¸o vÒ ph¸t triÓn con ng−êi. Ph¹m vi ®iÒu tra réng hµng n¨m c¸c doanh nghiÖp cã 
thÓ mang l¹i nh÷ng thèng kª kinh tÕ chÝnh x¸c h¬n ë cÊp tØnh. Do ®ã, ngay c¶ nÕu nh− vÝ dô vÒ 
gi¸o dôc tiÓu häc kh«ng thÓ ®−îc nh©n réng cho c¸c khu vùc kh¸c theo t−¬ng tù nh− vËy, c¸c c¬ 
chÕ ®[ tån t¹i buéc c¸c tØnh, thµnh phè ph¶i cã tr¸ch nhiÖm ®èi víi viÖc sö dông mét c¸ch hiÖu 
qu¶ nguån vèn ph©n bæ.  

 ViÖc tËp trung vµo c¸c kÕt qu¶ ph¸t triÓn vÒ phÇn m×nh sÏ nhÊt qu¸n víi viÖc sö dông c¸c 
®Þnh møc cã ý nghÜa h¬n ®Ó ph©n bæ ng©n s¸ch. Víi viÖc ngµy cµng cã nhiÒu h¬n c¸c chØ b¸o kinh 
tÕ vµ x[ héi tin cËy vÒ t×nh h×nh cña mçi tØnh ®[ t¹o ra c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ nh÷ng nhu cÇu cña ®Þa 
ph−¬ng. §Æc biÖt, nh÷ng c¬ chÕ bæ sung chi tiªu hiÖn nay cho c¸c chÝnh s¸ch cô thÓ cã thÓ ®−îc 
thay thÕ bëi nh÷ng c¬ chÕ ®¬n gi¶n h¬n dùa trªn thu nhËp ®Çu ng−êi vµ tû lÖ ®ãi nghÌo cña tõng 
tØnh, thµnh phè tõ ®ã gióp chuyÓn giao thªm nhiÒu nguån lùc ®Õn nh÷ng vïng cÇn nhÊt. 
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¦u thÕ cña mét ®Þnh møc ®¬n gi¶n h¬n lµ nã cã thÓ ®−îc thùc hiÖn t¹i c¸c cÊp chÝnh 
quyÒn thÊp h¬n. Nh÷ng ®Þnh møc ph©n bæ ng©n s¸ch cô thÓ cho c¸c quËn, huyÖn vµ x[ sÏ gióp cho 
viÖc lËp kÕ ho¹ch ë ®Þa ph−¬ng ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng h¬n vµ x¸c ®Þnh ®−îc nhu cÇu sö 
dông ng©n s¸ch. Nh÷ng nç lùc hiÖn t¹i c¶i thiÖn viÖc ®o l−êng thu nhËp hé gia ®×nh vµ tû lÖ ®ãi 
nghÌo ë tÊt c¶ c¸c cÊp sÏ t¹o ra nh÷ng chØ b¸o ®¸ng tin cËy vÒ nhu cÇu x[ héi ë c¸c quËn huyÖn vµ 
x[. Do ®ã, chóng cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó duy tr× viÖc ph©n bæ hiÖu qu¶ h¬n c¸c nguån lùc ë mçi 
tØnh, thµnh. Nh÷ng ®Þnh møc ng©n s¸ch cã thÓ ®−îc ¸p dông thèng nhÊt ë c¸c cÊp chÝnh quyÒn 
kh¸c nhau kh«ng nhÊt thiÕt cã  nghÜa lµ thÈm quyÒn vÒ tµi khãa cña c¸c tØnh, thµnh phè bÞ bá qua. 
Nh÷ng ®Þnh møc nµy t¹o c¬ chÕ cho quan hÖ theo thø bËc gi÷a, tØnh, thµnh phè víi c¸c quËn, 
huyÖn vµ x[ ho¹t ®éng theo h−íng minh b¹ch vµ c«ng b»ng h¬n.  

Nh−îc ®iÓm tiÒm n¨ng cña c¸c ®Þnh møc ®¬n gi¶n nµy lµ nã cã thÓ khuyÕn khÝch c¸c 
quan chøc ®Þa ph−¬ng gi¶m t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo, ®Ó tiÕp nhËn thªm nhiÒu 
nguån lùc. Tuy nhiªn, cã thÓ lo¹i bá ®éng c¬ tiªu cùc nµy b»ng c¸ch buéc c¸c quan chøc ®Þa 
ph−¬ng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¶i thiÖn nh÷ng kÕt qu¶ ph¸t triÓn nh− lµ thu nhËp theo hé gia ®×nh, 
vµ tû lÖ xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë c¸c ®Þa ph−¬ng n¬i hä lµm viÖc. C¸c chØ b¸o t−¬ng tù cã thÓ ®−îc sö 
dông c¶ cho viÖc ph©n bæ ng©n s¸ch lÉn cho ®Ò b¹t n©ng l−¬ng c¸n bé.  

 

ñy quyÒn cho c¸c ®¬n vÞ thô h−ëng ng©n s¸ch  

 

 Song song víi ph©n cÊp tõ cÊp chÝnh quyÒn trung −¬ng xuèng chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng ®Þa 
ph−¬ng, ViÖt Nam ®ang trao mét sè l−îng ®¸ng kÓ quyÒn tù chñ vÒ ng©n s¸ch cho c¸c ®¬n vÞ hµnh 
chÝnh vµ sù nghiÖp. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp bao trïm mét nhãm réng lín c¸c ho¹t ®éng phøc t¹p nh− 
c¸c tr−êng phæ th«ng vµ ®¹i häc, bÖnh viÖn vµ tr¹m x¸, c¸c c¬ së v¨n ho¸, viÖn nghiªn cøu vµ dÞch 
vô khuyÕn n«ng. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã ®iÓm chung lµ kh¶ n¨ng t¹o nguån thu, ®iÒu nµy khiÕn 
c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ®øng gi÷a danh giíi cña khu vùc t− nh©n vµ khu vùc Nhµ n−íc.  KÓ tõ n¨m 
2004, c¸c ®¬n vÞ thô h−ëng ng©n s¸ch ®−îc tù do ph©n bæ l¹i nguån lùc gi÷a c¸c môc chi trong 4 
h¹ng môc sau: chi tiÒn l−¬ng, chi ho¹t ®éng vµ b¶o d−ìng, chi ®Çu t−, vµ chi kh¸c. Sù linh ho¹t 
nµy cho phÐp c¸c ®¬n vÞ sö dông nguån lùc hiÖu qu¶ h¬n. Nh−ng thiÕu gi¸m s¸t thÝch hîp vµ tr¸ch 
nhiÖm gi¶i tr×nh, quyÒn linh ho¹t nµy còng cã thÓ sö dông ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n viªn 
nh−ng ®iÒu nµy l¹i lµm ph−¬ng h¹i ®Õn viÖc ®¹t môc tiªu chÝnh s¸ch cña quèc gia.  

 Tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh kÐm cã lÏ sÏ lµ vÊn ®Ò nghiªm träng ë  c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp h¬n lµ 
ë c¸c ®¬n vÞ hµnh chÝnh, v× c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ®−îc trao nhiÒu quyÒn tù chñ h¬n trong viÖc  tr¶ 
l−¬ng cho nh©n viªn. Cã thÓ cho r»ng viÖc th¶o luËn nh÷ng −u vµ nh−îc ®iÓm cña sù tù chñ ë c¸c 
®¬n vÞ sù nghiÖp chØ lµ h×nh thøc, v× NghÞ ®Þnh 10/2002/N§-CP ®[ thÓ chÕ ho¸ nh÷ng th«ng lÖ vèn 
®[ tån t¹i trong mét thêi gian dµi. Do nguån ng©n s¸ch Nhµ n−íc ngµy cµng kh«ng ®ñ ®¸p øng 
nhu cÇu chi tiªu, tõ h¬n mét thËp kû nay, c¸c bÖnh viÖn ®[ ph¶i dùa vµo viÖn phÝ, tiÒn l[i b¸n 
thuèc nh− lµ mét nguån kinh phÝ bæ sung. 

Víi hiÖn tr¹ng diÔn ra trong thùc tÕ nh− vËy, vÊn ®Ò n¶y sinh lµ kh«ng ph¶i cã hay kh«ng 
trao quyÒn tù chñ cho c¸c ®¬n vÞ thô h−ëng ng©n s¸ch, mµ lµ lµm thÕ nµo ®Ó qu¶n lý ®−îc qu¸ 
tr×nh trªn vµ lµm gi¶m tèi thiÓu c¸c rñi ro liªn quan. Qu¶n lý tèt ®ång nghÜa víi viÖc b¶o ®¶m kh¶ 
n¨ng tiÕp cËn cña ng−êi nghÌo vµ nhãm dÔ bÞ tæn th−¬ng, ng¨n chÆn gi¸ cao qu¸ møc trong thÞ 
tr−êng chØ cã mét l−îng nhá c¸c nhµ cung cÊp dÞch vô, ®¶m b¶o sù cung cÊp c¸c dÞch vô thiÕt yÕu, 
vµ h¹ch to¸n tµi s¶n Nhµ n−íc. §Ó lµm ®−îc nh− vËy, râ rµng ®ßi hái ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p kh«ng 
chØ giíi h¹n ë tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh tËp trung vµo kh©u qu¶n lý nh©n sù, c¬ së vËt chÊp vµ ng©n 
s¸ch. 
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Trong bèi c¶nh ®ã, ph¶n håi trùc tiÕp 
tõ ng−êi sö dông dÞch vô lµ mét vÊn ®Ò ®¸ng 
quan t©m. Th«ng qua c¸c kh¶o s¸t sö dông thÎ 
b¸o c¸o,  ng−êi d©n  cã thÓ nhËn xÐt vÒ chÊt 
l−îng dÞch vô vµ nh÷ng khã kh¨n hä gÆp ph¶i 
khi tiÕp cËn c¬ quan cung cÊp dÞch vô. Ng−êi 
d©n cã thÓ kh«ng cã kh¶ n¨ng th¶o luËn nh÷ng 
khÝa c¹nh kü thuËt vµ tiªu chuÈn cña dÞch vô. 
Nh−ng râ rµng lµ hä cã kh¶ n¨ng nhËn xÐt dÞch 
vô cã ®¸p øng nhu cÇu cña hä hay kh«ng, c¸c 
c¬ së cung cÊp dÞch vô cã s½n sµng phôc vô 
hay kh«ng, vµ dÞch vô cã ®¸p øng ®−îc c¸c 
tiªu chuÈn liªm chÝnh mong ®îi hay kh«ng. 
KÕt qu¶ kh¶o s¸t còng chØ râ c¸c nhãm x[ héi 
cô thÓ nµo kh«ng tiÕp cËn ®−îc c¸c dÞch vô vµ 
chÊt l−îng cña c¸c dÞch vô theo ®¸nh gi¸ cña 
c¸c nhãm x[ héi nµy. 

 C¸c cuéc ®iÒu tra ®iÓm ®[ ®−îc tiÕn 
hµnh gÇn ®©y trªn quy m« thÝ ®iÓm ®¹i diÖn ë 
bèn ®Þa ph−¬ng: Thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ 
n½ng, Nam ®Þnh vµ H¶i phßng.  C¸c cuéc ®iÒu 
tra thÝ ®iÓm do c¸c nhµ tµi trî khëi x−íng, vµ 
®ång thùc hiÖn bëi c¸c nhãm nghiªn cøu ®Þa 
ph−¬ng víi sù phèi hîp cña TCTK, vµ ®−îc 
gi¸m s¸t bëi H§ND, UBND ë nh÷ng ®Þa 
ph−¬ng ®iÒu tra. §iÒu tra tËp trung t×m hiÓu 
dÞch vô vÒ gi¸o dôc, y tÕ vµ c¸c dÞch vô hµnh 
chÝnh. 

KÕt qu¶  cña c¸c cuéc ®iÒu tra cho 
thÊy mét møc ®é hµi lßng cã thÓ chÊp nhËn 
®−îc cña c¸c nhãm c− d©n, c¸c dÞch vô vµ 
thµnh phè. Møc ®é hµi lßng trung b×nh n»m 
gi÷a kho¶ng ‘hµi lßng’ vµ ‘t−¬ng ®èi hµi lßng’, 
hoÆc trong tr−êng hîp xÊu h¬n, n»m gi÷a 
‘t−¬ng ®èi hµi lßng’ vµ ‘kh«ng ®¸nh gi¸ ®−îc’. 
Trªn mÇu tæng thÓ cña bèn thµnh phè, møc ®é 
tr¶ lêi trung b×nh gÇn víi møc ‘t−¬ng ®èi hµi 
lßng’. 

Tuy nhiªn kÕt qu¶ kh¶ quan trªn ch−a 
ph¶n ¸nh ®−îc nh÷ng kh¸c biÖt quan träng. 
Gi÷a c¸c nhãm c− d©n, nh÷ng ng−êi di c− tù 
do Ýt hµi lßng nhÊt ®èi víi c¸c dÞch vô (H×nh 
8.2). VÒ tiÕp cËn dÞch vô c«ng chøng, ng−êi di 
c− dùa nhiÒu gÊp ba lÇn vµo c¸c ‘®¹i lý bªn 
ngoµi’  so víi nhãm d©n c− kh¸ gi¶ hoÆc ng−êi 
nghÌo cã ®¨ng ký hé khÈu. Ng−êi di c− bÞ tõ 
chèi cÊp giÊy x¸c nhËn quyÒn sö dông ®Êt 
nhiÒu h¬n bèn lÇn so víi nh÷ng ng−êi cã kinh 
tÕ kh¸. H¬n 40 phÇn tr¨m ng−êi di c− ®−îc 
pháng vÊn cã nhu cÇu ®¨ng ký hé khÈu nh−ng 
ch−a thùc hiÖn ®−îc do thiÕu c¸c lo¹i giÊy tê 
cÇn thiÕt hoÆc do kh«ng biÕt c¸ch lµm thÕ nµo.  

Hình 8.2: Mức độ hài lòng với các dịch vụ 

Chú thích: Rất hài lòng = 2, Tương đối 
hài lòng = 1, Không quyết định = 0, 
tương đối không hài lòng = -1, Rất 
không hài lòng = -2. 

Nguồn: Soren Davidsen và Carrie Turk (Sắp xuất 
bản).
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 C¸c ®iÒu tra qua phiÕu b¸o c¸o còng gióp x¸c ®Þnh nh÷ng h¹n chÕ trong viÖc cung cÊp c¸c 
dÞch vô. DÞch vô ®¨ng ký ®Êt ®ai lµ mét khã kh¨n chÝnh. C¸c c©u tr¶ lêi chi tiÕt cho thÊy ng−êi 
d©n lo ng¹i vÒ c¸c møc thu phÝ ®¨ng ký ®Êt vµ sù thiÕu minh b¹ch vÒ kho¶n phÝ nµo chÝnh thøc vµ 
kho¶n phÝ nµo lµ kh«ng chÝnh thøc, còng nh− th¸i ®é cña c¸c bé phô tr¸ch ®¨ng ký ®Êt ®ai. Trong 
khi ®ã c¸c dÞch vô c«ng chøng, y tÕ, ®¨ng ký hé khÈu nhËn ®−îc ®iÓm cao nhÊt. §iÒu tra còng x¸c 
nhËn mét sù kh¸c biÖt lín vÒ møc ®é hµi lßng víi c¸c dÞch vô t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c nhau. Møc 
®é hµi lßng chung víi c¸c dÞch vô ë §µ n½ng vµ Nam ®Þnh cao h¬n so víi H¶i phßng vµ Thµnh 
phè Hå ChÝ Minh. Tuy nhiªn, cÇn thËn träng khi so s¸nh c¸c c©u tr¶ lîi nhËn ®−îc ë c¸c thµnh 
phè, bëi nh÷ng ng−êi khã kh¨n nhÊt kh«ng ph¶i lóc nµo còng bµy tá ý kiÕn nhiÒu nhÊt. Nãi 
chung, sù so s¸nh ®¬n gi¶n c¸c ®iÓm sè trung b×nh theo mét ph−¬ng diÖn ®¬n thuÇn (nhãm d©n 
c−, dÞch vô hoÆc thµnh thÞ) cã thÓ dÉn ®Õn sù lÖch l¹c v× nã ®[ lo¹i bá c¸c ph−¬ng diÖn kh¸c. Mét 
ph©n tÝch chi tiÕt h¬n c¸c kÕt cña cña ®iÒu tra nµy ®ang ®−îc tiÕn hµnh. Nh−ng nh÷ng kÕt qu¶ ban 
®Çu cho thÊy nh÷ng ®iÒu tra nh− thÕ nµy cã thÓ khiÕn c¸c ®¬n vÞ thô h−ëng ng©n s¸ch cã tr¸ch 
nhiÖm h¬n. Ch¼ng h¹n, viÖc ng−êi sö dông dÞch vô ®¸nh gi¸ thÊp vÒ c¸c dÞch vô hµnh chÝnh cã thÓ 
cã ¶nh h−ëng tíi sù nghiÖp cña nh÷ng ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp nh÷ng dÞch vô ®ã. 

 

Ng©n s¸ch x· 

  

S¸ng kiÕn d©n chñ c¬ së bao gåm nhiÒu h×nh thøc tham gia kh¸c nhau. Ng−êi d©n cÇn 
®−îc th«ng b¸o vÒ c¸c luËt lÖ vµ chÝnh s¸ch thùc tÕ, c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, chiÕn l−îc ph¸t triÓn 
kinh tÕ-x[ héi ®Þa ph−¬ng, kÕ ho¹ch sö dông ®Êt, lËp ng©n s¸ch vµ chi tiªu ng©n s¸ch, c¸c ch−¬ng 
tr×nh ®−îc Nhµ n−íc tµi trî, vµ c¸c ho¹t ®éng liªn quan ®Õn gi¶m nghÌo. Ng−êi d©n ®−îc hái ý 
kiÕn quyÕt ®Þnh vÒ ®ãng gãp cho ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së, h×nh thµnh c¸c tËp tôc, vµ theo dâi c¸c 
quü ®Þa ph−¬ng. Ng−êi d©n còng cÇn ®−îc tham vÊn vÓ c¸c dù th¶o kÕ ho¹ch cña chÝnh quyÒn ®Þa 
ph−¬ng. Vµ hä còng nªn tham gia vµo viÖc theo dâi vµ kiÓm tra c¸c ho¹t ®éng cña H§ND, viÖc 
thùc hiÖn c¸c nghÞ quyÕt, xö lý khiÕu n¹i, viÖc sö dông c¸c quü vµ c¸c ho¹t ®éng t−¬ng tù.  

Qu¸ tr×nh ph©n quyÒn ®[ vµ ®ang trao quyÒn tù chñ nhiÒu h¬n cho cÊp x[ trong ho¹t ®éng 
thu vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng −u tiªn chi. Nã còng trao vai trß ‘g¸c cöa’ cho hÖ thèng kho b¹c, mµ trªn 
nguyªn t¾c ®em l¹i tÝnh minh b¹ch cho hÖ thèng thu chi ng©n s¸ch. Tr−íc ®©y, viÖc gi¶i ng©n ®Õn 
cÊp x[ ph¶i ®i qua cÊp huyÖn, hiÖn nay viÖc gi¶i ng©n ®−îc thùc hiÖn trùc tiÕp ®Õn cÊp x[ qua hÖ 
thèng kho b¹c, do vËy ®[ bá qua c¸c c¸n bé cÊp huyÖn. H¬n n÷a, Th«ng t− 01/2002/TT-BTC vÒ 
minh b¹ch tµi chÝnh yªu cÇu cÊp x[ ph¶i c«ng khai ng©n s¸ch ®−îc duyÖt vµ quyÕt to¸n ng©n s¸ch. 
NghÞ ®Þnh 79/2003/ND-CP, vÒ d©n chñ ë cÊp c¬ së, còng ®ßi hái c¸c kÕ ho¹ch ph¶i ®−îc th¶o luËn 
víi ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng vµ c¸c kho¶n chi tiªu ph¶i ®−îc c«ng bè.  §©y lµ nh÷ng b−íc ®i quan 
träng t¹o nªn tÝnh tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh cao h¬n ë c¸c cÊp chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng. Nh−ng sù 
thµnh c«ng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc nh÷ng quy ®Þnh trªn ®−îc hiÓu vµ thùc hiÖn nh− thÕ nµo 
trong thùc tÕ. 

Kh¶o s¸t thùc ®Þa t¹i 8 x[ thuéc 4 huyÖn ë tØnh Hµ T©y ®[ cè g¾ng ®¸nh gi¸ c¸c c¬ chÕ 
ph©n quyÒn ®−îc vËn hµnh thÕ nµo trong thùc tÕ. Kh¶o s¸t thùc ®Þa nµy lµ mét phÇn trong mét dù 
¸n nghiªn cøu lín h¬n víi mét sè l−îng lín h¬n c¸c tØnh ®−îc kh¶o s¸t t¹i tÊt c¶ c¸c vïng ë ViÖt 
Nam. Nghiªn cøu thùc ®Þa nµy còng t−¬ng tù nh− nghiªn cøu ®[ ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch ®éc lËp 
t¹i tØnh Trµ Vinh. Tuy cho ®Õn nay míi chØ cã mét sè Ýt c¸c x[ ®−îc kh¶o s¸t, ®[ cã mét sè ®iÒu 
®−îc ghi nhËn  

Tr−íc tiªn, nh×n chung c¶ chÝnh quyÒn huyÖn vµ x[ ®Òu tu©n theo quy tr×nh ng©n s¸ch ®[ 
®−îc quy ®Þnh. CÊp huyÖn göi v¨n b¶n h−íng dÉn chuÈn bÞ ng©n s¸ch cho x[ vµo kho¶ng th¸ng 7. 
§Õn th¸ng 12, dù to¸n ng©n s¸ch x[ ®−îc tr×nh lªnuû ban Nh©n d©n vµ Héi ®ång Nh©n d©n x[. 
Sau ®ã dù to¸n ng©n s¸ch ®−îc ®Ö tr×nh lªn cÊp trªn trùc tiÕp. Th«ng th−êng, ng©n s¸ch dù kiÕn 
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®−îc duyÖt vµo th¸ng 1 hµng n¨m. ë nhiÒu ®Þa ph−¬ng,  viÖc chuÈn bÞ cho n¨m tµi chÝnh 2004 bÞ 
chËm so víi kÕ ho¹ch bëi v× ®©y lµ n¨m ®Çu tiªn thùc hiÖn luËt ng©n s¸ch míi.    

 T¹i Trµ Vinh, nh÷ng ho¹t ®éng liªn quan ®Õn thu vµ chi ë cÊp x[ ®−îc thùc hiÖn phï hîp 
víi c¸c quy ®Þnh, vµ ®−îc chi tr¶ ®óng quy ®Þnh th«ng qua hÖ thèng kho b¹c. §«i n¬ivËn dông 
mét vµi sùlinh ho¹t ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng ë x[ trong khi ®îi ng©n s¸ch ®−îc duyÖt. VÝ dô víi mét 
kho¶n chi nhá, trong kho¶ng mét vµi triÖu ®ång, kho b¹c kh«ng nhÊt thiÕt yªu cÇu x[ ph¶i thùc 
hiÖn c¸c thñ tôc liªn quan ®Õn x©y dùng c¬ b¶n, vµ thùc tÕ kª khai thµnh h¹ng môc "söa ch÷a 
nhá". 

MÆt kh¸c, sù tham gia trong c¸c ho¹t ®éng ng©n s¸ch ë cÊp x[ cßn nhiÒu h¹n chÕ. Ng−êi 
d©n ®Þa ph−¬ng tham gia vµo qu¸ tr×nh ng©n s¸ch th«ng qua ®¹i diÖn lµ c¸c tr−ëng th«n, ng−êi 
®øng ®Çu c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, còng nh− ®¹i diÖn cña hä t¹i héi ®ång nh©n d©n vµ uû ban nh©n 
d©n. Ng−êi d©n kh«ng th−êng xuyªn tham gia trùc tiÕp. Lý gi¶i sù tham gia h¹n chÕ cña ng−êi 
d©n, c¸n bé ®Þa ph−¬ng cho r»ng ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng kh«ng quan t©m ®Õn nguån ph©n bæ  ®−îc 
chuyÓn xuèng tõ cÊp huyÖn. Cßn vÒ phÇn ng−êi d©n, mét sè quan niÖm r»ng tÝnh to¸n ng©n s¸ch 
lµ c«ng viÖc cña c¸n bé vµ chÝnh quyÒn; cßn nh÷ng ng−êi d©n th× bËn rén víi viÖc kiÕm sèng. 
Nh−ng cã mét sè th«n ®[ kh«ng tæ chøc c¸c buæi häp ®Ó ng−êi d©n cã c¬ héi tham gia. 

Kho¶ng c¸ch gi÷a nh÷ng quy ®Þnh vµ c¸c ho¹t ®éng thùc tiÔn lµ kh«ng cã g× ®¸ng ng¹c 
nhiªn, v× khung quy ®Þnh bao gåm h¬n 70 v¨n b¶n ph¸p lý. Nh÷ng ph¸t hiÖn ban ®Çu còng ®[ chØ 
ra nh÷ng sù kh¸c nhau mang tÝnh hÖ thèng gi÷a c¸c hîp phÇn cña ng©n s¸ch x[ (H×nh 8.3). PhÇn 
thuÕ ®−îc gi÷ l¹i vµ phÇn nép vµo ng©n s¸ch Nhµ n−íc ®−îc xem lµ c«ng b»ng vµ dÔ hiÓu trong 
nh÷ng tr−êng hîp cã sù tham gia vµ th¶o luËn réng r[i vÒ c¸c kho¶n ®Çu t− h¹ tÇng.  C¸c kho¶n 
®ãng gãp do ®Þa ph−¬ng qu¶n lý vµ chi tiªu ®−îc xem lµ minh b¹ch h¬n.  C¸c ph−¬ng tiÖn ®−îc sö 
dông ®Ó phæ biÕn th«ng tin còng vËy. Th«ng t− 01 quy ®Þnh ng©n s¸ch ®−îc duyÖt vµ quyÕt to¸n 
ng©n s¸ch ph¶i ®−îc c«ng khai b»ng v¨n b¶n, nh−ng chóng th−êng ®−îc phæ biÕn miÖng t¹i c¸c 
cuéc häp th«n hoÆc ®äc qua loa truyÒn thanh. KÕt qu¶ th¶o luËn nhãm cho thÊy ng−êi d©n rÊt 
mong muèn ®−îc biÕt chi tiÕt kho¶n thu vµ chi ng©n s¸ch th«ng qua viÖc niªm yÕt t¹i th«n, h¬n lµ 
niªm yÕt t¹i trô së ñy ban x[. NhiÒu ý kiÕn cho r»ng hÖ thèng truyÒn thanh chÊt l−îng kÐm, vµ 
th−êng ho¹t ®éng khi ng−êi d©n ®ang lµm viÖc ngoµi ®ång. 
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BiÓu ®å 8.3: Ng−êi d©n víi Ng©n s¸ch x· 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

   Nguån: Soren Davidsen, NguyÔn ThÞ Thu lan vµ Carrie Turk (2004). 
 

MÆc dï khung ph¸p lý ®[ trao vai trß gi¸m s¸t quan träng cho héi ®ång nh©n d©n x[, kÕt 
qu¶ nghiªn cøu thùc ®Þa cho thÊy chøc n¨ng nµy cña héi ®ång nh©n d©n kh«ng ph¶i lµ mét c¬ chÕ 
m¹nh ®Ó n©ng cao tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh. §¹i diÖn héi ®ång nh©n d©n c¶m thÊy hä ch−a ®−îc 
th«ng tin ®Çy ®ñ ®Ó thùc hiÖn vai trß gi¸m s¸t cña hä, vµ nhËn ®−îc rÊt Ýt h−íng dÉn tõ cÊp trªn. 
Hä còng c¶m thÊy kh«ng cã quyÒn lùc trong viÖc qu¶n lý vµ thay ®æi c¸c ho¹t ®éng cña Uû ban 
nh©n d©n. Ban thanh tra nh©n d©n, cã vai trß ®¹i diÖn quyÒn lîi cña céng ®ång trong viÖc gi¸m s¸t 
c¸c kho¶n chi tiªu, kh«ng ®ñ m¹nh ®Ó ®¶m b¶o tÝnh minh b¹ch cña tµi chÝnh cÊp x[. 

Tuy nhiªn c¸c ho¹t ®éng ë cÊp th«n, ®Æc biÖt lµ c¸c ho¹t ®éng cã kinh phÝ tõ ng−êi d©n 
®ãng gãp, cã xu h−íng minh b¹ch vµ rÊt ®−îc ñng hé. Kho¶ng 70% ng−êi ®−îc pháng vÊn nãi 
r»ng th«n cã huy ®éng ®ãng gãp cña d©n ®Ó thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ë th«n. GÇn nh− tÊt c¶ sè nµy 
cho biÕt hä ®[ tham gia vµo c¸c cuéc th¶o luËn vÒ c¸c kho¶n huy ®éng vµ viÖc sö dông c¸c kho¶n 
®ã, vµ 70% c¶m thÊy r»ng hä thùc sù cã vai trß trong viÖc quyÕt ®Þnh c¸c møc ®ãng gãp. §iÒu nµy 
tr¸i ng−îc víi c¸c lo¹i phÝ vµ lÖ phÝ thu ë x[. MÆc dï 70% ng−êi ®−îc pháng vÊn cho biÕt x[ thu 
nh÷ng kho¶n nµy nh−ng chØ cã 17% cho lµ ®[ cã mét cuéc häp d©n ®Ó quyÕt ®Þnh møc thu. C¶ 
kh¶o s¸t ®Þnh l−îng vµ pháng vÊn s©u ®Òu cho thÊy cã sù kh«ng hµi lßng vÒ møc thu cña mét sè 
kho¶n vµ møc ®é th«ng tin vÒ viÖc chi tiªu c¸c kho¶n nµy.     

Ngân sách do 
xã quản lý 

 

Phần được giữ lại từ thuế 
và các khoản đóng góp vào 
ngân sách quốc gia.  Ít 
quan tâm, được xem là 
công bằng, dể hiểu 

Các nguồn khác (ví dụ, bán 
đất, phí dịch vụ).  Không 
hiểu rõ.  Có thể là khoản 
lớn và gây bàn luận. 

Nguồn thu từ huyện.  Ít 
quan tâm.  Không gây bàn 
luận. 

Lương, chi thường xuyên cho 
các dịch vụ cơ bản.  Không 
gây bàn luận.  Ít quan tâm. Ít 
thảo luận. 

Đầu tư cho hạ tầng.  Rất quan 
tâm. Mức độ tham gia và 
thảo luận khác nhau. 

Chương trình 135 và các 
chương trình được tài trợ.  
Rất quan tâm. Mức độ tham 
gia cao.  Không đưa vào ngân 
sách xã.  

Ngân sách do  
thôn quản lý 

Các khoản đóng góp do 
thôn huy động, thường là:  
• Minh bạch và dễ hiểu 
• Được thảo luận trong các 
cuộc họp  

• Đôi khi được điều chỉnh 
theo ý kiến đóng góp 

• Có thể là khoản lớn 
• Không được ghi vào tài 
khoản 

Các hoạt động của địa 
phương, thường là: 
• Được thảo luận trong các 
cuộc họp; 

• Được điều chỉnh theo ý 
kiến đóng góp; 

• Thu hút nhiều sự quan tâm 
 

Bổ sung ngân sách xã 

Ít quan tâm, ít 
tham gia. 

Quan tâm nhiều, ít 
tham gia 

Quan tâm nhiều, 
tham gia nhiều 
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C¸c dù ¸n ®Çu t− cÊp th«n 
 
 

ViÖt Nam ®ang tiÕn hµnh thö nghiÖm c¸c thÓ thøc tham gia céng ®ång kh¸c nhau ë cÊp 
th«n trong mét vµi n¨m qua.  Ch−¬ng tr×nh 135 cho phÐp c¸c th«n (trong mét danh s¸ch c¸c x[) 
lùa chän dù ¸n ®Çu t− trong mét danh môc c¸c dù ¸n ®Çu t− ®Þa ph−¬ng, bao gåm c¶ ®Çu t− x©y 
dùng ®−êng n«ng th«n, hÖ thèng t−íi tiªu trªn quy m« nhá, tr−êng häc, trung t©m y tÕ, chî n«ng 
th«n vµ nhµ v¨n hãa.  VÒ nguyªn t¾c, c¸c ®èi t−îng h−ëng lîi trùc tiÕp sÏ tham gia tÝch cùc vµo 
qu¸ tr×nh lùa chän vµ gi¸m s¸t dù ¸n .  Nh−ng trªn thùc tÕ, víi lý do n¨ng lùc cña th«n, x[ cßn h¹n 
chÕ nªn c¸c c¸n bé cÊp huyÖn tham gia s©u vµo c¸c nhiÖm vô nµy.  C¸c dù ¸n tµi trî, dùa trªn 
ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn “Ph¸t triÓn lÊy céng ®ång lµm ®Þnh h−íng” (CDD), yªu cÇu sù tham gia 
nhiÒu h¬n cña ®Þa ph−¬ng.  C¸c dù ¸n nµy th−êng ®Ò xuÊt mét danh môc tiÓu dù ¸n t−¬ng tù vµ 
®ãng gãp mét sè l−îng nguån lùc cã thÓ so s¸nh ®−îc víi sè l−îng nguån lùc cña Ch−¬ng tr×nh 
135.  Tuy nhiªn c¸c dù ¸n nµy cã nhiÒu ®ßi hái kh¾t khe h¬n vÒ sè l−îng c¸c cuéc häp do nh÷ng 
ng−êi d©n trong lµng tæ chøc, chó ý h¬n ®Õn nh÷ng −u ®[i dµnh cho phô n÷, ®Æt qu¸ tr×nh x©y 
dùng d−íi sù gi¸m s¸t cña ®Þa ph−¬ng vµ tËp trung vµo x©y dùng n¨ng lùc. 
 
 ChÝnh phñ ViÖt Nam hiÖn ®ang xem xÐt nh÷ng thay ®æi trong c¸c quy ®Þnh vÒ ®Çu t− ®Þa 
ph−¬ng, chuyÓn giao tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý vµ gi¸m s¸t cña hä tõ cÊp huyÖn sang cÊp x[.  C¸c x[ 
còng sÏ trë thµnh nh÷ng ng−êi chñ cña bÊt kú tµi s¶n nµo mµ ®−îc x©y dùng th«ng qua c¸c dù ¸n 
®Çu t− ®Þa ph−¬ng.  Ng−êi ta hi väng r»ng nh÷ng thay ®æi nµy sÏ t¹o ra nh÷ng khuyÕn khÝch lín 
h¬n cho viÖc tham gia cña céng ®ång, phï hîp h¬n víi nh÷ng nguyªn t¾c d©n chñ c¬ së.  B»ng 
c¸ch nµo ®ã, hä sÏ thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh 135 t−¬ng tù nh− nh÷ng dù ¸n CDD. 

Nh÷ng thay ®æi ®ang ®−îc xem xÐt nµy gi¸n tiÕp thõa nhËn n¨ng lùc ®Þa ph−¬ng kh«ng 
cßn lµ mét v−íng m¾c.  Mét cuéc ®iÒu tra thùc tÕ ®−îc tiÕn hµnh t¹i tØnh Sãc Tr¨ng nh»m xem xÐt 
mét c¸ch chi tiÕt h¬n qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña Ch−¬ng tr×nh 135 ®[ kh¼ng ®Þnh quan ®iÓm nµy.  
TÊt c¶ c¸c x[ ®Òu cã nh©n viªn kÕ to¸n tèt nghiÖp cao ®¼ng hoÆc ®ang theo häc kho¸ trung cÊp do 
c¸c c¬ quan chøc n¨ng trong tØnh tæ chøc.  TÊt c¶ c¸c l[nh ®¹o x[ ®Òu ®[ tèt nghiÖp cÊp ba.  Mçi 
x[ ®Òu cã Ýt nhÊt mét m¸y tÝnh.  V× thÕ, viÖc t¨ng quy m« tham gia cña céng ®ång trong c¸c dù ¸n 
®Çu t− ®Þa ph−¬ng lµ ®iÒu hoµn toµn kh¶ thi.  Nh−ng liÖu ®iÒu nµy cã t¹o ra kÕt qu¶ kh¸c kh«ng 
trªn thùc tÕ? 

 

§Ó tr¶ lêi cho c©u hái nµy, mét cuéc ®iÒu tra so s¸nh mét c¸ch hÖ thèng c¸c dù ¸n cña 
ch−¬ng tr×nh 135 vµ c¸c dù ¸n CDD ®[ ®−îc tiÕn hµnh t¹i 24 x[ ë c¸c tØnh trªn c¶ ba miÒn ®Êt 
n−íc:  Yªn B¸i, Phó Thä, HuÕ, Qu¶ng Nam, NghÖ An vµ L©m §ång.  C¸c cuéc th¶o luËn nhãm 
®−îc tiÕn hµnh víi nh÷ng ng−êi d©n trong c¸c lµng vµ víi c¸c c¸n bé chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng vÒ 
®Æc ®iÓm vµ nh÷ng t¸c ®éng cña 158 dù ¸n, trong ®ã cã 71 dù ¸n ®−îc thùc hiÖn trong khu«n khæ 
Ch−¬ng tr×nh 135; vµ 87 dù ¸n cßn l¹i ®−îc thùc hiÖn trong khu«n khæ c¸c dù ¸n CDD do Ng©n 
hµng ThÕ giíi tµi trî, ®−a ra mét danh môc c¸c tiÓu dù ¸n t−¬ng tù vµ mét kho¶n tiÒn tµi trî t−¬ng 
tù.  C¸c nguån ®−îc sö dông ®Ó x©y dùng ®−êng n«ng th«n ë 48 dù ¸n (24 dù ¸n trong khu«n khæ 
ch−¬ng tr×nh 135 vµ 24 dù ¸n trong khu«n khæ c¸c dù ¸n CDD).  C¸c dù ¸n phæ biÕn nhÊt tiÕp 
theo lµ c¸c dù ¸n x©y dùng tr−êng häc (15 dù ¸n trong khu«n khæ ch−¬ng tr×nh 135 vµ 13 dù ¸n 
trong khu«n khæ c¸c dù ¸n CDD) vµ c¸c dù ¸n x©y dùng hÖ thèng t−íi tiªu (11 dù ¸n trong khu«n 
khæ ch−¬ng tr×nh 135 vµ 12 dù ¸n trong khu«n khæ c¸c dù ¸n CDD).  C¸c thµnh viªn trong c¸c 
cuéc th¶o luËn nhãm ®−îc ®Ò nghÞ xÕp h¹ng c¸c dù ¸n nµy theo mét sè lÜnh vùc kh¸c nhau, víi 
thø tù xÕp h¹ng t¨ng theo møc ®é hµi lßng cña hä.   

 VÒ qu¸ tr×nh, nh÷ng ng−êi d©n trong lµng  còng nh− c¸c c¸n bé x[ ®Òu thõa nhËn r»ng 
møc ®é tham gia cña ng−êi d©n ë c¸c dù ¸n CDD cao h¬n.  Møc ®é hµi lßng còng cao h¬n mét 
c¸ch ®¸ng kÓ trong c¸c dù ¸n CDD vÒ qu¸ tr×nh lùa chän, vÞ trÝ vµ møc ®é ®ãng gãp cña ®Þa 
ph−¬ng.  MÆt kh¸c, cã rÊt Ýt sù kh¸c biÖt vÒ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, ®Êu thÇu vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn dù 
¸n.  Sù hµi lßng nãi chung vÒ c¸c khÝa c¹nh cña c¸c dù ¸n ®Çu t− ®Þa ph−¬ng nµy ®Òu thÊp ë c¶ hai 
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lo¹i h×nh dù ¸n.  Nh−ng cã lÏ qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c dù ¸n theo ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn CDD cßn 
dµi h¬n c¸c dù ¸n cña Ch−¬ng tr×nh 135.  Trung b×nh, viÖc th«ng qua c¸c nghiªn cøu kh¶ thi ®èi 
víi c¸c dù ¸n CDD mÊt 67 ngµy, trong khi c¸c dù ¸n trong khu«n khæ Ch−¬ng tr×nh 135 chØ mÊt 
54 ngµy.  ViÖc chÊp nhËn c¸c kÕt qu¶ thÇu cña huyÖn còng kÐo dµI h¬n mét chót (21 ngµy thay v× 
17 ngµy). 

Nh−ng sù kh¸c biÖt vÒ kÕt qu¶ cña c¸c dù ¸n lµ ®iÒu quan t©m nhÊt (BiÓu ®å 8.4). Theo 
®ã, c¸c dù ¸n CDD lµm tèt h¬n c¸c dù ¸n trong ch−¬ng tr×nh 135 vÒ tÝnh minh b¹ch, t¹o viÖc lµm, 
vµ x©y dùng n¨ng lùc ®Þa ph−¬ng. C¸c dù ¸n CDD còng lµm tèt h¬n vÒ mÆt b¶o vÖ m«i tr−êng vµ 
n©ng cao thu nhËp. Kho¶ng c¸ch trong viÖc t¹o thu nhËp, mang l¹i lîi Ých chung cho céng ®ång vµ 
b×nh ®¼ng giíi hÑp h¬n. Møc ®é hµi lßng ë c¸c lÜnh vùc nµy lµ cao ë c¶ hai lo¹i dù ¸n. Còng ph¶i 
nhÊn m¹nh r»ng dù ¸n CDD lµm Ýt nhÊt còng tèt b»ng hoÆc h¬n c¸c dù ¸n trong ch−¬ng tr×nh 135 
trªn tÊt c¶ c¸c khÝa c¹nh. Sù kh¸c biÖt chØ thÓ hiÖn ë møc ®é hµi lßng kh¸c nhau gi÷a c¸c khÝa 
c¹nh cña 2 lo¹i dù ¸n trªn. 

Nh÷ng ph¸t hiÖn nµy cã thÓ bÞ chØ trÝch vÒ ph−¬ng ph¸p luËn, còng gièng nh− tr−êng hîp 
nghiªn cøu vÒ t¸c ®éng cña sù tham gia. VÊn ®Ò chÝnh cña lo¹i nghiªn cøu nµy lµ tÝnh kh¸c biÖt 
gi÷a c¸c céng ®ång. Mét sè céng ®ång cã thÓ tù tæ chøc, xin kinh phÝ, n¾m ®−îc c¸c thñ tôc hµnh 
chÝnh vµ gi¶i ng©n. C¸c céng ®ång kh¸c th× kh«ng lµm ®−îc. Dù ¸n CDD chØ thùc hiÖn ®−îc ë lo¹i 
céng ®ång tÝch cùc cã kh¶ n¨ng tù tæ chøc. C¸c x[ nµy vÒ mÆt c¬ b¶n ®[ tèt h¬n c¸c x[ kh¸c. C©u 
hái ®Æt ra lµ kÕt qu¶ tèt h¬n cña c¸c dù ¸n CDD lµ kÕt qu¶ cña viÖc thiÕt kÕ dù ¸n tèt h¬n hay lµ do 
kh¶ n¨ng thùc hiÖn dù ¸n tèt h¬n ë c¸c x[ nµy. Nghiªn cøu nµy cè g¨ng kh¾c phôc ®iÓm b¨n 
kho¨n ë trªn b»ng viÖc tËp trung nghiªn cøu ë c¸c x[ thùc hiÖn c¶ 2 lo¹i dù ¸n. Mét ph−¬ng ph¸p 
thèng kª ®−îc sö dông ®Ó lo¹i bá ¶nh h−ëng cña chÊt l−îng x[ vµ kh¼ng ®Þnh r»ng thiÕt kÕ c¸c dù 
¸n CDD cã nh÷ng t¸c ®éng tèt lªn chÊt l−îng kÕt qu¶ ph¸t triÓn. Ngo¹i trõ ho¹t ®éng t¹o thu nhËp 
vµ b×nh ®¼ng giíi, t¸c ®éng cao h¬n cña dù ¸n CDD cã ®é tin cËy thèng kª cao. §iÒu nµy thÓ hiÖn 
r»ng nh÷ng thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch ®ang ®−îc quan t©m nh»m ®Èy m¹nh sù tham gia cña céng 
®ång, cã thÓ c¶i thiÖn hiÖu qu¶ c¸c dù ¸n ®Çu t− ë ®Þa ph−¬ng t¹i ViÖt Nam, vµ ®Æc biÖt lµ ch−¬ng 
tr×nh 135. 
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H×nh 8.4: Sù tham gia ®em l¹i kh¸c biÖt g×? 

                             Quan ®iÓm cña c¸n bé ®Þa ph−¬ng 

 

                                    Quan ®iÓm cña céng ®ång 

 

Ghi chó:  BiÓu ®å thÓ hiÖn sù hµi lßng ë cÊp th«n, theo kÕt qu¶ th¶o luËn nhãm.  
                Møc ®é hµi lßng t¨ng cïng víi kho¶ng c¸ch ®Õn t©m cña s¬ ®å. 

                Nguån:   §oµn Hång Quang vµ Martin Rama (2004). 
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9. CHỐNG THAM NHŨNG  

 

 §¸nh gi¸ vÒ møc ®é tham nhòng ë ViÖt Nam phÇn lín dùa vµo nh÷ng cuéc kh¶o s¸t gi÷a 
c¸c n−íc. Theo c¸c b¸o c¸o ®¸nh gi¸ nµy th× víi møc ph¸t triÓn nh− hiÖn nay, møc ®é tham nhòng 
ë ViÖt Nam t−¬ng ®èi phï hîp víi nh÷ng g× mµ ng−êi ta dù ®o¸n. Song kinh nghiÖm cña nh÷ng 
n−íc trong giai ®o¹n t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh cho thÊy ViÖt Nam hiÖn ®ang ë vµo mét vÞ trÝ rÊt 
dÔ bÞ tæn th−¬ng v× c¸c c¬ héi cho viÖc tham nhòng cã thÓ cßn ph¸t triÓn nhanh v−ît ra ngoµi tr¸ch 
nhiÖm gi¶i tr×nh cña ChÝnh phñ. ChØ ¸p dông c¸c h×nh ph¹t cøng r¾n kh«ng th«i th× còng ch−a ®ñ 
®Ó gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò. Mét chiÕn l−îc chèng tham nhòng hiÖu qu¶ ph¶i nh»m môc ®Ých gi¶m 
c¬ héi cho hµnh vi tham nhòng vµ t¨ng kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn nh÷ng c¸ nh©n cã hµnh vi nh− vËy.  
§iÒu nµy ®ßi hái ph¶i cã mét sù hiÓu biÕt râ  c¸c hµnh vi, thñ ®o¹n tham nhòng ë mäi lÜnh vùc 
trong bé m¸y ChÝnh phñ. Nh÷ng cuéc kh¶o s¸t gi÷a c¸c quèc gia ch−a cung cÊp ®ñ th«ng tin trong 
lÜnh vùc nµy.  Mét nghiªn cøu chuÈn ®o¸n do Ban Néi chÝnh Trung −¬ng tiÕn hµnh, bao gåm kh¶o 
s¸t c¸c hé gia ®×nh, c¸c doanh nghiÖp vµ quan chøc ChÝnh phñ ®ang ®−îc thùc hiÖn cã vÎ høa hÑn 
mang l¹i nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan h¬n. Trong khi chê ®îi kÕt qu¶ nghiªn cøu, nh÷ng b»ng chøng 
s½n cã cho thÊy tham nhòng hiÖn ®ang lan réng trong c¸c dù ¸n ®Çu t− h¹ tÇng, qu¶n lý sö dông 
®Êt vµ mét sè dÞch vô c«ng bao gåm ngµnh gi¸o dôc, y tÕ. Tham nhòng trong lÜnh vùc qu¶n lý 
thuÕ t−¬ng ®èi cao nh− c¸c n−íc cïng møc ®é ph¸t triÓn; tiÕp cËn dÞch vô c«ng vµ mua s¾m c«ng 
cã kh¶ quan h¬n mét chót. Cuéc ®iÒu tra chi tiÕt c¸c dù ¸n tµi trî ®[ ph¸t  hiÖn cã dÊu hiÖu c©u kÕt 
gi÷a c¸c nhµ thÇu. Nh−ng viÖc c¸c gãi thÇu gièng nhau còng cã thÓ lµ do sù phô thuéc qu¸ nhiÒu 
vµ phæ biÕn vµo c¸c ®Þnh møc chi cña DNNN. Cuéc ®iÒu tra chi tiªu cña Ch−¬ng tr×nh 135 cho 
thÊy kh«ng cã nhiÒu sù thÊt tho¸t ng©n s¸ch. Nh−ng nÕu kh«ng ph¶i lµ do lµm ®iÒu g× sai nguyªn 
t¾c th× còng vÉn cã thÓ cã sù l[ng phÝ ®¸ng kÓ trong viÖc ph©n bæ ®èi víi c¸c nhµ thÇu ®Þa ph−¬ng. 
ViÖc söa ®æi Ph¸p lÖnh chèng tham nhòng vµ so¹n th¶o LuËt KhiÕu n¹i míi, viÖc lËp c¬ së d÷ liÖu 
tµi s¶n c¸ nh©n cña c¸c quan chøc cao cÊp lµ nh÷ng biÖn ph¸p cã thÓ gióp gi¶m bít viÖc l¹m dông 
chøc vô Nhµ n−íc. Bªn c¹nh ®ã, cÇn tËp trung nç lùc vµo viÖc t¨ng c−êng hÖ thèng ChÝnh phñ. 
C¸c biÖn ph¸p kh¸c nh− s¸ng kiÕn c¶i c¸ch qu¶n lý tµi chÝnh c«ng, hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng mua s¾m 
c«ng, ®Èy m¹nh sù tham gia cña céng ®ång trong viÖc ra c¸c quyÕt ®Þnh chi tiªu, phæ biÕn  m« 
h×nh qu¶n lý hµnh chÝnh mét cöa lµ nh÷ng gi¶i ph¸p cã thÓ gióp ViÖt Nam chiÕn th¾ng trong cuéc 
chiÕn chèng tham nhòng.   

 

Mét vÊn ®Ò vÒ ph¸t triÓn 

  

 Tham nhòng lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc nghiªm träng nhÊt mµ ViÖt Nam ph¶i ®èi 
mÆt. M« h×nh ph¸t triÓn dµi h¹n sÏ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo viÖc ChÝnh phñ ViÖt Nam cã kh¶ n¨ng 
xö trÝ vµ kh¾c  phôc ®−îc vÊn ®Ò ®ã hay kh«ng. Tuy nhiªn, ViÖt Nam kh«ng ph¶i lµ n−íc duy nhÊt 
ph¶i ®èi mÆt víi th¸ch thøc nµy. XÐt trªn ph¹m vi réng, tham nhòng ®ang lµ mét vÊn ®Ò ph¸t triÓn. 
SÏ lµ kh«ng chÝnh x¸c nÕu m« t¶ ViÖt Nam nh− lµ mét n−íc ®Æc biÖt vÒ vÊn ®Ò nµy. Bëi lÏ theo 
mét sè ®¸nh gi¸ chuÈn, møc ®é tham nhòng ë ViÖt Nam gièng nh− c¸c n−íc ë cïng tr×nh ®é ph¸t 
triÓn. 

 Mét trong nh÷ng c¸ch tÝnh møc ®é tham nhòng ®−îc sö dông nhiÒu nhÊt ®ã lµ ChØ sè 
NhËn biÕt Tham nhòng do tæ chøc phi chÝnh phñ Transparency International (TI) x©y dùng. ChØ sè 
nµy ®−îc c«ng bè hµng n¨m vµ dùa trªn kÕt qu¶ mét sè cuéc kh¶o s¸t ®−îc tiÕn hµnh ®éc lËp.  C¸c 
kh¶o s¸t ®ã bao gåm B¸o c¸o C¹nh tranh toµn cÇu cña DiÔn ®µn kinh tÕ thÓ giíi; B¸o c¸o dù ®o¸n 
quèc gia vµ B¸o c¸o rñi ro quèc gia do Economist Intelligence Unit thùc hiÖn, B¸o c¸o xÕp h¹ng 
rñi ro do World Markets Research Centre thùc hiÖn; B¸o c¸o n¨ng lùc Nhµ n−íc cña Tr−êng ®¹i 
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häc Columbia, B¸o c¸o ®iÒu tra cña c¸c ng©n hµng ph¸t triÓn ®a ph−¬ng, B¸o c¸o ®iÒu tra vÒ 
nh÷ng ®iÓm x¸m do Merchant International Group x©y dùng vµ B¸o c¸o T×nh b¸o ch©u ¸ cña 
Political Economic Risk Consultancy. C¸c vÊn ®Ò ®Æt ra trong c¸c b¸o c¸o kh¶o s¸t nµy cã liªn 
quan ®Õn vÊn ®Ò hèi lé trong mua s¾m c«ng, ®ãng thuÕ, cÊp giÊy phÐp vµ c¸c lÜnh vùc t−¬ng tù. 

 

BiÓu ®å 9.1: Sù liªm chÝnh vµ thu nhËp b×nh qu©n tÝnh theo ®Çu ng−êi 

Chó thÝch:  C¸c chØ sè cña TI x¸c ®Þnh møc ®é tham nhòng theo thang ®iÓm tõ 0-   
                   10 víi 10 lµ møc ®é liªm chÝnh cao nhÊt.  ChØ sè “kiÓm so¸t tham   

              nhòng” cña ViÖn NHTG dao ®éng tõ -3 ®Õn 3 víi 3 lµ møc ®é liªm 
chÝnh cao nhÊt.  

Nguån:   Transparency International (2004); NHTG (2004); Daniel Kaufman,   
Aart Kraay and Massimo Mastsuzzi (2003). 
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 Mét c¸ch tÝnh ®−îc sö dông th−êng xuyªn kh¸c lµ sö dông chØ sè kiÓm so¸t tham nhòng 
do ViÖn NHTG x©y dùng. ChØ sè nµy ®¸nh gi¸ c¸c kh¸i niÖm vÒ tham nhòng, th«ng th−êng ®−îc 
®Þnh nghÜa lµ sö dông quyÒn lùc c«ng ®Ó m−u lîi riªng, th«ng qua nhiÒu nghiªn cøu ®iÒu tra.  
Trong sè nµy cã B¸o c¸o C¹nh tranh toµn cÇu cña tæ chøc DiÔn ®µn Kinh tÕ ThÕ giíi, B¸o c¸o rñi 
ro quèc gia  cña Economist Intelligence Unit; H−íng dÉn ®¸nh gi¸ rñi ro quèc gia cña tæ chøc 
Political Risk Service; vµ §¸nh gi¸ vÒ rñi ro quèc gia cña Global Insight’s DRI McGraw-Hill. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 9.1: Bµi häc tõ lÞch sö Hoa Kú 
 

 Theo mét sè ®¸nh gi¸, Hoa Kú lµ mét trong 10 n−íc Ýt tham nh÷ng nhÊt thÕ giíi. Nh−ng ®©y 
chØ lµ mét hiÖn t−îng míi ®©y. LÞch sö n−íc Mü trong thÕ kû 19th còng t−¬ng tù nh− c¸c n−íc ®ang ph¸t 
triÓn hiÖn nay. ChÝnh quyÒn c¸c thµnh phè còng tham nhòng trong viÖc mua c¸c ®Çu vµo nh− m¸y dän 
®−êng phè, hoÆc c¸c dÞch vô x©y dùng, vµ hèi lé ®−îc nhËn ®Ó ®æi lÊy viÖc chi tr¶ cao h¬n cho c¸c vËt t− 
®Çu vµo nµy. ChÝnh quyÒn c¸c thµnh phè còng tham nhòng trong viÖc ph©n phèi nh÷ng tµi s¶n c«ng nh− 
®Êt ®ai, sù tiÕp cËn tíi mét bÕn c¶ng, tÊt c¶ kh«ng ®−îc b¸n cho ng−êi tr¶ gi¸ cao nhÊt v× lîi Ých cña 
c«ng chóng mµ b¸n cho nh÷ng ng−êi cã kho¶n hèi lé hËu hÜnh nhÊt v× lîi Ých cña mét sè Ýt ng−êi. Cuèi 
cïng th× chÝnh quyÒn cßn tham nhòng dùa vµo nh÷ng quy ®Þnh hµnh chÝnh, vÝ dô nh− cÊm cê b¹c vµ g¸i 
®iÕm, nh−ng l¹i nhËn hèi lé ®Ó  c¸c ho¹t ®éng trªn diÔn ra. 

 Møc ®é tham nhòng t¨ng ®¸ng kÕ vµo mét sè thêi ®iÓm, song song víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ 
nhanh ch−a tõng cã. Mét c¸ch ®¸nh gi¸ kh¸ch quan xu h−íng nµy lµ th«ng qua ph−¬ng tiÖn th«ng tin, 
b»ng viÖc t×m c¸c côm tõ “Tham nhòng”, “Lõa ®¶o” vµ ®Õm tÇn sè xuÊt hiÖn cña chóng trªn b¸o trÝ hoÆc 
sè trang cã c¸c côm tõ trªn. Sau ®ã ®Õm sè l−îng c¸c bµi b¸o hoÆc trang viÕt cã chøa tõ “th¸ng giªng” 
hoÆc tõ “chÝnh trÞ”. ViÖc ®Õm ë trªn sÏ ®o sè l−îng c¸c bµi b¸o (b¸o xuÊt hiÖn vµo th¸ng giªng) vµ møc 
®é thu hót vÒ mÆt chÝnh trÞ cña c¸c bµi viÕt. Ph−¬ng ph¸p nµy ¸p dông cho hai lo¹i b¸o cã s½n b¶n ®iÖn 
tö trªn m¹ng internet lµ b¸o: Thêi b¸o New York vµ mét tæ hîp lín lín c¸c b¸o ®Þa ph−¬ng (Ancestry). 
KÕt qu¶ ®¹t ®−îc kh«ng phô thuéc nhiÒu vµo viÖc lùa chän t×m kiÕm ®óng. Chóng thÓ hiÖn mét xu 
h−íng lín: møc ®é tham nhòng t¨ng cho ®Õn tËn nh÷ng n¨m 1870, vµ gi¶m gi÷a n¨m 1870 ®Õn 1920, sù 
gi¶m tËp trung nhiÒu nhÊt vµo gi÷a thËp niªn 1870 ®Õn n¨m 1890 vµ vµo nh÷ng n¨m 1910.    

 Sù gia t¨ng tham nhòng trong thÕ kû 19 cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch do sù t¨ng tr−ëng nhanh vÒ quy 
m« cña nÒn kinh tÕ vµ cña ChÝnh phñ. Nh−ng sù gi¶m ®i cña tham nhòng gi÷a nh÷ng n¨m 1870 vµ n¨m 
1920 kh«ng liªn quan ®Õn sù gi¶m ®i cña thu nhËp ®em l¹i tõ tham nhòng. Quy m« cña ChÝnh phñ tiÕp 
tôc t¨ng vµ nh÷ng mãn lîi tõ tham nhòng còng t¨ng theo. §iÓm thay ®æi lµ c¸i gi¸ ph¶i tr¶ cña nh÷ng 
c¸n bé tham nhòng khi bÞ ph¸t hiÖn t¨ng lªn. N¨m 1900, nhiÒu hµnh ®éng cã thÓ bÞ ra toµ t¹i thêi ®iÓm 
hiÖn nay, ®−îc coi lµ chÊp nhËn ®−îc. ChÝnh phñ Ýt khi xÐt sö chÝnh m×nh, c¸c cÊp cao h¬n cßn yÕu ®Õn 
møc kh«ng thÓ kiÓm tra ho¹t ®éng tham nhòng ë ®Þa ph−¬ng. T¹i nhiÒu thµnh phè nhá, ph−¬ng tiÖn 
th«ng tin ®¹i chóng liªn hÖ mËt thiÕt víi hÖ thèng chÝnh trÞ vµ th−êng kh«ng c«ng bè nh÷ng th«ng tin 
kh«ng cã lîi cho hÖ thèng chÝnh trÞ. 

Phong trµo chÝnh trÞ lín vµo ®Çu thÕ kû 20 (C¸ch t©n) chñ yÕu tËp trung vµo viÖc lo¹i bá tham 
nhòng. Tõ n¨m 1901 ®Õn 1917, d−íi sù l[nh ®¹o cña c¸c tæng thèng  Roosevelt, Taft, vµ Wilson, mét 
ch−¬ng tr×nh nghÞ sù luËt vµ hµnh chÝnh ®−îc khëi x−íng mét phÇn do nhu cÇu chèng tham nhòng. T¹i 
cÊp ®Þa ph−¬ng, trong toµn bé thÕ kû 20th chÝnh quyÒn c¸c thµnh phè vµ bang ®−îc bÇu nhê viÖc høa c¶i 
c¸ch nh»m thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p m¹nh lo¹i bá tham nhòng tËn gèc. §Õn ®Çu thÕ kû 20, toµn bé bé 
m¸y kiÓm so¸t tham nhòng hiÖn ®¹i ®[ ®−îc thiÕt lËp. C¸c quy ®Þnh ®−îc thay thÕ hiÖn t−îng tù ý kh«ng 
nguyªn t¾c. C¸c cÊp chÝnh quyÒn gi¸m s¸t nhau hiÖu qu¶ h¬n. TÝnh ®éc lËp vµ c¹nh tranh trong ngµnh 
truyÒn th«ng lín h¬n ®ång nghÜa viÖc tham nhòng ®[ ®−îc ®−a tin trªn toµn bé n−íc Mü, chø kh«ng chØ 
h¹n chÕ ë c¸c thµnh phè lín. Trong khi c¸c häc gi¶ vÉn tranh luËn vÒ t¸c ®éng c¸c lùc l−îng kh¸c nhau, 
kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a, lÞch sö n−íc mü ®[ ®−a ra nhiÒu minh chøng cho c¸c phong trµo c¶i c¸ch 
tËp trung chñ yÕu vµo viÖc chèng tham nhòng, còng gièng nh− c¸c nhµ c¶i c¸ch ë c¸c n−íc ®ang ph¸t 
triÓn hiÖn nay. 

Nguån: Edward Glaeser vµ Claudia Goldin (s¾p xuÊt b¶n). 
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 ¸p dông c¶ hai c¸ch tÝnh nµy ®Òu cho thÊy møc ®é tham nhòng ®−îc nhËn thÊy ë ViÖt 
Nam kh¸ t−¬ng ®ång víi nh÷ng g× mµ ng−ßi ta dù ®o¸n ®èi víi c¸c n−íc ë cïng møc ph¸t triÓn.  
(Xem H×nh 9.1) Kh¶o s¸t ë c¸c n−íc ®Òu cho thÊy mèi liªn hÖ rÊt m¹nh mÏ gi÷a møc thu nhËp 
b×nh qu©n tÝnh theo ®Çu ng−êi (GDP) vµ møc ®é tham nhòng mµ tæ chøc Transparency 
International  vµ ViÖn NHTG ®[ ®−a ra.  Trong c¶ hai tr−êng hîp, c¸c n−íc nghÌo h¬n  tham 
nhòng nhiÒu h¬n rÊt nhiÒu so víi c¸c n−íc giµu. Møc  tham nhòng ®−îc b¸o c¸o ë ViÖt Nam gÇn 
nh− phï hîp víi víi ®iÒu ®−îc tiªn ®o¸n dùa vµo mèi liªn hÖ gi÷a GDP trªn ®Çu ng−êi vµ møc ®é 
tham nhòng ®−îc tÝnh to¸n ë c¸c n−íc.  

 Tuy nhiªn, cã mét ®iÒu thËm chÝ cßn thó vÞ h¬n c¶ xu h−íng chung vÒ tham nhòng gi÷a 
c¸c n−íc cã cïng tr×nh ®é ph¸t triÓn ®ã lµ sù ®i lÖch khái xu h−íng ®ã. Mét sè n−íc nh− Chi lª 
d−êng nh− Ýt tham nhòng h¬n møc mµ ng−êi ta dù kiÕn ®èi víi nh÷ng n−íc cã møc ph¸t triÓn nh− 
vËy. Mét sè n−íc kh¸c thËm chÝ cßn Ýt h¬n n÷a. Vµ theo thêi gian, tham nhòng thùc sù t¨ng lªn ë 
c¸c n−íc ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, lý do rÊt ®¬n gi¶n lµ v× ë c¸c n−íc ®ã, c¸c c¬ héi hèi lé 
thËm chÝ trë nªn më réng nhanh chãng v−ît ra khái tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh  cña ChÝnh phñ (Xem 
hép 9.1). Do ®ã, mét n−íc cã tèc ®é t¨ng tr−ëng nhanh nh− ViÖt Nam rÊt dÔ x¶y ra tham nhòng 
trong giai ®o¹n ng¾n vµ trung h¹n. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy sÏ cã t¸c h¹i rÊt lín ®Õn viÔn c¶nh ph¸t 
triÓn dµi h¹n, bëi v× ®iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn  mÊt lßng tin ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t− vµ sù bÊt b×nh cña x[ 
héi. Mét sè dÊu hiÖu cña sù mÊt lßng tin vµ bÊt b×nh nh− vËy ®[ b¾t ®Çu ®−îc nhËn ra. Do ®ã cÇn 
ph¶i cã sù biÖn ph¸p xö lý nhanh chãng vµ c−¬ng quyÕt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Khung 9.2: V−ît qua c¶ nh÷ng c©u chuyÖn huyÒn tho¹i vµ c¸c quan ®iÓm  

Mét sè yÕu tè cÇn hiÓu râ tr−íc khi ®¸nh gi¸ ChØ sè NhËn biÕt Tham nhòng cña tæ chøc 
Transparency International ®Ó t×m hiÓu mét bøc tranh chung vÒ tham nhòng. 

Thø nhÊt, so s¸nh kÕt qu¶ víi n¨m tr−íc nªn dùa vµo ®iÓm sè cña n¨m tr−íc ®ã, chø kh«ng nªn 
dùa vµo møc ®é xÕp h¹ng. Bëi v× xÕp h¹ng cña mét n−íc cã thÓ thay ®æi chi ®¬n gi¶n v× mét sè n−íc 
míi ®−îc ®−a vµo xÕp h¹ng vµ mét sè n−íc kh¸c ®−îc ®−a ra ngoµi danh s¸ch xÕp h¹ng. Nh−ng so s¸nh 
®iÓm sè cña mét n−íc qua c¸c n¨m còng cÇn ph¶i tiÕn hµnh mét c¸ch cÈn träng. Mét sù thay ®æi ®iÓm 
sè tõ n¨m nay qua n¨m sau cã thÓ ®−îc gi¶i thÝch bëi nh÷ng nguyªn nh©n kh«ng liªn quan trùc tiÕp ®Õn 
møc ®é tham nhòng cña n−íc ®ã, nh− lµ viÖc ®−a thªm nguån th«ng tin míi hay lµ thay ®æi ph−¬ng 
ph¸p tÝnh ®iÓm hiÖn dïng. Tõ quan ®iÓm trªn, chØ sè tham nhòng nªn ®−îc hiÓu mét c¸ch an toµn h¬n lµ 
dÊu hiÖu thÓ hiÖn møc ®é tham nhòng nãi chung, chø kh«ng ph¶i lµ mét sù so s¸nh hiÖu qu¶ møc ®é 
tham nhòng theo tõng n¨m. 

Thø hai, chØ sè ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c cuéc pháng vÊn t−¬ng ®èi hÑp. Mét trong c¸c 
nguån,  B¸o c¸o c¹nh tranh thÕ giíi, dùa trªn ®iÒu tra ý kiÕn cña c¸c ®¹i diÖn c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi 
n−íc. C¸c nguån kh¸c dùa trªn pháng vÊn c¸c chuyªn gia quèc tÕ t¹i n−íc së t¹i. §¹i diÖn cña c¸c 
doanh nghiÖp vµ chuyªn gia quèc tÕ t¹i n−íc së t¹i ®ãng vai trß quan träng trong c¸c quyÕt ®Þnh liªn 
quan ®Õn FDI, th−¬ng m¹i quèc tÕ, kh«ng kÓ nh÷ng lÜnh vùc cã liªn quan kh¸c. §−¬ng nhiªn, quan 
®iÓm cña hä rÊt phï hîp trªn quan ®iÓm kinh tÕ.  Nh−ng dï sao th× chØ sè ®ã còng kh«ng ph¶n ¸nh quan 
®iÓm cña toµn bé c¸c nhãm d©n c−. §Æc biÖt, nã kh«ng ph¶n ¸nh quan ®iÓm cña c¸c hé gia ®×nh, mÆc dï 
trªn thùc tÕ c¸c hä lµ nhãm n¹n nh©n trùc tiÕp nhÊt cña n¹n tham nhòng. 

Thø ba, chØ sè dùa trªn c¸c nhËn thøc chñ quan. C¸c tin ®ån, c©u chuyÖn kÓ hoÆc sù chó ý cña 
b¸o chÝ cã thÓ cã t¸c ®éng chung ®Õn nhËn thøc cña c¸c chuyªn gia vµ ng−êi d©n b×nh th−êng. VÝ dô, sù 
chó ý cña b¸o chÝ ®èi víi vÊn ®Ò tham nhòng ë ViÖt Nam ®[ t¨ng lªn ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m qua, mét 
phÇn do quyÕt t©m m¹nh h¬n cña ChÝnh phñ trong viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. Nh−ng sù chó ý t¨ng lªn 
cña b¸o chÝ ®èi víi tham nhòng còng cho thÊy møc ®é tham nhòng trë nªn trÇm träng h¬n. 
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Th¸o gì vÊn ®Ò tham nhòng 

  

 ViÖc ®o møc ®é tham nhòng tæng thÓ kh«ng gièng nh− viÖc hiÓu c¸c ph−¬ng thøc tham 
nhòng. Theo quan ®iÓm vÒ chÝnh s¸ch, cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c c¬ quan ChÝnh phñ nµo dÔ cã tham 
nhòng nhÊt, ®¸nh gi¸ tÇn suÊt cña c¸c  hµnh vi tr¸i phÐp, dù tÝnh qui m« cña c¸c kho¶n hèi lé cã 
thÓ nhËn ®−îc vµ ®¸nh gi¸ sù mÐo  mã vµ thiÕu hiÖu qu¶ cã thÓ nÈy sinh trong qu¸ tr×nh.  NhËn 
biÕt ®−îc chç nµo cÇn linh ho¹t vÒ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, chç nµo cÇn n©ng cao tÝnh minh b¹ch lµ 
ch×a khãa ®Ó gi¶m thiÓu c¸c hµnh vi tham nhòng mét c¸ch hiÖu qu¶.  X¸c ®Þnh ®−îc nh÷ng c¬ chÕ 
tèt nhÊt ®Ó xö lý vµ ®iÒu tra c¸c ®¬n tè c¸o sÏ gióp x¸c ®Þnh ng−êi ph¹m téi vµ trõng ph¹t nÕu cã 
hµnh vi tham nhòng.  ChiÕn l−îc  gi¶m thiÓu tÖ tham nhòng sÏ hiÖu qu¶ h¬n rÊt nhiÒu nÕu ®−îc 
x©y dùng dùa trªn mét sù chÈn ®o¸n trung thùc vÒ c¸c thñ ®o¹n tham nhòng. Nh÷ng chØ sè t−¬ng 
tù nh− nh÷ng chØ sè do tæ chøc Transparency International vµ ViÖn Ng©n hµng thÕ giíi ®−a ra sÏ lµ 
nh÷ng c«ng cô v« cïng cã Ých vµ gióp ®−a ra mét sù so s¸nh ®Çy ®ñ gi÷a c¸c n−íc. Tuy nhiªn, 
nh÷ng c«ng cô nµy còng ch−a ®ñ cô thÓ ®Ó gióp h−íng dÉn x©y dùng mét chiÕn l−îc chèng tham 
nhòng thùc tÕ (Hép 9.2.) 

 NhËn thøc ®−îc sù cÇn thiÕt ph¶i n¾m b¾t tèt h¬n b¶n chÊt vµ møc ®é tham nhòng ë ViÖt 
Nam, n¨m 2002 Ban Néi chÝnh Trung −¬ng b¾t tay vµo thùc hiÖn mét nghiªn cøu chÈn ®o¸n trong 
3 n¨m. §−îc sù hç trî cña Thuþ ®iÓn, dù ¸n tiÕn hµnh kh¶o s¸t chÈn ®o¸n tham nhòng víi môc 
®Ých nhËn diÖn nguån gèc tham nhòng vµ nguyªn nh©n t¹i sao c¸c biÖn ph¸p chèng tham nhòng 
®−îc ¸p dông cho ®Õn nay hiÖu qu¶ ch−a cao. Môc tiªu cuèi cïng cña dù ¸n lµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn 
ph¸p cô thÓ nh»m gi¶m tham nhòng, t¨ng c−êng tÝnh hiÖu qu¶ cña ChÝnh phñ trong viÖc gi¶i quyÕt 
vÊn ®Ò nµy. Do tÝnh chÊt ®a chiÒu cña tham nhòng, dù ¸n thu hót sù tham gia cña nhiÒu c¬ quan 
kh¸c nhau nh− T¹p chÝ Céng s¶n, Bé T− ph¸p , Tæng Thanh tra Nhµ n−íc, Uû ban KiÓm tra Trung 
−¬ng vµ Bé néi vô. 

Th¸ng Giªng n¨m 2004, Häc viÖn Hµnh chÝnh c«ng Thuþ §iÓn vµ Tr−êng ®¹i häc Kinh tÕ 
quèc d©n ®−îc chän thùc hiÖn mét hîp ®ång nh»m hç trî qu¸ tr×nh chuÈn bÞ, tiÕn hµnh vµ ph©n 
tÝch kh¶o s¸t. Kh¶o s¸t nµy còng ¸p dông  mét ph−¬ng ph¸p ®−îc quèc tÕ c«ng nhËn, ph−¬ng ph¸p 
nµy dùa trªn m« h×nh tam gi¸c th«ng tin ®−îc thu thËp tõ c¸c hé gia ®×nh, c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c 
quan chøc ChÝnh phñ. Träng t©m cña cuéc kh¶o s¸t lµ x¸c ®Þnh møc ®é vµ c¸c ph−¬ng thøc tham 
nhòng ë mét sè ngµnh dÞch vô c«ng, c¸c ho¹t ®éng kinh doanh vµ c¸c dù ¸n ®Çu t−. Ph−¬ng ph¸p 
nµy ®Æc biÖt chó träng tíi viÖc kh¬i gîi nh÷ng c©u tr¶ lêi trung thùc b»ng c¸ch tr¸nh c¸c c©u hái 
liªn hÖ ngay lËp tøc ®Õn c¸ nh©n ng−êi ®−îc pháng vÊn. HiÖn t¹i, b¶ng c©u hái ®−îc thiÕt kÕ cho 
c¸c cuéc pháng vÊn ®ang trong qu¸ tr×nh thö nghiÖm. Cuéc kh¶o s¸t sÏ ®−îc tiÕn hµnh vµo th¸ng 
12 n¨m 2004 vµ th¸ng Giªng n¨m 2005.  §−îc biÕt, nh÷ng ph¸t hiÖn cña cuéc kh¶o s¸t nµy sÏ 
®−îc c«ng bè c«ng khai. Cuéc kh¶o s¸t vµ ph©n tÝch nµy xuÊt hiÖn ®óng lóc nh»m ®−a vµo qu¸ 
tr×nh thiÕt kÕ chiÕn l−îc chèng tham nhòng míi cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, trong khi chê ®îi kÕt 
qu¶ cña cuéc kh¶o s¸t nµy, cã thÓ sö dông c¸c nguån th«ng tin kh¸c ®Ó ®¸nh gi¸ ®©u lµ nh÷ng vÊn 
®Ò tåi tÖ nhÊt. 

 

Tham nhòng trong lÜnh vùc dÞch vô 

 

 Tham nhòng qui m« nhá khi cung cÊp c¸c dÞch vô c¬ b¶n cho c¸c hé gia ®×nh kh«ng nhÊt 
thiÕt ph¶i liªn quan ®Õn sè tiÒn lín, nh−ng nã cã thÓ lµ nguån g©y bùc béi ®¸ng kÓ vµ dÉn ®Õn sù 
bÊt b×nh dÔ hiÓu trong x[ héi. ViÖc biÕt r»ng ®Ó ch¹y viÖc vµ hoµn thµnh thñ tôc ®óng lóc cÇn ph¶i 
tr¶ nh÷ng kho¶n kh«ng chÝnh thøc  khi tiÕp xóc víi c¸c c«ng chøc trong ngµnh gi¸o dôc, y tÕ hoÆc 
c¸c dÞch vô hµnh chÝnh cã thÓ lµm ph−¬ng h¹i ®Õn niÒm tin cña c«ng chóng ®èi víi c¸c chÝnh s¸ch 
cña ChÝnh phñ. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c c¬ quan cung cÊp dÞch vô ®Òu tham nhòng møc 
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®é gièng  nhau vµ kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c nhãm d©n c− ®Òu chÞu cïng mét søc Ðp gièng nhau khi 
ph¶i tr¶ nh÷ng kho¶n kh«ng chÝnh thøc. 

Kh¶o s¸t sö dông thÎ b¸o c¸o cung cÊp nh÷ng th«ng tin bæ Ých cho biÕt tham nhòng ë lÜnh 
vùc nµo lµ phæ biÕn vµ  th−êng th«ng qua h×nh thøc nµo. Mét cuéc ®iÒu tra nh÷ng vÊn ®Ò nh− vËy 
hiÖn ®ang ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së thö nghiÖm d−íi sù gi¸m s¸t cña Bé Néi vô t¹i 4 thµnh phè: 
§µ N½ng, Hµ Néi, thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Nam §Þnh. Cuéc ®iÒu tra ®[ thu thËp ý kiÕn cña c¸c 
hé gia ®×nh vÒ viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô hµnh chÝnh vµ viÖc thu phÝ r¸c, phÝ sö dông n−íc, gi¸o 
dôc vµ y tÕ. Cuéc ®iÒu tra còng tËp trung vµo kh¶ n¨ng tiÕp cËn c¸c dÞch vô nµy cña c¸c hé gia 
®×nh, sù minh b¹ch vÒ lîi Ých cña hä, viÖc thùc hiÖn c¬ chÕ khiÕu n¹i vµ møc ®é hµi lßng cña 
ng−êi sö dông dÞch vô. XÐt khÝa c¹nh ViÖt Nam ®ang trong giai ®o¹n ®« thÞ ho¸ víi tèc ®é nhanh, 
viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô c«ng ®èi víi d©n c− nghÌo trong ®ã cã ®èi t−îng d©n di c−, lµ mét vÊn 
®Ò quan träng ®¸ng ph¶i quan t©m. Do ®ã, hai nhãm ng−êi nµy cã sè l−îng ng−êi ®−îc pháng vÊn 
nhiÒu h¬n trong cuéc kh¶o s¸t sö dông thÎ b¸o c¸o nµy. Tæng sè, ®[ cã kho¶ng 4.300 hé gia ®×nh 
®−îc pháng vÊn, trong ®ã cã 1.600 hé gia ®×nh ë thµnh phè Hå ChÝ Minh, 900 ë §µ N½ng, 1.200 ë 
H¶i Phßng vµ 600 ë Nam §Þnh. 

Kh¶o s¸t sö dông thÎ b¸o c¸o ®[ kh¼ng ®Þnh tÝnh phæ biÕn cña tham nhòng qui m« nhá 
trong c¸c dÞch vô c«ng (Xem b¶ng 9.1). Kh¶o s¸t còng chØ ra r»ng ®èi víi nh÷ng ng−êi sö dông 
dÞch vô rÊt khã ®Ó ph©n biÖt c¸c kho¶n thu phÝ chÝnh thøc vµ kh«ng chÝnh thøc. VÝ dô, chØ cã 
kho¶ng 1 phÇn t− nh÷ng ng−êi ®−îc pháng vÊn cho r»ng c¸c kho¶n lÖ phÝ chÝnh thøc ®−îc niªm 
yÕt râ rµng ë c¸c v¨n phßng cÊp ®¨ng ký sö dông ®Êt.  Do ®ã, viÖc chÝnh thøc ho¸ c¸c kho¶n thu lÖ 
phÝ ®ang ®−îc thùc hiÖn theo NghÞ ®Þnh 10 sÏ cã thÓ gióp lµm t¨ng tÝnh minh b¹ch. 

Tuy vËy, gi÷a c¸c dÞch vô kh¸c nhau còng cã nh÷ng sù kh¸c nhau quan träng. Trong 
ngµnh gi¸o dôc, viÖc thu c¸c kho¶n lÖ  phÝ kh«ng chÝnh thøc lµ phæ biÕn  khi ®¨ng ký cho trÎ ®i 
häc. Nh÷ng gia ®×nh kh¸ gi¶ s½n sµng ®ãng nh÷ng lÖ phÝ nµy h¬n cã lÏv× hä cã kh¶ n¨ng ®ãng tiÒn 
®Ó cã thÓ cho con em m×nh häc ë tr−êng tèt h¬n. Trong ngµnh gi¸o dôc, cã kho¶ng mét nöa nh÷ng 
ng−êi ®−îc pháng vÊn ë tÊt c¶ c¸c nhãm ®èi t−îng nãi r»ng nÕu kh«ng tr¶ nh÷ng kho¶n phÝ kh«ng 
chÝnh thøc nµy, hä sÏ bÞ ë trong t×nh tr¹ng rñi ro, vÝ dô chÊt l−îng ch¨m sãc y tÕ sÏ kÐm. Trong 
dÞch vô ®¨ng ký hé khÈu, chñ yÕu lµ nh÷ng ng−êi nhËp c− ph¶i viÖn ®Õn h×nh thøc tr¶ c¸c kho¶n 
kh«ng chÝnh thøc nµy. Hä còng ph¶i dùa rÊt nhiÒu vµo c¸c ®èi t−îng trung gian ®Ó cã thÓ cã hé 
khÈu. MÆt kh¸c, tham nhòng ë c¸c dÞch vô c«ng chøng l¹i kh«ng ph¶i lµ vÊn ®Ò lín, chØ cã mét tû 
lÖ nhá nh÷ng ng−êi ®−îc pháng vÊn nãi r»ng hä ph¶i tr¶ thªm c¸c lÖ phÝ. 

 

B¶ng 9.1: TÇn suÊt tr¶ c¸c lÖ phÝ kh«ng chÝnh thøc ë c¸c dÞch vô kh¸c nhau 

DÞch vô Hµnh ®éng tham nhòng Hé kh¸ 
gi¶ 

Hé nghÌo 
cã hé 
khÈu 

Hé nghÌo 
kh«ng cã 
hé khÈu 

§ãng lÖ phÝ kh«ng chÝnh thøc khi ®¨ng ký häc 
tiÓu häc 

6.9 2.4 4.8 
Gi¸o dôc 

§ãng lÖ phÝ kh«ng chÝnh thøc khi ®¨ng ký häc 
cÊp II 

5.1 1.4 0.0 

§−îc ®Ò nghÞ tr¶ phÝ kh«ng chÝnh thøc          2.3 3.9 0.5 
Y tÕ 

Tù tr¶ phÝ kh«ng chÝnh thøc mµ kh«ng ®−îc 
gîi ý       

10.6 12.4 6.7 

§[ tr¶ phÝ kh«ng chÝnh thøc ®Ó cã giÊy phÐp 
x©y dùng 

5.1 0.5 0.0 DÞch vô cÊp giÊy 
phÐp x©y dùng 

§[ tr¶ phÝ kh«ng chÝnh thøc v× kh«ng cã giÊy 
phÐp   

4.6 3.2 3.5 
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DÞch vô cÊp ®¨ng 
ký sö dông ®Êt 

§[ tr¶ c¸c kho¶n phÝ kh«ng chÝnh thøc ®Ó thóc 
nhanh viÖc hoµn thµnh giÊy tê  

3.3 1.6 9.5 

§[ tr¶ c¸c kho¶n phÝ kh«ng chÝnh thøc ®Ó thóc 
nhanh viÖc hoµn thµnh giÊy tê 0.5 1.2 1.3 

§¨ng ký hé khÈu 

Dùa vµo mét ng−êi ngoµi c¬ quan chøc n¨ng  16.0 17.4 55.7 

Chó thÝch:    Nh÷ng con sè trªn tÝnh theo phÇn tr¨m sè ng−êi tr¶ lêi pháng vÊn. Nh÷ng con sè nµy ®−îc rót 
ra  tõ c¸c cuéc kh¶o s¸t hé gia ®×nh ®−îc thùc hiÖn trong bèi c¶nh c¸c thÎ ®iÒu tra ®−îc thö 
nghiÖm ë c¸c thµnh phè H¶i Phßng,thµnh phè Hå ChÝ Minh, §µ N½ng, Nam §Þnh. 

Nguån:         Soren Davidsen and Carrie Turk (s¾p xuÊt b¶n). 

 

Tham nhòng trong kinh doanh 

 

 ViÖc pháng vÊn c¸c nhµ qu¶n lý ®Ó t×m hiÓu quan ®iÓm cña hä vÒ tham nhòng lµ mét 
th«ng lÖ quèc tÕ phæ biÕn. C¸c doanh nghiÖp th−êng xuyªn ph¶i lµm viÖc víi c¸c quan chøc Nhµ 
n−íc trong c¸c vÊn ®Ò nh− giÊy phÐp, tiÕp cËn ®Êt vµ sö dông dÞch vô, tr¶ thuÕ, th«ng quan, thanh 
tra lao ®éng v.v.  §−¬ng nhiªn, c©u tr¶ lêi cña hä cã thÓ mang tÝnh thµnh kiÕn bëi v× ®«i khi c¸c 
kho¶n mµ hä ph¶i tr¶ mét c¸ch kh«ng chÝnh thøc ®Ó hç trî c«ng viÖc kinh doanh cña m×nh ®−îc 
coi lµ mét hµnh ®éng hèi lé (vµ còng ®óng nh− vËy). C¸c gia ®×nh còng kh«ng cã vÎ sî bÞ kÕt téi 
nÕu hä nãi lµ m×nh ®[ hèi lé, ch¼ng h¹n, mét c«ng an giao th«ng. MÆc dï cã thµnh kiÕn, nh−ng 
nh÷ng cuéc kh¶o s¸t ®èi víi giíi doanh nghiÖp cung cÊp kh¸ ®Çy ®ñ th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é 
thùc tÕ cña tham nhòng, Ýt nhÊt lµ cã thÓ so s¸nh møc ®é phæ biÕn cña tham nhòng t¹i c¸c c¬ quan 
ChÝnh phñ kh¸c nhau trong cïng mét quèc gia nµy hoÆc so s¸nh gi÷a cïng mét c¬ quan Nhµ n−íc 
ë  c¸c quèc gia kh¸c nhau. RÊt tiÕc trong mÊy n¨m gÇn ®©y ch−a cã mét kh¶o s¸t nµo vÒ  ý kiÕn  
cña c¸c nhµ qu¶n lý ®èi víi vÊn ®Ò tham nhòng ®−îc thùc hiÖn ë ViÖt Nam. Tuy nhiªn, B¸o c¸o vÒ 
vÊn ®Ò c¹nh tranh toµn cÇu do DiÔn ®µn kinh tÕ thÕ giíi x©y dùng ®[ n¾m b¾t ý kiÕn cña giíi kinh 
doanh cña mét lo¹t c¸c quèc gia trong ®ã cã ViÖt Nam.  Mét sè c©u hái ®Æt ra liªn quan ®Õn vÊn 
®Ò tham nhòng rÊt ®¸ng quan t©m (Xem h×nh 9.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHỐNG THAM NHŨNG 

 

 

 101 

H×nh 9.2: ý kiÕn d−íi gãc ®é doanh nghiÖp 
 

      Chó thÝch: 1 =  b×nh th−êng, 7 = kh«ng bao giê                 

       Nguån:     DiÔn ®µn Kinh tÕ ThÕ giíi vµ NHTG (2004) 

Chi phÝ bÊt th−êng khi tiÕp cËn dÞch vô c«ng

2

3

4

5

6

7

6.5 8.0 9.5 11.0

GDP/ng−êi tÝnh b»ng US trªn n¨m

Vietnam

Nigeria
Paraguay

India

Zimababw

Romania

Norw a
Denmark

Finland Iceland

Hèi lé liªn quan ®Õn viÖc ®ãng thuÕ

2
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7

6.5 8.0 9.5 11.0

 GDP tÝnh theo ®Çu ng−êi US$ /n¨m

Vietnam
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Norw aDenmark

Finland Iceland

Greece

Tham nhòng trong mua b¸n 
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GDP per capita in (log of) US$ per year
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 Theo chØ sè tham nhòng tæng hîp cña Tæ chøc Minh b¹ch quèc tÕ vµ ViÖn NHTG, cã mét 
mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a tham nhòng t¹i mét sè c¬ quan cña ChÝnh phñ vµ møc ®é ph¸t triÓn cña 
mét n−íc. Nh−ng mèi quan hÖ nµy cã sù kh¸c biÖt lín h¬n gi÷a c¸c n−íc khi dùa trªn chØ sè tham 
nh÷ng tæng hîp, v× nã kh«ng tÝnh ®Õn ®Æc thï cña c¸c c¬ quan. MÆc dï cã sù kh¸c biÖt lín, nh−ng 
møc ®é tham nhòng t¹i ViÖt Nam thÓ hiÖn ®óng quy luËt cña mèi quan hÖ trªn, ®Æc biÖt trong c¸c 
lÜnh vùc tiÕp cËn c¸c lîi Ých c«ng, thu thuÕ vµ thñ tôc h¶i quan. NÕu c¸c lÜnh vùc nµo Ýt tham 
nhòng h¬n th× møc ®é chØ Ýt h¬n mét chót, nh− lÜnh vùc mua s¾m c«ng. Tuy nhiªn, ë c¸c n−íc trªn 
thÕ giíi, rÊt dÔ x¶y ra tham nhòng trong lÜnh vùc giao c¸c hîp ®ång c«ng. Do ®ã, cÇn ph¶i kiÓm 
so¸t chÆt chÏ h¬n lÜnh vùc nµy. 

 

Tham nhòng ë c¸c dù ¸n 

 

 Tû lÖ ®Çu t− th«ng qua ng©n s¸ch cña ViÖt Nam ë møc 8,5 phÇn tr¨m GDP, vµ cßn nhiÒu 
h¬n nÕu tÝnh ®Õn c¸c kho¶n ®Çu t− th«ng qua c¸c c¬ chÕ tµi chÝnh cña c¸c bé vµ tØnh. Hµng n¨m 
ViÖt Nam cßn nhËn mét kho¶n t−¬ng ®−¬ng 1,5 tû ®«-la tõ nguån ODA, chñ yÕu d−íi d¹ng c¸c tµi 
trî cho c¸c dù ¸n ®Çu t−. ChÝnh phñ ViÖt Nam coi c¸c dù ¸n ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng giao th«ng n«ng 
th«n, tr¹m y tÕ x[, vµ thuû lîi nhá lµ c«ng cô ®Ó gi¶m nghÌo ë c¸c vïng x©u xa, miÒn nói vµ vïng 
®Æc biÖt khã kh¨n. TÊt c¶ c¸c ®Çu t− d¹ng nµy ®Òu liªn quan ®Õn viÖc giao thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y 
dùng vµ d©n dông kh¸c. C¸c hîp ®ång c«ng tr×nh c«ng céng th−êng lµ nguån gèc cña nh÷ng vô 
tham nhòng nghiªm träng trªn thÕ giíi. Nh−ng ®Ó ph¸t hiÖn nh÷ng vô tham nhòng nh− vËy th× 
ph¶i lµm nhiÒu viÖc h¬n lµ méc cuéc ®iÒu tra ý kiÕn. 

Nh÷ng c«ng cô chñ ®éng høa hÑn ®em l¹i nhiÒu hiÖu qu¶ trong phßng chèng tham nhòng 
lµ  thÈm tra qu¸ tr×nh mua s¾m cña c¸c dù ¸n cô thÓ, so s¸nh c¸c gãi thÇu mét c¸ch hÖ thèng, vµ 
®¸nh gi¸ kü thuËt chÊt l−îng c¸c c«ng tr×nh d©n dông. GÇn ®©y, NHTG ®[ chñ yÕu dùa vµo c¸c 
c«ng cô nµy ®Ó ®iÒu tra c¸c nguy c¬ tham nhòng trong c¸c dù ¸n tµi trî cña m×nh. Môc tiªu chÝnh 
cña nghiªn cøu nµy lµ nÇn cao sù hiÓu biÕt vÒ nh÷ng rñi ro tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n viÖn trî. Ngoµi 
viÖc rµ so¸t tÝnh thÝch hîp cña c¸c th«ng lÖ tµi chÝnh vµ sù phï hîp víi c¸c quy ®Þnh mua b¸n còng 
nh− hîp ®ång, nghiªn cøu nµy cßn dù ®Þnh ®−a ra mét lo¹t c¸c ®Ò xuÊt cã thÓ ¸p dông trong qu¸ 
tr×nh thiÕt kÕ c¸c dù ¸n míi, vµ ®−a ra nh÷ng c¬ chÕ phßng ngõa thÝch hîp cho c¸c dù ¸n ®ang 
thùc hiÖn.  

Tæng sè 400 hîp ®ång thuéc 6 kho¶n tÝn dông ®[ ®−îc ph©n tÝch.  C¸c hîp ®ång nµy cã sù 
tham gia cña gÇn 1.000 c«ng ty, 1.500 ng−êi, 50 ng©n hµng, vµ h¬n 250 giao dÞch.  Dùa trªn kÕt 
qu¶ ph©n tÝch ban ®Çu nµy, 110 hîp ®ång ®[ ®−îc lùa chän ®Ó ph©n tÝch s©u.  Kh«ng ph¸t hiÖn 
thÊy dÊu hiÖu bÊt th−êng nµo trong qu¶n lý tµi chÝnh hoÆc gi¶i ng©n. Ngoµi ra, chÊt l−îng cña c¸c 
c«ng tr×nh x©y dùng chÊp nhËn ®−îc ë phÇn lín trong sè 40 c«ng tr×nh ®[ ®−îc kiÓm tra. Tuy 
nhiªn, c¸c ph©n tÝch s©u h¬n cho thÊy cã dÊu hiÖu liªn kÕt gi÷a c¸c nhµ thÇu trong hÇu hÕt c¸c 
cuéc ®Êu thÇu ®[ thÈm tra. C¸c chØ sè/dÊu hiÖn trªn ®−îc ph¸t hiÖn ë tÊt c¶ 6 dù ¸n vµ trªn 5 tØnh 
®iÒu tra trong c¸c cuéc ®Êu thÇu c¹nh tranh trong n−íc lÉn quèc tÕ. §Æc biÖt, nghiªn cøu cßn thÊy 
hÇu hÕt gi¸ bá thÇu ®Òu n»m trong kho¶ng rÊt hÑp. §iÒu nµy cã thÓ lý gi¶i ®−îc trªn c¬ së viÖc 
nhiÒu nhµ thÇu th−êng c¨n cø vµo c¸c ®Þnh møc vÒ gi¸ ®−îc quy ®Þnh chÝnh thøc, v× phÇn lín hä 
®Òu lµ DNNN.  HiÖn t−îng ®−a ra c¸c møc gi¸ chØ nhØnh h¬n gi¸ thÇu còng phæ biÕn. Do ®ã, rÊt cã 
thÓ qu¸ tr×nh mua s¾m ®[ ®−îc ®iÒu khiÓn ®Ó t¹o ra vÎ c¹nh tranh.  Sù tham gia cña c¸c BQLDA, 
tuy kh«ng ch¾c ch¾n, song còng kh«ng thÓ lo¹i trõ.      

 MÆt kh¸c, viÖc kh«ng gi¶i ng©n kÞp tiÕn ®é kh«ng cßn lµ ®iÒu l¹ ë ViÖt Nam. Trong tæng 
sè 5 dù ¸n cña NHTG cho ngµnh n¨ng l−îng,  cã mét dù ¸n ®[ cã mét kho¶n tiÕt kiÖm kho¶ng 70 
triÖu ®« la Mü, vµ t−¬ng tù cã hai dù ¸n kh¸c b¸o c¸o cã thÓ sÏ cã mét kho¶n tiÕt kiÖm 10 vµ 20 
triÖu ®« la Mü. §Çy lµ nh÷ng con sè lín, so víi kinh phÝ b×nh qu©n cho mét dù ¸n lµ 180 triÖu ®«-
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la Mü.  Sù gi¶i ng©n chËm phÇn nµo ph¶n ¸nh tèc ®é ph¸t triÓn cña ngµnh vµ do ®ã th«i thóc viÖc 
t×m kiÕm c¸c nguån tµi chÝnh kh¸c. ë møc ®é nµo ®ã, gi¶i ng©n chËm còng lµ kÕt qu¶ viÖc sö 
dông nh÷ng quy chuÈn ®Þnh gi¸ hÕt søc cøng nh¾c trong giai ®o¹n thÈm ®Þnh. Tuy nhiªn, sù xuÊt 
hiÖn cña mét l−îng kinh phÝ lín trong tiÕt kiÖm, vµ c¸c b¸o c¸o tiÕt kiÖm th−êng kh«ng x¶y ra ë 
mét m«i tr−êng tham nhòng cao.  TÝnh chuyªn nghiÖp cña Tæng c«ng ty §iÖn lùc ViÖt Nam vµ 
viÖc Tæng c«ng ty tin cËy vµo h×nh thøc ®Êu thÇu c¹nh tranh quèc tÕ cã thÓ lý gi¶i kÕt qu¶ ®¸ng 
khÝch lÖ nµy.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 KiÓm tra theo dâi chi tiªu c«ng lµ mét c«ng cô ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é tham nh÷ng. Trong 
tr−êng hîp nµy ph©n bæ nguån lùc ®−îc thù hiªn qua hÖ thèng qu¶n lý hµnh chÝnh ®Ó x¸c thùc 
r»ng nguån lùc ®[ ®Õn ®óng ®èi t−îng h−ëng lîi mét c¸ch ®Çy ®ñ. Mét cuéc ®iÒu tra nh− vËy ®[ 
®−îc tiÕn hµnh trong bèi c¶nh cña mét cuéc ®¸nh gi¸ toµn diÖn c¸c ch−¬ng tr×nh môc tiªu vÒ gi¶m 
nghÌo. Ch−¬ng tr×nh 135 ®«i khi ®−îc gäi lµ ch−¬ng tr×nh 5-3-1, cho thÊy mét sù thÊt tho¸t nguån 
lùc ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng ®−îc kh¼ng ®Þnh qua cuéc kiÓm tra theo dâi chi tiªu. 
Cuéc ®iÒu tra nµy chØ ph¸t hiÖn mét sè kh¸c biÖt nhá cã thÓ gi¶i thÝch ®−îc (xem Khung 9.3). 

 Mét kÕt luËn t−¬ng tù còng ®−îc Tæng thanh tra Nhµ n−íc ®−a ra vµo n¨m 2003, sau khi 
®¸nh gi¸ chi tiÕt viÖc chi tiªu cña ch−¬ng tr×nh 135 t¹i 23 tØnh. Thanh tra Nhµ n−íc ®[ ph¸t hiÖn 
sai sãt vµ cè t×nh b¸o c¸o sai lÖch sè tiÒn t−¬ng ®−¬ng 5 phÇn tr¨m tæng ng©n s¸ch ch−¬ng tr×nh. 
KÕt qu¶ thÈm tra hÖ thèng tµi chÝnh vµ c¸c sè liÖu vÒ ph©n bæ nguån lùc vµ chi tiªu cho thÊy l−îng 

Khung 9.3: Rñi ro tµi chÝnh cña c¸c dù ¸n ®Çu t− ®Þa ph−¬ng   

 
Rñi ro tµi chÝnh ®−îc x¸c ®Þnh lµ kh¶ n¨ng kinh phÝ ®Çu t− kh«ng ®−îc sö dông ®óng môc ®Ých, 

kh«ng tu©n theo quy ®Þnh tµi chÝnh, hoÆc sö dông kh«ng hiÖu qu¶. Sö dông kh«ng ®óng nguyªn t¾c vµ 
kÐm hiÖu qu¶ hay x¶y ra ë c¸c ch−¬ng tr×nh xo¸ nghÌo ë ViÖt Nam. ViÖc sö dông kinh phÝ kh«ng ®óng 
môc ®Ých Ýt x¶y ra h¬n.  §©y lµ mét kÕt luËn chÝnh cña mét cuéc ®iÒu tra chi tiªu ë S¬n la, Tuyªn quang, 
Qu¶ng ng[i vµ Sãc trang. Bèn tØnh nµy ®−îc chän ®iÒu tra dùa trªn nh÷ng gîi ý cña BL§TBXH vµ BTC, 
v× nh÷ng tØnh nµy ®¹i ®iÖn cho c¸c vïng miÒn. Hai huyÖn ®−îc chän trong mçi tØnh vµ hai x[ ®−îc chän 
trong mçi huyÖn ®Ó ®iÒu tra. 

Ch−¬ng tr×nh 135 ®−îc xem lµ thùc hiÖn tèt. Nh÷ng kho¶n chi tiªu ®Òu n»m trong khu«n khæ 
kinh phÝ cho phÐp. Chi tiªu ®−îc c«ng khai vµ minh b¹ch. Kh«ng cã hiÖn t−îng thÊt tho¸t vµ l¹m dông 
kinh phÝ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn. Trong tr−êng hîp ®[ cã nh÷ng quy ®Þnh ®Çu t− cô thÓ nh− ch−¬ng 
tr×nh 135 vµ hîp phÇn “Hç trî nhµ ë cho ng−êi nghÌo” n»m trong ch−¬ng tr×nh xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, th× 
tiÕn tr×nh vµ dßng ng©n s¸ch ®−îc thùc hiÖn kh¸ minh b¹ch vµ dùa trªn sù ph©n bæ cña cÊp qu¶n lý. Mçi 
cÊp qu¶n lý Nhµ n−íc ®Òu ®−îc tiÕp cËn th«ng tin vÒ kinh phÝ vµ c¬ chÕ gi¸m s¸t chi tiªu râ rµng. MÆt 
kh¸c, nh÷ng chi tiªu th−êng xuyªn cho c¸c hîp phÇn trong ch−¬ng tr×nh X§GN kh«ng thÓ t¸ch biÖt víi 
nh÷ng chi tiªu th−êng xuyªn cña c¸c ngµnh v× c¸c ngµnh nµy ®[ ghÐp nguån ng©n s¸ch X§GN vµo 
nguån ng©n s¸ch chÝnh thøc cña ngµnh. 

PhÇn yÕu nhÊt trong kh©u ghi chÐp chi tiªu lµ ë cÊp x[ do h¹n chÕ vÒ kü n¨ng vµ t×nh tr¹ng thay 
®æi vÞ trÝ th−êng xuyªn, b¸o c¸o chi tiªu th−êng kh«ng chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ. Ng©n s¸ch mµ nguån cÊp 
tØnh hoÆc c¸c nguån kh¸c kh«ng ph¶i tõ trung −¬ng th−êng kh«ng ®−îc ®−a vµo b¸o c¸o. 

Nguy c¬ bÞ l¹m dông ng©n s¸ch ë ch−¬ng tr×nh X§GN cao h¬n so víi ch−¬ng tr×nh 135. Thùc 
tÕ, khã cã thÓ theo dâi viÖc ph©n bæ c¸c kho¶n chi, thËm chÝ ë cÊp tØnh B¸o c¸o tµi chÝnh cho cÊp trung 
−¬ng h¹n chÕ vÒ mÆt chi tiÕt chi tiªu cña c¸c dù ¸n do n¨ng lùc h¹n chÕ ë cÊp chÝnh quyÒn thÊp h¬n. 
§ång thêi, c¸c kho¶n chi th−êng xuyªn kh«ng thÓ theo dâi t¸ch biÖt ®−îc 

Nguån:  UNDP vµ BL§TBXH (2004) 
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kinh phÝ thÊt tho¸t cßn l¬n h¬n nhiÒu.  Mét tû lÖ sai sãt 5 phÇn tr¨m n»m trong giíi h¹n tiªu chuÈn 
quèc tÕ cho phÐp  ®èi víi ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c¬ b¶n. 

Tuy nhiªn nguån lùc còng cã thÓ bÞ l[ng phÝ trong qu¸ tr×nh lùa chän c¸c nhµ thÇu. §Êu 
thÇu c¹nh tranh hoµn toµn chØ ¸p dông cho c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t− trªn hai tû ®ång. HÇu hÕt 
c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng n»m trong ch−¬ng tr×nh X§GN vµ ch−¬ng tr×nh 135 cã kinh phÝ nhá h¬n 
møc trÇn kÓ trªn, hoÆc ®−îc ph©n nhá ra thµnh nhiÒu gãi thÇu nhá h¬n gi¸ trÞ 1 tû ®ång. C¸c nhµ 
thÇu ®−îc chØ  ®Þnh bëi chÝnh quyÒn cÊp huyÖn, thËm chÝ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ®−îc chi tr¶ tõ 
nguån ®èng gãp cña ®Þa ph−¬ng.  Møc ®é c¹nh tranh h¹n chÕ ë cÊp huyÖn dÉn ®Õn chi phÝ qu¸ cao 
cho c¸c c«ng tr×nh.  ThÊt tho¸t vèn còng xÈy ra khi chÊt l−îng thùc hiÖn c¸c dù ¸n thÊp, nh− viÖc 
sö dông vËt liÖu kh«ng ®óng tiªu chuÈn, vµ sö dông thiÕu vËt t−. 

LiÖu nh÷ng thÊt tho¸t kÓ trªn cã ®−îc kiÓm so¸t hiÖu qu¶ th«ng qua thiÕt kÕ dù ¸n tèt h¬n 
hay kh«ng vÉn cßn lµ ®iÒu ch−a râ. Mét ®¸nh gi¸ cã hÖ thèng 158 dù ¸n ®Çu t− t¹i 24 x[ cña tØnh 
Yªn b¸i, Phó thä, HuÕ, Qu¶ng Nam, NghÖ An vµ L©m §ång ®[ xem xÐt vÊn ®Ò nªu ë trªn. §¸nh 
gi¸ nµy so s¸nh c¸c ®Çu t− trong ch−¬ng tr×nh 135 víi c¸c ®Çu t− cña NHTG cho c¸c dù ¸n CDD. 
Nã cho thÊy cã mét møc ®é kh«ng hµi lßng t−¬ng tù cña ng−êi d©n vÒ tÝnh minh b¹ch trong kh©u 
thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, trong qu¸ tr×nh ®Êu thÇu, vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn dù ¸n. §iÒu nµy 
vÉn diÔn ra mÆc dï c¸c dù ¸n CDD ®[ ®−îc thiÕt kÕ theo h−íng thu hót sù tham gia m¹nh cña 
ng−êi d©n cÊp th«n vµ ng¨n chÆn c¸c rñi ro tµi chÝnh. 

 ViÖc c¸c thñ tôc söa ®æi vÉn kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc vÊn ®Ò l[ng phÝ nguån lùc vµ nguy c¬ 
cÊu kÕt trong c¸c ch−¬ng tr×nh ®Çu t− cho ®Þa ph−¬ng ®−îc mét lÇn n÷a lµm râ h¬n qua c¸c ph¸t 
hiÖn trong cuéc ®iÒu tra cña NHTG vÒ c¸c dù ¸n do NHTG tµi trî ®−îc ®Ò cËp ®Õn ë phÇn tr−íc. 
C¸c dÊu hiÖu cña sù th«ng ®ång râ rÖt ®Õn møc cã thÓ nãi chÝnh phñ hiÖn ®ang vËn hµnh mét thÞ 
tr−êng x©y dùng ®[ ®−îc s¾p ®Æt.  C¸c DNNN thuéc Bé X©y dùng cã xu h−íng sö dông cïng møc 
gi¸, ph−¬ng ph¸p, nhµ cung cÊp, chuyªn gia t− vÊn vµ nhµ thÇu. C¸c ph¸t hiÖn nµy cho thÊy céi rÔ 
cña vÊn  ®Ò lµ sù c¹nh tranh h¹n chÕ gi÷a nh÷ng ng−êi cung cÊp c¸c c«ng tr×nh d©n sù. ThËm chÝ 
kÓ c¶ c¸c c¬ chÕ qu¶n lý ®−îc thiÕt kÕ chÆt chÏ còng kh«ng ®ñ m¹nh ®Ó kh¾c phôc ®−îc t¸c ®éng 
cña viÖc c¹nh tranh h¹n chÕ trªn thÞ tr−êng. 

 

ChiÕn l−îc chèng tham nhòng 

 

Cuéc chiÕn chèng tham nhòng ë ViÖt Nam vÉn dùa trªn ph−¬ng ph¸p trõng ph¹t, song 
hiÖn nay ®ang h−íng sang träng t©m míi lµ ng¨n chÆn.  Nh÷ng h×nh ph¹t (mÆc dï kh«ng nhÊt 
thiÕt ph¶i lµ tö h×nh) ¸p dông cho nh÷ng ng−êi lîi dông chøc quyÒn Nhµ n−íc râ rµng lµ mét biÖn 
ph¸p ng¨n chÆn. Nh−ng c¸c h×nh  ph¹t sÏ kh«ng t¹o ra ®−îc sù thay ®æi khi mµ qui m« cña viÖc 
l¹m dông quyÒn h¹n trë nªn phæ biÕn. T¨ng l−¬ng trong khu vùc Nhµ n−íc còng vÉn ch−a ®ñ. 
Tr−íc hÕt, ch−a ch¾c nh÷ng ng−êi giµu h¬n ®[ cã t− c¸ch ®¹o ®øc cao h¬n. NÕu c¬ héi l¹m dông 
c«ng quyÒn vÉn tiÕp tôc tån t¹i th× kh¶ n¨ng bÞ trõng ph¹t lµ thÊp, viÖc tr¶ l−¬ng cao h¬n cã thÓ  cã 
chót t¸c dông trong viÖc gi¶m hèi lé. Thµnh c«ng trong t¨ng tr−ëng kinh tÕ d−êng nh− sÏ cµng 
lµm cho ViÖt Nam trë nªn dÔ bÞ tham nhòng nhiÒu h¬n trong nh÷ng n¨m tíi, v× nh÷ng kho¶n lîi 
nhuËn cña tham nhòng sÏ ngµy cµng lín h¬n.  ViÖc t¨ng c−êng ph©n cÊp qu¶n lý sÏ cã thÓ lµm 
gi¶m kh¶ n¨ng ph¸t hiÖn nh÷ng ®èi t−îng vi ph¹m cña nh÷ng ng−êi cam kÕt chèng tham nhòng.  
Qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi thµnh c«ng tõ ph−¬ng ph¸p trõng ph¹t sang ph−¬ng ph¸p xö lý mang tÝnh hÖ 
thèng ®ßi hái tiÕn bé trªn hai mÆt: ®ã lµ gi¶m c¬ héi n¶y sinh c¸c hµnh vi tham nhòng vµ t¨ng 
c−êng b¾t nh÷ng ng−êi tham gia tham nhòng. NÕu kh«ng ®¹t ®−îc tiÕn bé trªn, th× ngay c¶ nh÷ng 
h×nh ph¹t nÆng còng ch¾c ch¾n sÏ kh«ng hiÖu qu¶. 

NhËn thøc ®−îc nh÷ng h¹n chÕ cña ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn hiÖn nay, ChÝnh phñ ViÖt Nam 
®[ b¾t tay vµo x©y dùng mét chiÕn l−îc chèng tham nhòng míi. Mét nghÞ quyÕt liªn quan ®Õn vÊn 
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®Ò nµy ®[ ®−îc Ban chÊp hµnh Trung −¬ng §¶ng th«ng qua vµo th¸ng 12 n¨m 2003. KÕt qu¶ lµ 
mét nghiªn cøu chÈn ®o¸n tham nhòng vµ ph−¬ng thøc tham nhòng bÞ tr× ho[n tõ l©u ®ang ®−îc 
tiÕn hµnh. LuËt Thanh tra 2004 ®[ giao cho Tæng thanh tra Nhµ n−íc lµ ®¬n vÞ chñ tr×. Tæng thanh 
tra Nhµ n−íc hiÖn ®ang chñ tr× viÖc söa ®æi Ph¸p lÖnh Chèng tham nhòng vµ LuËt KhiÕu n¹i, ®ång 
thêi x©y dùng mét c¬ së d÷ liÖu thèng kª tµi s¶n cña c¸c quan chøc cao cÊp, mét c«ng cô ®Ó gi¸m 
s¸t viÖc l¹m dông quyÒn h¹n Nhµ n−íc. Tæng thanh tra Nhµ n−íc còng ®−îc chØ ®¹o t×m kiÕm vµ 
®iÒu  phèi sù hç trî cña c¸c nhµ tµi trî trong viÖc thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn chiÕn l−îc chèng tham 
nhòng vµ  chuÈn bÞ cho viÖc phª chuÈn vµ thùc hiÖn C«ng −íc vÒ Chèng tham  nhòng cña Liªn 
hîp quèc. Ng−êi ta mong ®îi r»ng nh÷ng ph¸t hiÖn cña nghiªn cøu chÈn ®o¸n sÏ ®−îc ®−a vµo 
chiÕn l−îc nµy.  Tuy nhiªn, ®iÒu nµy cã thùc hiÖn ®−îc hay kh«ng vÉn cßn lµ mét c©u hái ngá. 
Trong khi ®ã, ®Õn nay ®[ cã mét sè dÊu hiÖu thiÕu g¾n kÕt gi÷a nghiªn cøu nµy víi chiÕn l−îc 
chèng tham nhòng míi. 

MÆc dï hÖ thèng mµ ChÝnh phñ ®ang vËn hµnh cÇn ®−îc cñng cè ®Ó gi¶m c¬ héi cho 
nh÷ng hµnh vi tham nhòng, nh÷ng s¸ng kiÕn c¶i c¸ch qu¶n lý tµi chÝnh c«ng hiÖn thêi lµ mét b−íc 
tiÕn tèt theo h−íng trªn. LuËt ng©n s¸ch 2002 vµ luËt kÕ to¸n míi lµ mét phÇn cña s¸ng kiÕn nµy. 
TiÕp theo luËt kÕ to¸n, BTC ®[ ban hµnh tiªu chuÈn kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n phï hîp víi nh÷ng th«ng 
lÖ quèc tÕ. B¸o c¸o cña KiÓm to¸n Nhµ n−íc tr−íc quèc héi ®[ ®−îc lµm tèt h¬n. Nh÷ng s¸ng kiÕn 
c¶i c¸ch còng cè g¾ng hîp nhÊt c¸c hÖ thèng kÕ to¸n ®−îc sö dông bëi kho b¹c vµ c¸c ®¬n vÞ chi 
tiªu, vµ kÕt hîp tÊt c¶ c¸c giao dÞch xuèng cÊp huyÖn th«ng qua mét hÖ thèng qu¶n lý th«ng tin 
®iÖn tö, víi nh÷ng quy ®Þnh râ rµng vÒ phª chuÈn vµ gi¶i ng©n. 

Nh÷ng b−íc tiÕn c¶i thiÖn nh÷ng quy t¾c ph©n bæ ng©n s¸ch ë cÊp ®Þa ph−¬ng ®[ lµm t¨ng 
tÝnh minh b¹ch trong qu¶n lý tµi chÝnh c«ng. Sù so s¸nh gi÷a ch−¬ng tr×nh 135 vµ X§GN ®[ thÓ 
hiÖn thùc tÕ trªn. Quy ®Þnh cña Ch−¬ng tr×nh 135 tuy kh«ng thùc sù hoµn h¶o nh÷ng l¹i kh¸ râ 
rµng, theo ®ã,  mçi x[ ®−îc nhËn 500 triÖu ®ång cho c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng vµ nh÷ng s¸ng kiÕn 
gi¶m nghÌo. Quy ®Þnh nµy lµm cho viÖc theo dâi chi tiªu dÔ dµng h¬n vµ gióp ghi chÐp t−¬ng ®èi 
®Èy ®ñ tÊt c¶ c¸c nguån lùc sö dông. MÆt kh¸c, nh÷ng quy t¾c ph©n bæ nguån lùc trong ch−¬ng 
tr×nh X§GN phøc t¹p h¬n rÊt nhiÒu, do ®o rÊt khã ®Ó kh¼ng ®Þnh nguån lùc cã ®Õn tËn tay ng−êi 
h−ëng lîi hay kh«ng. ViÖc ®−a ra ®Þnh møc ng©n s¸ch râ rµng ®Ó chuyÓn giao nguån lùc xuèng 
cÊp huyÖn vµ x[ dùa trªn tû lÖ nghÌo vµ d©n c− (víi ®iÒu kiÖn tû lÖ nghÌo ®−îc hiÓu mét c¸ch 
thèng nhÊt) ®[ gãp phÇn t¨ng tÝnh minh b¹ch trong qu¶n lý tµi chÝnh c«ng ë tÊt c¶ c¸c cÊp.  

Mua s¾m lµ mét lÜnh vùc cÇn ®−îc c¶i thiÖn. Hoµn thµnh ph¸p lÖnh mua s¾m, ban hµnh 
c¸c h−íng dÉn thùc hiÖn hiÖu qu¶ vµ x©y dùng nh÷ng hå s¬ mua s¾m mÉu lµ nh÷ng ®iÓm cÇn −u 
tiªn. VÒ trung h¹n, cÇn cã nh÷ng tiÕn bé h¬n n÷a trong viÖc gi¶m thanh to¸n tiÒn mÆt trong c¸c 
mua b¸n trùc tiÕp, ®¬n gi¶n hãa thñ tôc mua b¸n, ban hµnh h−íng dÉn gi¶i quyÕt tranh chÊp, vµ 
c¶i c¸ch thñ tôc cña c¸c ñy ban thÇu 

NghÞ ®Þnh 66/2003/ND-CP ®[ nªu râ nguyªn lý c¬ b¶n lµ: c«ng khai lµ nÒn t¶ng cho sù 
c¹ng tranh, c«ng b»ng vµ minh b¹ch trong qu¸ tr×nh mua b¸n.  HiÖn nay, Bé KT§T ®ang tÝch cùc 
x©y dùng mét b¶n tin vµ trang Web vÒ mua b¸n. Mét trang Web vÒ mua b¸n ®ang ®−îc ®−a vµo 
thö nghiÖm. HÖ thèng nµy sÏ l−u tr÷ th«ng tin cña c¸c nhµ thÇu tham gia vµo c«ng viÖc mua b¸n ë 
ViÖt Nam. Nh÷ng ng−êi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ mua b¸n sÏ kh«ng ®ñ t− c¸ch tiÕp tôc tham gia 
®Êu thÇu c¸c hîp ®ång c«ng víi thêi h¹n t−¬ng ®−¬ng víi møc ®é vi ph¹m. Nh−ng nh÷ng c¶i tiÕn 
trªn ®©y sÏ kh«ng lµm t¨ng tÝnh minh b¹ch trong c¸c dù ¸n ®Çu t− nhá h¬n ë cÊp ®Þa ph−¬ng. 
KiÓm to¸n chÆt chÏ h¬n vµ t¨ng c−êng sù tham gia cña ng−êi d©n lµ c«ng cô quan träng ®Ó ®Êu 
tranh chèng tham nhòng ë c¸c cÊp nµy. 

Mét ®iÒu cuèi cïng nh−ng kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ, ®Êu tranh chèng tham nhòng 
®ßi hái cÇn cñng cè quan hÖ gi÷a c¸n bé Nhµ n−íc vµ ng−êi sö dông dÞch vô. Trang Web vµ 
nh÷ng giao diÖn ®iÖn tö cã thÓ lµm gi¶m hµnh vi l¹m dông cña c¸n bé ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. 
C¬ chÕ mét cöa lµ c«ng cô then chèt lµm t¨ng tÝnh minh b¹ch trong viÖc cung cÊp c¸c dÞch vô 
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hµnh chÝnh. Kinh nghiÖm thu ®−îc ë c¸c quèc gia kh¸c trong khu vùc trong cuéc chiÕn chèng 
tham nhòng cña hä còng gîi ý nh÷ng bµi häc bæ Ých cho ViÖt Nam (Khung 9.4).  

 

 

 

 

Khung 9.4:  KinhnghiÖm cña c¸c n−íc trong khu vùc 

 

Kh«ng quèc gia nµo cã thÓ chøng tá ®[ thµnh c«ng hoµn toµn trong viÖc chèng tham nhòng, 
tuy vËy kinh nghiÖm cña c¸c n−íc trong khu vùc còng gióp ta n¾m s¬ qua vÒ nh÷ng viÖc cã thÓ  lµm 
®−îc qua mét sè vÝ dô cô thÓ. 

Hång K«ng vµ Xin-ga-po næi tiÕng lµ nh÷ng n−íc cã c¸c c¬ quan chèng tham nhòng hiÖu qu¶.  
Cã mét lo¹t c¸c ®iÒu kiÖn vµ nh©n tè cÇn thiÕt ®ãng gãp cho sù thµnh c«ng cña ñy ban ®éc lËp chèng 
tham nhòng cña Hång K«ng vµ C¬ quan ®iÒu tra c¸c hµnh vi tham nhòng cña Xin-ga-po, bao gåm:  

• ý thøc chÝnh trÞ vµ sù ñng hé réng r[i vÒ mÆt chÝnh trÞ, kÕt hîp víi kh¶ n¨ng ho¹t ®éng ®éc lËp. 

• Chó träng tíi viÖc gi¶m thiÓu c¸c h×nh thøc khuyÕn khÝch vµ c¬ héi tham nhòng. 

• Cã c¸c nguån lùc tµi chÝnh cÇn thiÕt vµ nh©n viªn cã n¨ng lùc.  

• Cã ®ñ quyÒn lùc theo luËt ph¸p quy ®Þnh ®Ó tiÕn hµnh c«ng viÖc ®iÒu tra vµ ng¨n chÆn.  

• Ng−êi d©n hiÓu biÕt vÒ nhiÖm vô cña c¸c c¬ quan nµy. 

Tuy nhiªn, Hång K«ng vµ Xin-ga-po kh«ng ph¶i lµ nh÷ng quèc gia duy nhÊt ®[ triÓn khai c¸c 
biÖn ph¸p chèng tham nhòng thµnh c«ng.  In-®«-nª-xia ®[ sö dông c¸c cuéc ®iÒu tra ®Ó ®Êu tranh víi tÖ  
tham nhòng trong cung cÊp dÞch vô c«ng.  Sù minh b¹ch ngµy cµng cao vÒ c¸c kho¶n phÝ, tiªu chuÈn vµ 
quyÒn dÞch vô còng gióp xãa ®i kho¶ng trèng vÒ tr¸ch nhiÖm.  

Còng nh− vËy, minh b¹ch h¬n lµ cÇn thiÕt ®Ó cñng cè lÜnh vùc mua s¾m c«ng ë Phi-lÝp-pin.  
H×nh thøc mét cöa mua s¾m c«ng duy nhÊt ®[ ®−îc ¸p dông, ®ãng vai trß lµ nguån th«ng tin gèc vµ cho 
phÐp mua s¾m c¸c lo¹i vËt t− th«ng th−êng. Mét cöa mua s¾m qua m¹ng ®iÖn tö gióp h¹n chÕ tèi thiÓu  
giao dÞch trùc tiÕp gi÷a c¸c nh©n viªn Nhµ n−íc vµ nh÷ng ng−êi ®Êu thÇu hîp ®ång, ®¶m b¶o viÖc tiÕp 
cËn th«ng tin c«ng b»ng cho c¸c bªn tham gia ®Êu thÇu c¸c hîp ®ång mua s¾m c«ng.  §[ tiÕt kiÖm ®−îc 
mét kho¶n tiÒn lín nhê h×nh thøc mua s¾m qua m¹ng nh− vËy.   



 
 

  

 

 

 

 

 

 

III. chÝnh s¸ch c«ng: 
tÇm nh×n vµ quan hÖ  

®èi t¸c 
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10. Quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch 

 

 

Qu¸ tr×nh qu¸ ®é cña ViÖt Nam tiÕn tíi mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng vÉn ch−a dÉn ®Õn sù 
chuyÓn ®æi quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch t−¬ng øng. Trong khi ®ã, khu vùc t− nh©n ®ang t¹o ra ra ngµy 
cµng nhiÒu s¶n l−îng, ®Êt n«ng nghiÖp ®−îc giao cho c¸c hé gia ®×nh n«ng th«n mét thËp kû qua 
vµ b¶n th©n c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc (DNNN) còng x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh riªng cña 
m×nh. Tuy nhiªn, sau mét giai ®o¹n thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®æi míi, c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m cña ViÖt 
Nam vÉn tiÕp tôc ®−a ra c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt mét c¸ch qu¸ chi tiÕt. ChiÕn l−îc toàn diÖn vÒ t¨ng 
tr−ëng vµ gi¶m nghÌo toµn diÖn (CPRGS)  ®−îc phª chuÈn n¨m 2002 lµ nç lùc ®Çu tiªn trong viÖc 
ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc h−íng theo c¸c môc tiªu ph¸t triÓn (bao gåm môc tiªu gi¶m nghÌo vµ  c¸c 
môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam kh¸c) bªn c¹nh c¸c môc tiªu t¨ng tr−ëng kinh tÕ truyÒn thèng h¬n.  
C¸c chØ thÞ míi vÒ x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ xS héi t¹o kh¶ n¨ng ¸p dông c¸ch tiÕp cËn 
cña CPRGS vµ g¾n kÕt nã vµo chu kú kÕ ho¹ch giai ®o¹n 2006-2010 tíi. §iÒu nµy ®ßi hái sù thay 
®æi c¬ b¶n vÒ c¸ch thøc x©y dùng kÕ ho¹ch. ViÖc lËp kÕ ho¹ch theo c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®ßi hái 
ph¶i x¸c ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ hiÖu qu¶ nhÊt vµ bè trÝ nguån ng©n s¸ch phï hîp. Sù ph©n 
tÝch theo ®Þnh h−íng chÝnh s¸ch, tranh luËn liªn ngµnh vµ viÖc tham vÊn c¸c bªn liªn quan sÏ ®ãng 
vai trß chñ chèt trong qu¸ tr×nh lùa chän chÝnh s¸ch ®óng ®¾n. Mét hÖ thèng c¸c chØ sè ®¸ng tin 
cËy vµ kh«ng bÞ chi phèi bëi nh÷ng ng−êi thùc hiÖn kÕ ho¹ch sÏ lµ c«ng cô chñ chèt ®Ó theo dâi 
tiÕn ®é. YÕu tè quan träng h¬n c¶ lµ t¹o ra sù g¾n kÕt m¹nh h¬n gi÷a viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ thùc 
hiÖn. Trong bèi c¶nh ph©n cÊp t¨ng lªn, qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi nµy ph¶i diÔn ra ë cÊp ®Þa ph−¬ng ®Ó 
ViÖt Nam cã thÓ ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn quèc gia. Víi viÖc kho¶ng 1 nöa chi tiªu ng©n 
s¸ch hiÖn nµy lµ do c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng quyÕt ®Þnh, c¸c chÝnh quyÒn tØnh ph¶i cã kh¶ 
n¨ng ®¸nh gi¸ ®óng c¸c th¸ch thøc gÆp ph¶i trong t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ gi¶m nghÌo vµ biÕt −u 
tiªn ph©n bæ nguån lùc t−¬ng øng. §©y sÏ lµ mét qu¸ tr×nh khã kh¨n vµ ®ßi hái ph¶i cã sù hç trî 
kü thuËt vµ hç trî x©y dùng n¨ng lùc trong giai ®o¹n trung h¹n. Tuy nhiªn, mÆc dï rÊt quan träng, 
nh−ng qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i hãa viÖc lËp kÕ ho¹ch cÊp quèc gia vµ cÊp tØnh sÏ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt 
®−îc tÊt c¶ c¸c vÊn ®Ò ®iÒu phèi do qu¸ tr×nh di c− å ¹t tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ t¹o nªn.  Nh− 
vËy, khÝa c¹nh vïng miÒn cña qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch sÏ cÇn ph¶i  ®−îc tÝnh ®Õn. 

 

TiÕn tíi c¸c môc tiªu ph¸t triÓn 

 

Tr−íc ®©y, qóa tr×nh lËp kÕ ho¹ch cña ViÖt Nam lµ rÊt phï hîp víi nÒn kinh tÕ chØ huy 
diÔn ra tr−íc thêi kú ®æi míi. Còng nh− b©y giê, chÝnh phñ khi ®ã chÞu tr¸ch nhiÖm cung cÊp c¸c 
hµng hãa c«ng, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, gi¶m nghÌo vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu xS héi kh¸c. Tuy 
nhiªn, bªn c¹nh ®ã, mét sè l−îng lín c¸c DNNN vµ c¸c n«ng trang tËp thÓ d−íi sù qu¶n lý trùc 
tiÕp cña chÝnh phñ còng cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp hÇu hÕt c¸c dÞch vô vµ hµng hãa c«ng vµo thêi 
kú ®ã. Tr¸i l¹i, trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng, viÖc s¶n xuÊt hµng hãa vµ dÞch vô chñ yÕu do c¸c 
doanh nghiÖp t− nh©n, c¸c n«ng trang ®éc lËp vµ c¸c c¬ së kinh doanh cña hé gia ®×nh thùc hiÖn. 
Ngay c¶ c¸c DNNN còng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh cña m×nh vµ vÒ 
nguyªn t¾c kh«ng chÞu sù can thiÖp trùc tiÕp cña c¸c c¬ quan chÝnh phñ. NhiÒu lo¹i hµng hãa vµ 
dÞch vô ®S ®−îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ nhê qu¸ tr×nh qu¸ ®é sang mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−ßng. Do ®ã, 
vÒ mÆt kü thuËt, kh«ng thÓ dù ®o¸n ®−îc xu h−íng nhu cÇu vµ x©y dùng kÕ ho¹ch cung øng t−¬ng 
øng trong tõng tr−êng hîp. Tuy nhiªn, quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch hiÖn nay t¹i ViÖt Nam ch−a hoµn 
toµn b¾t kÞp sù thay ®æi bèi c¶nh kinh tÕ nhanh chãng nµy. 
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 KÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 trong lÜnh vùc n«ng th«n lµ mét vÝ dô minh häa. MÆc dï hÇu 
hÕt ®Êt n«ng nghiÖp ®S ®−îc ph©n bæ cho c¸c hé gia ®×nh n«ng th«n kho¶ng 1 thËp kû nay vµ c¸c 
hé gia ®×nh cã thÓ ®−a ra sù lùa chän riªng vÒ viÖc trång c¸i g×, tuy nhiªn kÕ ho¹ch nµy vÉn ®−a ra 
c¸c chØ tiªu s¶n xuÊt vËt chÊt hÕt søc cô thÓ ®Õn n¨m 2005. KÕ ho¹ch ®Æt môc tiªu t¨ng diÖn tÝch 
trång ng« lªn 1 triÖu hÐc ta, diÖn tÝch trång l¹c lªn mét nöa triÖu hÐc ta, h¹t tiªu lªn 35 000 hÐc ta, 
cao su lªn 430 000 hÐc ta, chÌ 104 000 hÐc ta vµ b«ng 70 000 hÐc ta. DiÖn tÝch trång c¸c c©y kh¸c 
sÏ ®−îc duy tr× ë møc æn ®Þnh, trong ®ã 4 triÖu hÐc ta ®Êt t−íi tiªu dµnh cho trång lóa, 250 000 
hÐc ta cho viÖc trång khoai lang, 250 000 hÐc ta trång s¾n vµ 300 000 hÐc ta trång mÝa ®−êng. 
Môc tiªu ch¨n nu«i bao gåm nu«i 24 triÖu con lîn, 10 triÖu gia sóc vµ 300 triÖu gµ vÞt. Møc ®é s¶n 
l−îng còng ®−îc x¸c ®Þnh mét c¸ch cô thÓ. ViÖt Nam cã môc tiªu s¶n xuÊt 33 triÖu tÊn g¹o, 2,5 
triÖu tÊn thÞt, 3 triÖu tÊn ng«, 2 triÖu tÊn thÞ bß, 1,1 triÖu tÊn muèi vv... TÊt c¶ s¶n l−îng môc tiªu 
nµy sÏ mang l¹i 5 tû ®«-la xuÊt khÈu n«ng nghiÖp.  

MÆc kh¸c, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn khu vùc n«ng th«n kh«ng nhÊn m¹nh ®Õn nh÷ng khã kh¨n 
mµ ng−êi n«ng d©n gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c môc tiªu s¶n xu©t n«ng nghiÖp nµy (vµ 
c¸c môc tiªu kh¸c). C¸c vÊn ®Ò vÒ b¶o d−ìng vµ vËn hµnh ch−a tèt cña hÖ thèng thñy lîi kh«ng 
®−îc coi lµ vÊn ®Ò träng t©m. KÕ ho¹ch còng kh«ng tËp trung vµo nh÷ng yÕu kÐm cu¶ khu«n khæ 
®iÒu tiÕt vµ sù thiÕu v¾ng cña c¸c tiªu chuÈn vÖ sinh vµ kü thuËt ®−îc quèc tÕ thõa nhËn vµ sù yÕu 
kÐm cña dÞch vô khuyÕn n«ng vµ thó y hoÆc nh÷ng khã kh¨n do c¬ së hËu cÇn th−¬ng m¹i cßn 
ch−a ph¸t triÓn (®−êng x¸, c¶ng, hÖ thèng lµm l¹nh vµ c¸c dÞch vô kh¸c). ThËm chÝ ®iÒu ng¹c 
nhiªn kh¸c lµ trong mét lo¹t c¸c danh s¸ch dµi c¸c môc tiªu cô thÓ, cßn cã môc tiªu gi¶m tû lÖ 
nghÌo xuèng 10% ®Õn n¨m 2005. Trong khi ®ã, vÊn ®Ò lµm thÕ nµo ®Ó ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ®ã 
hoÆc c¸c môc tiªu s¶n xuÊt nµy liªn quan ®Õn c¸c môc tiªu s¶n xuÊt kh¸c nh− thÕ nµo th× kh«ng 
®−îc ®Ò cËp râ rµng.  

 ViÖc lËp kÕ ho¹ch hiÖn ®¹i cho mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng th−êng ®−îc thùc hiÖn dùa trªn 
c¸c −u tiªu ®S ®−¬c tuyªn bè vÒ t¨ng tr−ëng kinh tÕ quèc gia, gi¶m nghÌo vµ ph¸t triÓn xS héi. 
§iÒu nµy ®ßi hái viÖc thay ®æi tõ ph−¬ng ph¸p ®Æt ra c¸c chØ tiªu ®Çu t− vµ s¶n xuÊt sang ph−¬ng 
ph¸p dùa trªn c¸c kÕt qu¶ ph¸t triÓn, tõ ®ã lµm c¬ së ®−a ra c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch c«ng.  ViÖc 
më réng s¶n l−îng, gi¶m nghÌo vµ ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam vµ c¸c môc tiªu xS 
héi liªn quan kh¸c kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ c¸c môc tiªu cô thÓ gièng nh− c¸c môc tiªu kh¸c mµ lµ 
nh÷ng môc tiªu lín mµ toµn bé quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch ph¶i h−íng tíi.  

MÆc dï phÇn nµo ®−îc thùc hiÖn "bªn ngoµi" quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch th«ng th−êng cña 
ViÖt Nam, nh−ng viÖc x©y dùng vµ th«ng qua CPRGS lµ mét nç lùc lín ®Çu tiªn nh»m th«ng qua 
c¸ch tiÕp cËn lËp kÕ ho¹ch mang tÝnh chiÕn l−îc phï hîp víi nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng. CPRGS vµ KÕ 
ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 cã mét sè ®iÓm gièng nhau vÒ h×nh thøc, nh−ng chóng l¹i kh¸ kh¸c nhau 
vÒ b¶n chÊt (Hép 10.1). B¶n chÊt thùc hiÖn "bªn ngoµi" quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch th«ng th−êng cña 
CPRGS lµm cho nã bÞ nhiÒu ng−êi tranh luËn vµ ng−êi ta còng ®Æt c©u hái liÖu CPRGS cã thÓ thùc 
hiÖn tháa ®¸ng hay kh«ng nÕu thiÕu sù hç trî tÝch cùc cña c¸c nhµ tµi trî.  Nh−ng c¸c cuéc tranh 
luËn ®ã vÒ CPRGS ®S trë nªn kh«ng cßn phï hîp khi ChØ thÞ 33/2004/CT-TTg cña Thñ t−íng ®S 
chØ ®¹o tÊt c¶ c¸c c¬ quan chÝnh phñ c¸c cÊp ph¶i g¾n kÕt c¸ch tiÕp cËn cña CPRGS vµ cam kÕt vÒ 
c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ xS héi giai ®o¹n 2006-2010. 

 C¸ch tiÕp cËn kÕ ho¹ch theo kiÓu mÖnh lÖnh tr−íc ®©y vÉn cßn b¸m rÔ s©u vµo mét sè bé 
ngµnh chÝnh phñ. Khi ViÖt Nam tiÕn ®Õn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ xS héi 2006-
2010, cã mét nguy c¬ thùc sù lµ c¸c bé ngµnh nµy sÏ tiÕp tôc tËp trung ¸p ®Æt c¸c chØ tiªu s¶n 
xuÊt. Cã mét rñi ro lµ ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c«ng céng sÏ vÉn lµ sù tËp hîp c¸c dù ¸n cña c¸c bé chñ 
qu¶n, chÝnh quyÒn tØnh vµ DNNN mµ thiÕu ®i sù g¾n kÕt víi c¸c môc tiªu kinh tÕ vµ xS héi réng 
lín h¬n cña ®Êt n−íc. C¸c quan chøc chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng cã thÓ thÊy khã kh¨n trong viÖc 
chuyÓn ®æi tõ c¸ch tiÕp cËn lËp kÕ ho¹ch cò sang c¸ch tiÕp cËn míi vµ cã thÓ kh«ng ®ñ n¨ng lùc 
thùc hiÖn c¸ch tiÕp cËn míi nÕu thiÕu sù h−íng dÉn râ rµng vµ ®µo t¹o cÇn thiÕt. HiÓu ®−îc b¶n 
chÊt cña qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch mang tÝnh chiÕn l−îc trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ hÕt søc 
quan träng vµo thêi ®iÓm nµy. 
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C¸c c¬ së chÝnh cña quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch 

  

 LËp kÕ ho¹ch theo môc tiªu ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i cã sù hiÓu biÕt tèt vÒ t¸c ®éng cña c¸c 
c«ng cô chÝnh s¸ch  kinh tÕ vµ sù gi¸m s¸t cña chÝnh phñ. Do hiÖn nay hÇu hÕt c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ 
tù ®−a ra c¸c quyÕt ®Þnh, nªn c¸ch duy nhÊt ®Ó chÝnh phñ cã thÓ t¸c ®éng ®Õn sù lùa chän cña hä 
lµ ph¶i ®iÒu chØnh m«i tr−êng ho¹t ®éng cña hä.  Ch¼ng h¹n, th«ng qua viÖc t¨ng c−êng møc ®é 
c¹nh tranh trong thÞ tr−êng hµng hãa vµ dÞch vô, th¾t chÆt ng©n s¸ch cho DNNN vµ t¹o s©n ch¬i 
b×nh ®¼ng gi÷a c¸c doanh nghiÖp kh¸c nhau lµ nh÷ng c¸ch thøc ®Ó khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt 
vµ do ®ã lµm t¨ng thu nhËp. ViÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vËt chÊt tèt h¬n, c¶i thiÖn tiÕp cËn ®Êt 
®ai vµ b¶o ®¶m sù can thiÖp Ýt h¬n cña c¸c quan chøc chÝnh phñ víi c¸c doanh nghiÖp ®Þa ph−¬ng 
cã thÓ gióp hç trî sù ph¸t triÓn cña khu vùc t− nh©n, thóc ®Èy t¹o viÖc lµm vµ do ®ã gi¶m nghÌo. 
ViÖc t¨ng ng©n s¸ch cho y tÕ, t¨ng kh¶ n¨ng tiÕp cËn cña ng−êi nghÌo ®èi víi c¸c c¬ chÕ b¶o hiÓm 
y tÕ vµ ®iÒu tiÕt hîp lý gi¸ c¶ cña c¸c s¶n phÈm d−îc vµ ®iÒu trÞ y tÕ cã thÓ gióp gi¶m nh÷ng rñi ro 
khi ®au èm vµ b¶o ®¶m ng−êi d©n ®−îc tiÕp cËn lîi Ých ph¸t triÓn mét c¸ch réng rSi h¬n. 

Khung 10.1: LËp kÕ ho¹ch "cò" vµ "míi": sù kh¸c nhau vµ gièng nhau  
 

Mét ®¸nh gi¸ so s¸nh néi dung c¸c v¨n kiÖn chÝnh thøc cña KÕ ho¹ch 5 n¨m 2001-2005 vµ 
CLTT&GN toµn diÖn cã thÓ cho thÊy sù gièng nhau vµ kh¸c nhau. §Þnh h−íng chiÕn l−îc chung cña hai 
tµi liÖu lµ nh− nhau do chóng ®Õn dùa trªn tÇm nh×n ®Æt ra trong ChiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ xS héi 10 
n¨m . Tuy nhiªn, hai tµi liÖu nµy còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau chÝnh nh− sau: 

KÕ ho¹ch 5 n¨m  2001-2005 CPRGS 

Cã sù tham vÊn trong c¬ cÊu hµnh chÝnh vµ víi c¸c 
tæ chøc ®¹i chóng 

Ph−¬ng ph¸p tham gia míi trong viÖc x©y dung 
chiÕn l−îc, dùa vµo c¸c tè chøc PCP 

Kh«ng cã ph©n tÝch nghÌo cô thÓ, song cã gi¶i 
ph¸p tiÕp cËn tæng hîp xung quanh chuyÓn ®æi nÒn 

kinh tÕ 

Ph©n tÝch c¸c d÷ liÖu vµ xem xÐt c¸c nghiªn cøu 
hiÖn cã dùa trªn c¸ch tiÕp cËn quèc tÕ  

 §Æt ra c¸c chØ tiªu chi tiÕt vÒ s¶n xuÊt ®èi víi tÊt 
c¶ c¸c khu vùc vµ ngµnh chÝnh   

X¸c ®Þnh c¸c hµnh ®éng chiÕn l−îc ®Ó xö lý 
nguyªn nh©n mang tÝnh c¬ cÊu cña ®ãi nghÌo 

§Æt ra chØ tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ c¶i thiÖn ®êi 
sèng d©n c− 

KÕt cÊu theo c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam vµ 
c¸c kÕt qu¶ ph¸t triÓn kh¸c  

Bao gåm c¸c kÕ ho¹ch vïng dùa trªn thÕ m¹nh 
t−¬ng ®èi cña s¸u vïng 

B¶n chÊt lµ mét tµi liÖu tÇm quèc gia, kh«ng ®Ò cËp 
®Õn ®Þnh h−íng vïng 

TËp trung m¹nh vµo viÖc ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së, 
®Æc biÖt lµ giao th«ng 

Lóc ®Çu chØ ®Ò cËp ®Õn ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng 
quy m« nhá; ®Õn n¨m 2003, b« sung ph¸t triÓn c¬ 

së h¹ tÇng quy m« lín 

§«i khi, nh÷ng kh¸c biÖt nµy lµ nguån gèc dÉn ®Õn sù hiÓu nhÇm trong chÝnh phñ, c¸c quan chøc 
chÝnh phñ c¶m thÊy cÇn tÝnh ®Õn viÖc ®−a ra c¸c v¨n kiÖn ®i kÌm ®Ò chØ ®¹o ®−êng h−íng chiÕn l−îc. 
Nh÷ng sù kh¸c biÖt nµy ®Èy giang giíi quy ho¹ch trong chu kú tr−íc vµ gãp phÇn x©y dùng mét ch−¬ng 
tr×nh nghÞ sù kÕ ho¹ch míi trong giai ®o¹n 2006-2010 ®−îc v¹ch ra trong ChØ thÞ 33 

Nguån: dùa trªn nghiªn cøu cña Irene Norlund (2004). 
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 Tuy nhiªn, mèi liªn kÕt gi÷a c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vµ kÕt qu¶ ph¸t triÓn kh«ng mang tÝnh 
c¬ häc. Mét c«ng thøc ph¸t huy hiÖu qu¶ ë mét n−íc nµy vÉn cã thÓ thÊt b¹i t¹i c¸c n−íc kh¸c. Do 
®ã, ®iÒu quan träng lµ ph¶i thu hót sù tham gia cña c¸c viÖn nghiªn cøu ®Þa ph−¬ng vµ c¸c c¬ quan 
nghiªn cøu ®Çu nSo trong viÖc ®−a ra c¸c ph©n tÝch dùa trªn chÝnh s¸ch. Sù tham gia cña c¸c tæ 
chøc ®ã ph¶i lµ nÒn t¶ng cña quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch. C¸c cuéc th¶o luËn gi÷a c¸c bé ngµnh vÒ mèi 
liªn kÕt gi÷a c¸c môc tiªu chiÕn l−îc vµ c¸c hµnh ®éng −u tiªn lµ mét c«ng cô lËp kÕ ho¹ch quan 
träng kh¸c, còng gièng nh− c«ng cô tham vÊn. Th«ng th−êng, tham vÊn bao gåm sù tham gia cña 
c¸c quan chøc chÝnh phñ, tuy nhiªn tham vÊn còng tham kh¶o ý kiÕn ph¶n håi cña c¸c chñ thÓ 
kh¸c nhau bao gåm c¸c tæ chøc ®oµn thÓ, c¸c häc gi¶, khu vùc t− nh©n, xS héi d©n sù vµ c¸c ®èi 
t¸c ph¸t triÓn. Trªn thùc tÕ, ®iÒu nµy ®ßi hái ph¶i gi¶i thÝch c¸c th¸ch thøc liªn quan ®Õn viÖc ®¹t 
®−îc c¸c kÕt qu¶ cho c¸c nhãm kh¸c nhau, tÝch cùc t×m kiÕm c¸c ý kiÕn ph¶n håi vµ chØ ®¹o vµ 
®−a c¸c quan ®iÓm cña c¸c nhãm kh¸c nhau nµy vµo trong c¸c kÕ ho¹ch cuèi cïng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Khung 10.2: C¸c cÇu thñ vµ träng tµi: Vai trß cña Tæng côc thèng kª 
 

Thành công trong việc thực hiện các kế hoạch phát triển phần nào dựa vào hoạt động của một 
hệ thống giám sát phù hợp.  Với việc đưa ra CPRGS, Chính phủ đã xây dựng một bộ gồm 136 chỉ tiêu 
mà hầu hết trong số đó là chỉ tiêu mới và nhiều chỉ tiêu gắn với việc đạt được các kết quả phát triển thực 
tế như các mục tiêu PTVN đề ra.  Chính phủ cũng đưa ra những chỉ tiêu cụ thể về những mặt khác nhau, 
bao gồm giới, dân tộc và nơi sinh sống.  Tuy nhiên nếu chỉ đơn thuần bổ sung những chỉ tiêu này vào bộ 
chỉ tiêu sẵn có thì có thể dẫn đến một hệ thống quá lớn.  Danh mục các chỉ tiêu ban đầu cho kế hoạch 
phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010 bao gồm 293 chỉ tiêu.  Con số này vượt quá khả năng mà các nhà lập 
chính sách có thể xem xét.  Việc thu thập số liệu cần phải nằm trong tầm kiểm soát, cụ thể là ở cấp tỉnh.  
Như vậy, ưu tiên cần được xác lập, có lẽ là ở dưới dạng một danh mục thống nhất gồm 30 đến 60 chỉ tiêu 
“cơ bản”.  

Tuy vậy, ai là người lựa chọn các chỉ tiêu?  Các bộ ngành giữ vai trò quản lý quan trọng về mặt 
này.  Khi thực hiện quy trình lập kế hoạch của mình, các bộ cần xác định các ưu tiên quốc gia mà họ có 
thể phải chịu trách  nhiệm.  Chính quyền tỉnh cần phải thực hiện một quy trình tương tự, nhất trí về các 
vấn đề ưu tiên ở cấp địa phương, trong khuôn khổ các mục tiêu PTVN và các mục tiêu quốc gia khác.  
BKHĐT có thể đóng vai trò điều phối chung trong quá trình này, hỗ trợ hoạt động tham vấn liên bộ, 
cũng như  phối hợp với các tổ chức không thuộc Chính phủ. 

Những chỉ tiêu liên quan đến các mục tiêu phát triển có thể khó xác định. Những chỉ tiêu liên 
quan đến vấn đề quản trị Nhà nước, chẳng hạn như tiến bộ về dân chủ ở cơ sở, có lẽ là ví dụ rõ nhất.    
Việc xác định người nghèo cũng gặp phải những khó khăn đáng kể về mặt kỹ thuật.  Ngay cả việc xác 
định tỷ lệ tử vong ở trẻ em, một việc có vẻ như dễ hiểu, cũng gây nhiều tranh cãi.  Trong khi các bộ 
ngành và chính quyền tỉnh chắc chắn phải có ý kiến về việc xác định cái gì thì TCTK lại thường đưa ra ý 
kiến thực hiện việc đó như thế nào.  Một cơ quan có kinh nghiệm chuyên môn và năng lực áp dụng thực 
tiễn quốc tế đóng vai trò quan trọng trong vấn đề này.  Việc xác định trên thực tế lại là một nhiệm vụ 
chuyên môn khác.  Việc thu thập thông tin về các hệ quả phát triển đòi hỏi thông tin đó phải được thu 
thập trực tiếp từ các hộ gia đình và doanh nghiệp thông qua hoạt động điều tra.  TCTK có thể phối hợp 
tổng hợp thông tin mà các bộ ngành và các sở thu thập được thông qua hệ thống báo cáo riêng của  từng 
đơn vị.   

Để trở nên hữu ích, thông tin cần phải được công bố.  Nếu các bộ ngành và chính quyền tỉnh  
phải chịu trách nhiệm đạt được các mục tiêu phát triển thì các chỉ tiêu đánh giá tiến bộ đối với các mục 
tiêu phát triển này cần phải được tiếp cận.  TCTK ngày càng tích cực trong việc phổ biến số liệu, các 
định nghĩa và phương pháp.  Về mặt này, trang thông tin điện tử mới mở của TCTK (www.gso.gov.vn) 
là một bước tiến quan trọng đúng hướng.  Tuy nhiên, vẫn còn cần minh bạch hơn nữa  về những điểm 
mạnh, yếu của các số liệu.  Điều quan trọng hơn là để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và thảo luận chính 
sách, việc  phổ biến số liệu thô (cấp vi mô) cần phải được đẩy mạnh.  Luật Thống kê được thông qua 
trong năm 2003 đã tạo ra một khung pháp lý cho hoạt động đó.  
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 Mét ®Æc ®iÓm chñ chèt kh¸c cña viÖc lËp kÕ ho¹ch hiÖn ®¹i lµ sù g¾n kÕt chÆt chÏ cña nã 
víi quy tr×nh ng©n s¸ch. ViÖc c«ng bè c¸c môc tiªu ph¸t triÓn mµ ®Êt n−íc  muèn ®¹t ®−îc  vµ x¸c 
®Þnh c¸c hµnh ®éng chÝnh s¸ch hiÖu qu¶ nhÊt ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ®ã chØ lµ c¸c b−íc ®i ®Çu tiªn.  
§Ó lµm ®−îc viÖc nµy, cÇn bè trÝ ®ñ nguån lùc ng©n s¸ch thùc hiÖn. §Ó b¶o ®¶m r»ng c¸c kÕ 
ho¹ch sÏ t¹o ra sù thay ®æi tÝch cùc, c¸c biÖn ph¸p c«ng ®−îc x¸c ®Þnh cÇn ph¶i ®−îc hç trî bëi 
c¸c kho¶n chi tiªu ®Çu t− vµ th−êng xuyªn. Do ®ã, c¸c kÕ ho¹ch còng chÝnh lµ c¸c khung ph©n bæ 
nguån lùc c«ng trong giai ®o¹n trung h¹n. §©y cßn lµ mét c¬ chÕ g¾n kÕt sù hç trî cña c¸c nhµ tµi 
trî vµo viÖc thùc hiÖn c¸c −u tiªn quèc gia. Ph¶i thõa nhËn, ph−¬ng ph¸p "lËp chi phÝ" kh¸ th« s¬ 
cho c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam ®−îc ¸p dông trong khu«n khæ CPRGS cho thÊy kÕ ho¹ch 
cã thÓ ®−îc sö  dông ®Ó lµm c¬ së x©y dùng ng©n s¸ch. VÝ dô, quyÕt ®Þnh t¨ng ®¸ng kÓ ph©n bæ 
ng©n s¸ch cho gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lªn 18% ng©n s¸ch ®Õn n¨m 2005, lµ mét trong nh÷ng kÕt qu¶ 
cña qu¸ tr×nh lËp ng©n s¸ch ®ã. 

 §iÒu cuèi cïng kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ viÖc lËp kÕ ho¹ch theo c¸c môc tiªu ph¸t 
triÓn còng cÇn mét lo¹t c¸c chØ sè ®Ó gi¸m s¸t vµ ®¸nh gi¸ tiÕn bé thùc hiÖn.  C¸c sè liÖu ®¸ng tin 
cËy vÒ môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam vµ c¸c môc tiªu kinh tÕ vµ xS héi kh¸c lµ c¬ së quan träng 
cho Héi ®ång nh©n d©n tØnh vµ Quèc héi cã thÓ truy tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp. MÆc 
dï, ®S ®¹t ®−îc tiÕn bé ®¸ng kÓ trong viÖc c¶i thiÖn sè l−îng vµ chÊt l−îng c¸c d÷ liÖu s½n cã t¹i 
ViÖt Nam, nh−ng c¸c d÷ liÖu ®ã vÊn cÇn ph¶i ®−îc s¾p xÕp vµ cung cÊp theo h−íng hç trî cho 
ho¹t ®éng cña c¸c c¸n bé lËp kÕ ho¹ch. Còng cÇn cã nç lùc tËp trung ®−a ra chØ sè ®¸nh gi¸ viÖc 
thùc hiÖn −u tiªn chiÕn l−îc vèn khã cã thÓ ®o ®¹c chÝnh x¸c hiÖn nay, ®Æc biÖt liªn quan ®Õn −u 
tiªn ®¶m b¶o d©n chñ c¬ së. C¬ chÕ tæ chøc ®Ó x©y dùng vµ sö dông hÖ thèng gi¸m s¸t cã thÓ ®−îc 
c¶i thiÖn, trong ®ã b¶o ®¶m vai trß lín h¬n cña c¸c bé chñ qu¶n ®èi víi c¸c yÕu tè ®Çu vµo.  CÇc 
x¸c ®Þnh râ nhu cÇu sö dông d÷ liÖu kh¸c nhau c¸c nhãm sö dông kh¸c nhau trong chÝnh phñ. 

 C¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m tr−íc ®©y còng sö dông c¸c chØ sè sè liÖu ®Ó ®¸nh gi¸ xem c¸c chØ 
tiªu cã ®¹t ®−îc hay kh«ng. Ch¼ng h¹n, sÏ kh«ng cã nhiÒu sù kh¸c biÖt gi÷a c¸ch tiÕp cËn lËp quy 
ho¹ch cò vµ míi trong viÖc gi¸m s¸t t¨ng tr−ëng kinh tÕ, xuÊt khÈu hoÆc ®Çu t− trùc tiÕp n−íc 
ngoµi. Tuy nhiªn, nhiÒu chØ sè nµy cã thÓ ®−îc coi lµ kÕt qu¶ trung gian tiÕn tíi c¸c môc tiªu xS 
héi réng lín h¬n liªn quan ®Õn chÊt l−îng cuéc sèng nh− tû lÖ nghÌo vµ c¸c môc tiªu ph¸t triÓn 
ViÖt Nam kh¸c. C¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m truyÒn thèng kh«ng lµm ®−îc tèt viÖc nµy. Th«ng th−êng, c¬ 
quan chÝnh phñ phô tr¸ch thùc hiÖn kÕ ho¹ch còng chÝnh lµ c¬ quan ®¸nh gi¸ tiÕn bé ®¹t ®−îc. 
MÆc dï râ rµng c¸c c¬ quan ®ã cã vai trß trong viÖc x¸c ®Þnh môc tiªu kÕ ho¹ch vµ quyÕt ®Þnh c¸c 
ph−¬ng tiÖn thùc hiÖn kÕ ho¹ch, nh−ng viÖc tù b¸o c¸o th−êng t¹o ra sù xung ®ét lîi Ých tiÒm tµng 
(Khung 10.2). Tr−êng hîp tû lÖ nghÌo lµ mét tr−êng hîp ®iÓn h×nh nhÊt, theo ®ã Uû ban nh©n d©n 
cã tr¸ch nhiÖm gi¶m nghÌo nh−ng còng cã rÊt nhiÒu c¸ch ®Ó t¸c ®éng ®Õn tû lÖ gi¶m nghÌo ®−îc 
b¸o c¸o. Mét dÊu hiÖu khÝch lÖ lµ s¸ng kiÕn x¸c ®Þnh l¹i ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ tû lÖ nghÌo ë tÊt c¶ 
c¸c cÊp (Khung 10.3) hiÖn nay. 

Víi tuyªn bè r»ng KÕ ho¹ch 5 n¨m vµ CLTG&GN toµn diÖn ph¶i g¾n kÕt víi nhau trong 
giai ®o¹n lËp kÕ ho¹ch míi, ChØ thÞ 33/2004/CT-Ttg cña Thñ t−íng ®S nhÊt m¹nh tÇm quan träng 
cña néi dung ®S ®−îc tr×nh bµy ë trªn. ChØ thÞ yªu cÇu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ xS héi ph¶i gi¶i 
quyÕt c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam nh»m thóc ®Èy viÖc x©y dùng mét kÕ ho¹ch dùa trªn kÕt 
qu¶. ChØ thÞ còng cho r»ng c¸c ph©n tÝch ®−îc sö dông lµm c¬ së cho kÕ ho¹ch cÇn ph¶i sö dông 
c¸c tiªu chuÈn vµ ph−¬ng ph¸p quèc tÕ. §iÒu nµy më ra kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt mét c¸ch cëi më h¬n 
c¸c vÊn ®Ò nh¹y c¶m nh− d©n téc vµ di c−. C¸c vÊn ®Ò nµy ®−îc gi¶i quyÕt triÖt ®Ó h¬n trong 
CPRGS so víi  kÕ ho¹ch 5 n¨m. §iÓm cuèi cïng kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ, chØ thÞ còng ®Ò 
nghÞ viÖc x©y dùng KHPT KTXH ph¶i ¸p dông mét sè c¸ch tiÕp cËn x©y dùng kÕ ho¹ch mang tÝnh 
tham dù vèn lµ ®Æc ®iÓm cña CPRGS: "khi x©y dùng kÕ ho¹ch 5 n¨m, c¸c bé, ngµnh, tØnh vµ thµnh 
phè trùc thuéc Trung −¬ng cÇn tÝnh ®Õn tÊt c¶ c¸c ý kiÕn vµ ®ãng gãp cña c¸c viÖn nghiªn cøu, 
tr−êng ®¹i häc, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ, c¸c nhãm xS héi vµ céng ®ång d©n c− kh¸c nhau vµ ®Æc 
biÖt lµ c¸c nhµ ®Çu t− vµ kinh doanh". 
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KÕ ho¹ch tØnh  

 

Nhê qu¸ tr×nh ph©n cÊp ®ang diÔn ra, c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng sÏ ®ãng vai trß ngµy 
cµng quan träng trong viÖc ®¹t ®−îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn quèc gia. Kho¶ng mét nöa chi tiªu 
ng©n s¸ch hiÖn nay lµ do c¸c tØnh, huyÖn vµ xS quyÕt ®Þnh. Tuy nhiªn, tiÕn bé trong qu¸ tr×nh qu¸ 
®é tõ ph−¬ng ph¸p quy ho¹ch cò sang quy ho¹ch míi t¹i cÊp ®Þa ph−ong ®S kh«ng theo kÞp tiÕn bé 
trong qu¸ tr×nh ph©n cÊp. HiÖn ®ang tån t¹i mét sù bÊt cËp gi÷a quyÒn chi tiªu lín h¬n cña c¸c 
tØnh víi kh¶ n¨ng h¹n chÕ cña hä trong viÖc lËp quy ho¹ch theo c¸c môc tiªu ph¸t triÓn. Thµnh 
c«ng cña qu¸ tr×nh ph©n cÊp t¹i ViÖt Nam vµ kh¶ n¨ng ph©n bæ lîi Ých ph¸t triÓn réng rSi sÏ phô 
thuéc rÊt nhiÒu vµo kh¶ n¨ng cña chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong viÖc lËp quy ho¹ch chiÕn l−îc dÉn 
®Õn c¸c lùa chän chÝnh s¸ch hîp lý, ®−îc hç trî bëi c¸c nguån ng©n s¸ch ph©n bæ tháa ®¸ng vµ 
®−îc gi¸m s¸t th«ng qua c¸c chØ sè ph¸t triÓn cÊp tØnh phï hîp. 

Trong hai n¨m qua, kho¶ng 20 tØnh ®S b¾t ®Çu thö nghiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l−îc 
trong bèi c¶nh c¸c nhµ tµi trî hç trî s¸ng kiÕn thÝ ®iÓm triÓn khai CPRGS cho chÝnh quyÒn tØnh. 
Kinh nghiÖm ®¹t ®−îc rÊt ®a d¹ng nÕu so s¸nh vÒ møc ®é thµnh c«ng trªn thùc tÕ nh−ng còng ®em 

Khung 10.3: Mét c¸ch tiÕp cËn ®¸nh gi¸ nghÌo míi  
 

Hai ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ nghÌo cïng tån t¹i ë ViÖt Nam. Mét trong nh÷ng ph−¬ng ph¸p nµy 
®−îc Bé L§TBXH thiÕt kÕ vµ thùc hiÖn lµ ph−¬ng ph¸p "tõ d−íi lªn trªn". C¸c quan chøc ®Þa ph−¬ng 
x¸c ®Þnh sè hé gia ®×nh nghÌo t¹i cÊp th«n, mét phÇn dùa trªn mét cuéc kh¶o s¸t ®¸nh gi¸ thu nhËp hé 
gia ®×nh nh−ng chñ yÕu dùa trªn kiÕn thøc rÊt tèt mµ hä cã vÒ c¸c hé trong céng ®ång. Con sè thu thËp 
®−îc sÏ céng gép l¹i ®Ó tÝnh ra con sè cÊp xS, sau ®ã lµ cÊp huyÖn vµ tØnh vµ cuèi cïng thµnh tû lÖ 
nghÌo quèc gia. Nh−îc ®iÓm chÝnh cña ph−¬ng ph¸p nµy lµ nã sö dông c¸c tiªu chÝ kh¸c nhau do c¸c 
c¸n bé kh¸c nhau sö dông. Kh«ng chØ c¸ch ®¸nh gi¸ nghÌo gi÷a c¸c th«n kh¸c biÖt mµ sè l−îng ng−êi 
nghÌo còng chÞu ¶nh h−ëng nÆng bëi møc ®é nguån lùc cã thÓ sö dông cho ho¹t ®éng nµy. Ph−¬ng ph¸p 
nµy còng dÔ bÞ t¸c ®éng bëi c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng v× th«ng th−êng hä muèn b¸o c¸o tiÕn bé 
nhanh vÒ gi¶m nghÌo t¹i nh÷ng khu vùc mµ hä qu¶n lý. 

Mét ph−¬ng ph¸p kh¸c do TCTK ¸p dông dùa trªn th«ng lÖ quèc tÕ nhiÒu h¬n vµ tu©n theo 
c¸ch tiÕp cËn "tõ trªn xuèng d−íi". Mét kh¶o s¸t hé gia ®×nh mang tÝnh ®¹i diÖn quèc gia cho phÐp viÖc 
®¸nh gi¸ tû lÖ nghÌo  mét c¸ch tin cËy trªn toµn quèc. Tû lÖ nµy ®−îc x¸c ®Þnh lµ tû lÖ d©n c− cã chi tiªu 
kh«ng ®ñ ®Ó duy tr× møc 2100 calo mét ngµy. Khi c¸c mÉu kh¶o s¸t hé gia ®×nh ®−îc më réng ®¸ng kÓ 
n¨m 2002, ph−¬ng ph¸p nµy t¹o ra tû lÖ nghÌo ®¸ng tinh cËy  t¹i hÇu hÕt, nÕu kh«ng nãi lµ tÊt c¶ c¸c 
tØnh. Mét kü thuËt sè liÖu ®−îc biÕt ®Õn lµ lËp b¶n ®å nghÌo ®ãi trªn c¬ së kÕt hîp gi÷a c¸c d÷ liÖu cña 
®iÒu tra d©n c− víi kÕt qu¶ cña kh¶o s¸t hé gia ®×nh. Kü thuËt nµy cho phÐp dù tÝnh møc ®é nghÌo t¹i 
cÊp xS vµ huyÖn. Kü thuËt nµy ngµy cµng ®−îc tin cËy h¬n do d©n sè cña c¸c ®¬n vÞ gia ®×nh ngµy cµng 
trë nªn nhá h¬n. Tuy nhiªn, kÕt qu¶ cña nã kh«ng thÓ tin cËy ®−îc t¹i cÊp th«n v× c¸c c¸n bé ®Þa ph−¬ng  
x¸c ®Þnh ng−êi nghÌo tèt h¬n nhiÒu ë cÊp nµy. 

HiÖn ®ang diÔn ra nç lùc kÕt hîp ®iÓm m¹nh cña hai biÖn ph¸p nµy.VÉn ch−a cã c¸c quyÕt ®Þnh 
cuèi cïng bëi lÏ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn ®¸nh gi¸ nghÌo míi hiÖn ®ang ®−îc ®¸nh gi¸ thÝ ®iÓm t¹i 3 tØnh. 
Tuy nhiªn, cã lÏ ph−¬ng ph¸p tiÕp cËn míi sÏ lµ mét phiªn b¶n ®iÒu chØnh l¹i cña ph−¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ 
nghÌo cña TCTK t¹i cÊp tØnh vµ quèc gia.  Kü thuËt míi còng sÏ ®iÒu chØnh lµ b¶ng c©u hái mµ c¸c c¸n 
bé ®Þa ph−¬ng sö dông sao cho b¶n c©u hái ®ã phï hîp víi kÕt qu¶ kh¶o s¸t hé gia ®×nh ë cÊp quèc gia. 
§iÒu nµy sÏ dÉn ®Õn sù kh¸c biÖt gi÷a  viÖc x¸c ®Þnh sè l−îng ng−êi nghÌo ë cÊp ®Þa ph−¬ng (do ®iÒu 
nµy nªn kh«ng phô thuéc vµo nguån lùc s½n cã) vµ x¸c ®Þnh nh÷ng ng−êi thô h−ëng cña bÊt kú ch−¬ng 
tr×nh ®−îc tµi trî nµo. Sù thay ®æi nµy nªn ®iÒu hßa tû lÖ nghÌo ®−îc x¸c ®Þnh theo ph−¬ng ph¸p tõ d−íi 
lªn t¹i cÊp huyÖn hoÆc xS víi c¸c sè liÖu gi¶m nghÌo ®−îc x¸c ®Þnh theo c¸ch tiÕp cËn tõ trªn xuèng. 
NÕu ®iÒu nµy diÔn ra, khi ®ã,  chóng ta cã thÓ so s¸nh nhu cÇu cña c¸c tØnh, huyÖn vµ xS mét c¸ch chÝnh 
x¸c h¬n vµ ph©n bæ nguån ng©n s¸ch phï hîp h¬n. 
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l¹i rÊt nhiÒu ®iÒu ®¸ng häc tËp (Khung 10.4). Theo chØ thÞ cña ChÝnh phñ, viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch 
ph¸t triÓn KT-XH 2006-2010 t¹o c¬ héi nh©n réng s¸ng kiÕn nµy cho tÊt c¶ c¸c tØnh. T¹i ViÖt 
Nam, viÖc x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch 5 n¨m cã xu h−íng dùa vµo  c¸c tr−êng ®¹i häc vµ viÖn nghiªn 
cøu nhiÒu h¬n so víi c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña chÝnh phñ. C¸c häc gi¶ vµ c¸c nhµ nghiªn cøu cã thÓ 
nhanh h¬n chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng trong viÖc n¾m b¾t c¸c t¸c ®éng cña qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh 
tÕ ®èi víi c«ng t¸c lËp kÕ ho¹ch. ViÖc chuÈn bÞ kÕ ho¹ch 5 n¨m cÊp tØnh do ®ã cã thÓ lµ mét c¬ 
héi tèt ®Ó c¶i thiÖn qu¸ tr×nh x©y dùng chÝnh s¸ch t¹i cÊp ®Þa ph−¬ng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 10.4: TriÕn khai thùc hiÖn CPRGS: Bµi häc tõ Trµ Vinh  
 

 Trµ Vinh lµ mét trong nh÷ng tØnh ®µu tiªn ¸p dông ph−¬ng ph¸p x©y dùng kÕ ho¹ch chiÕn l−îc 
hiÖn ®¹i. §iÒu nµy diÔn ra tr−íc khi chÝnh phñ trung −¬ng chÝnh thøc quyÕt ®Þnh g¾n kÕt c¸ch tiÕp cËn 
cña CPRGS vµo KÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH. §iÒu nµy cã nghÜa lµ, sù hç trî chÝnh thøc cho s¸ng kiÕn 
cña Trµ Vinh lµ h¹n chÕ. Kinh nghiÖm ®¹t ®−îc tõ ph−¬ng ph¸p nµy cã thÓ lµ mét bµi häc ®¸ng quan 
t©m cho c¸c tØnh kh¸c. Kinh nghiÖm ®ã cã thÓ tãm t¾t nh− sau: 

• ViÖc ¸p dông CPRGS vµo quy tr×nh lËp kÕ ho¹ch ng©n s¸ch tØnh lµ mét qu¸ tr×nh tiÕn vÒ phÝa 
tr−íc vµ ph¶i cã sù tham gia cña chÝnh quyÒn trung −¬ng vµ tØnh. Trong bèi c¶nh ph©n cÊp theo 
LuËt ng©n s¸ch nhµ n−íc söa ®æi, quy tr×nh nµy  gióp c¸c tØnh chuÈn bÞ lµm chñ c¸c lùa chän 
ph¸t triÓn cña m×nh vµ thönghiÖm c¬ chÕ hîp t¸c míi gi÷a c¸c cÊp chÝnh quyÒn.  

•  ViÖc ®Þa ph−¬ng lµm chñ sù lùa chän môc tiªu ph¸t triÓn vµ c¸c quyÕt ®Þnh ph©n bæ ng©n s¸ch 
ph¶i dùa trªn sù ®ång thuËn t¹i ®Þa ph−¬ng vÒ ®¸nh gi¸ nghÌo vµ lùa chän c¸c môc tiªu ph¸t 
triÓn vµ c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch phï hîp ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu ®ã. Sù ®ång thuËn cã thÓ ®−îc 
x©y dùng dùa trªn c¸c ý kiÕn vµ tranh luËn cña c¸c bªn liªn quan. B¸o c¸o sè liÖu lµ ch−a ®ñ. 

• §¸nh gi¸ c¸c Môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam t¹i cÊp ®Þa ph−¬ng vµ so s¸nh tiÕn bé ®¹t ®−îc c¸c 
chØ sè kinh tÕ vµ xS héi chÝnh cña tØnh víi c¸c tØnh t−¬ng tù kh¸c lµ mét c¸ch hiÖu qu¶ ®Ó t¨ng 
nhËn thøc vÒ nhu cÇu ph¸t triÓn cña tØnh. 

• TCTK ph¶i tÝch cùc tham gia cung cÊp th«ng tin vµ chia sÎ kinh nghiÖm thu thËp vµ ph©n tÝch 
d÷ liÖu víi c¸c chuyªn gia vµ c¸n bé ®Þa ph−¬ng. Khi c¸c d÷ liÖu míi cÇn ph¶i ®−îc x©y dùng, 
TCTK cÇn ®−a ra c¸c h−íng dÉn sao cho c¸c d÷ liÖu do ®Þa ph−¬ng x©y dùng cã thÓ so s¸nh 
®−îc. C¸c d÷ liÖu cÇn ph¶i ®−îc phæ biÕn réng rSi vµ dÔ tiÕp cËn cho c¸c bªn liªn quan .  

• Sù tham gia tÝch cùc cña ng−êi nghÌo mét c¸ch trùc tiÕp hoÆc th«ng qua c¸c tæ chøc c¬ së gãp 
phÇn x¸c ®Þnh c¸c nguyªn nh©n thùc sù cña nghÌo ®ãi tèt h¬n, t¹o ra c¸c ý kiÕn ph¶n håi vÒ kú 
väng cña céng ®ång vµ gãp phÇn x©y dùng c¸c s¸ng kiÕn c¶i tiÕn cã lîi cho ng−êi nghÌo. 

• Sù tham gia cã ®iÒu phèi cña chÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî sÏ ®iÒu chØnh quan ®iÓm cña c¸c bªn 
tham gia vÒ c¸c vÊn ®Ò giíi. Tuynhiªn, cßn rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm míi cã thÓ lång ghÐp c¸c 
quan t©m vÒ giíi vµo c¸c kÕ ho¹ch vµ ng©n s¸ch ph¸t triÓn cña chÝnh phñ 

•  C¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch cÇn tËp trung vµo mét sè nhá c¸c chØ tiªu ph¸t triÓn khi x©y 
dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ xS héi tØnh. §iÒu nµy lµ cÇn thiÕt nh»m x©y dùng vµ lËp dù 
to¸n ng©n s¸ch cho c¸c chiÕn l−îc cã thÓ dÉn ®Õn −u tiªn ph©n bæ ng©n s¸ch cho gi¶m nghÌo.  

• ViÖc gi¶m sù kh«ng ch¾c ch¾n vÒ nguån ng©n s¸ch t−¬ng l¹i vµ cñng cè sù ®iÒu phèi gi÷a ng©n 
s¸ch trung −¬ng vµ ®Þa ph−¬ng sÏ lµm t¨ng kh¶ n¨ng lång ghÐp hiÖu qu¶ CPRGS vµo c¸c kÕ 
ho¹ch kinh tÕ xS héi t¹i cÊp tØnh. 

Nguån:  UNDP (2004). 
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Tuy nhiªn viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH diÔn ra theo c¸c thêi h¹n chÆt chÏ vµ 
do ®ã, sÏ lµ kh«ng t−ëng nÕu tr«ng chê mét sù thay ®æi c¬ b¶n t¹i tÊt c¶ 64 tØnh chØ trong mét vµi 
th¸ng. ViÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng tiÕp theo kÕ ho¹ch 5 n¨m cÊp tØnh hµng n¨m sÏ lµ yÕu tè 
chÝnh thóc ®Èy c¶ qu¸ tr×nh thay ®æi chÝnh s¸ch ë tÇm trung h¹n. ViÖc hç trî c¸c chÝnh quyÒn tØnh 
sau khi nép kÕ ho¹ch vµ cung cÊp sù hç trî kü thuËt vµ x©y d−ng n¨ng lùc trong giai ®o¹n vµi n¨m  
tíi sÏ lµ yÕu tè chÝnh duy tr× qu¸ tr×nh hiÖn ®¹i hãa kÕ ho¹ch cÊp ®Þa ph−¬ng. 

 

KhÝa c¹nh vïng miÒn 

 

Mét tØnh trung b×nh ë ViÖt Nam cã d©n sè trªn 1 triÖu ng−êi. Th«ng qua viÖc chuyÓn giao 
mét sè l−îng lín c¸c quyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch cho c¸c chÝnh quyÒn tØnh, qu¸ tr×nh ph©n cÊp hiÖn nay 
sÏ g¾n kÕt chÝnh phñ gÇn h¬n víi nh©n d©n. Tuy nhiªn, trªn mét sè khÝa c¹nh, mét triÖu d©n c− lµ 
mét l−îng d©n sè qu¸ nhá.  ViÖc chÝnh quyÒn tØnh ®−îc toµn quyÒn quyÕt ®Þnh vµ lùa chän mÆc 
dï lµ ®¸ng khÝch lÖ trªn ph−¬ng diÖn ®¸p øng tèt h¬n nhu cÇu cña ®Þa ph−¬ng, nh−ng ®iÒu nµy 
còng lµm n¶y sinh mét sè vÊn ®Ò quan träng liªn quan ®Õn ®iÒu phèi. C¸c vÊn ®Ò nh− vËy sÏ ®Æc 
biÖt nghiªm träng trong bèi c¶nh di c− å ¹t tõ n«ng th«n ra thµnh thÞ. Mét sè ho¹t ®éng di c− cã 
thÓ diÔn ra trong néi bé tØnh, nh−ng nhiÒu ®ît di c− sÏ diÔn ra gi÷a c¸c tØnh. C¸c tØnh ph¸t triÓn 
nhanh sÏ ph¶i tÝnh ®Õn hËu qu¶ cña sù ph¸t triÓn chËm h¬n ë c¸c tØnh kh¸c. C¸c vÊn ®Ò ®iÒu phèi 
kh¸c sÏ liªn quan ®Õn viÖc ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng theo mét quy m« v−ît quy m« d©n c− cña tØnh. 
ViÖc x©y dùng c¸c ®−êng cao tèc, c¶ng biÓn, s©n bay quèc tÕ lµ nh÷ng vÝ dô râ rµng. Cuèi cïng, 
còng cã thÓ ph¸t sinh nh÷ng bÊt cËp gi÷a sù lùa chän do c¸c bé chñ qu¶n ®−a ra vµ t¸c ®éng cña 
chóng t¹i ®Þa ph−¬ng. C¸c vÊn ®Ò nh− vËy ®ang trë nªn kh¸ nghiªm träng t¹i nh÷ng vïng ph¸t 
triÓn nhanh nhÊt cña ViÖt Nam (Khung 10.5). C¸c vïng nµy còng cho thÊy nh÷ng lîi Ých to lín 
cña viÖc ®iÒu phèi tèt h¬n c¸c kÕ ho¹ch kh¸c nhau cã t¸c ®éng ®Õn c¸c vïng ®ã theo c¸c c¸ch 
kh¸c nhau. Tuy nhiªn, hiÖn nay ViÖt Nam vÉn cã c¬ chÕ lËp quy ho¹ch vïng phï hîp. 
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Khung 10.5: Hµnh lang H¹ Long 
 

Vùng ven biển bao gồm các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng cho thấy những thách thức nổi lên 
của Việt Nam trong công tác quy hoạch vùng và ngành. Hành lang này bao gồm đất và phong cảnh biển 
với hàng ngàn hòn đảo đá vôi, trong đó có Vịnh Hạ Long, di sản của thế giới. Đây là một khu vực quần 
thể có vẻ đẹp phi thường và giàu có về sinh học. Đây cũng là trung tâm của ngành khai thác than, một 
trong những ngành mang lại nhiều ngoại tệ nhất cho đất nước. Khu vực này cũng có những cảng biển 
có tầm quan trọng rất lớn đối với quá trình hội nhập của Việt Nam vào kinh tế khu vực và thế giới. 

Với những lợi thế như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên, hành lang Hạ Long là một trong 
những khu vực phát triển nhanh nhất của cả nước, với đặc điểm đô thị hóa nhanh và giảm nghèo nhanh. 
Tuy nhiên, Hạ Long không phải đã miễn dịch với các vấn đề xã hội. Mặc dù sản xuất than được mở 
rộng không ngừng, song vẫn có tới 40 ngàn công nhân mỏ có thể bị xếp vào diện dư thừa. Quảng Ninh 
cũng bị ảnh hưởng bởi các vấn đề xã hội đang nảy sinh, như tệ nạn ma túy trong một bộ phận thanh 
niên.  

Các kế hoạch ngành đòi hỏi phải tiếp tục tăng trưởng mạnh trong những ngành đã có uy tín 
như ngành than và sản xuất xi măng, đồng thời tiếp tục mở rộng cơ sở hạ tầng cảng biển, đóng tàu, khu 
công nghiệp, cơ sở hạ tầng giao thông và đô thị để phục vụ cho phát triển công nghiệp và dân số đô thị 
ngày càng tăng. Đồng thời, cũng có những kế hoạch xây dựng Thành phố Hạ Long thành một trung tâm 
du lịch quốc tế lớn. 

Sự phát triển ở khu vực hành lang Hạ Long mang lại lợi ích kinh tế cho hàng triệu người dân 
Việt Nam, song cũng gây ra những tác động môi trường đáng kể. Mặt nước vùng ven biển hiện nay 
đang bị suy biến do ô nhiễm đất và ô nhiễm biển do khai thác than, khu công nghiệp, tràn dầu và rác 
thải đô thị. Ở những nơi như Cọc Sáu, nước chảy từ mỏ than lộ thiên có độ pH thấp (từ 1,8 đến 4) và 
chảy thẳng vào vịnh. Ngòai ra, cảnh quan cũng không được phục hồi sau khi hoạt động khai thác mỏ 
kết thúc, và để khắc phục được sẽ rất tốt kém. 

Tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường ở hành lang Hạ Long cần được theo đuổi như một 
mục tiêu tương hợp chứ không phải một mục tiêu loại trừ, để bảo đảm rằng phát triển công nghiệp 
không làm tổn thương đến nhu cầu của ngành du lịch và sức khỏe của người dân địa phương. Trường 
hợp Hạ Long là một ví dụ minh họa điển hình về thách thức đối với phát triển bền vững của Việt Nam, 
nhưng không phải là trường hợp duy nhất. Nhiều trường hợp khác, mặc dù có thể không phức tạp bằng, 
hiện nay cũng đang diễn ra ở những nơi khác trên cả nước. Đồng thời, nền kinh tế đang bùng nổ của 
vùng này có thể làm cho người ta mường tượng thấy những điều chỉnh xã hội sẽ không trầm trọng lắm. 
Dư thừa lao động hàng loạt trong ngành mỏ thường diễn ra ở những vùng sâu vùng xa, nơi có ít những 
công việc loại khác, trong khi ở hành lang Hạ Long có rất nhiều cơ hội chuyển đổi việc làm. 

Quy hoạch vùng và đánh giá môi trường mang tính chiến lược là những công cụ có thể giúp 
cho Việt Nam đối phó được những thách thức đang nổi lên này. Theo thiết kế, các quy hoạch vùng có 
thể cân đối và điều hòa những mâu thuẫn về sử dụng đất đai và tài nguyên thiên nhiên nảy sinh từ các 
kế hoạch của ngành và của tỉnh, đặc biệt nếu như các kế hoạch này được xây dựng với những đầu vào 
kinh tế, xã hội và môi trường mạnh mẽ. Đánh giá môi trường có tính chiến lược là một quy trình giúp 
cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách về các tác động môi trường tiềm năng của một 
chính sách, kế hoạch hoặc chương trình.  

Chiến lược Phát triển Bền vững gần đây của Việt Nam (Chương trình nghị sự 21) đã nhận thức 
được vấn đề thiếu sự phối hợp hoặc phối hợp yếu kém giữa các quy hoạch ngành, vùng và lãnh thổ và 
nhu cầu cần xây dựng các chương trình phát triển bền vững ở cấp vùng với thông tin được cung cấp từ 
hoạt động tham gia rộng rãi đặc biệt là của các bên có liên quan ở địa phương. 
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Qóa tr×nh qu¸ ®é tõ nÒn kinh tÕ chØ huy sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®ßi hái ph¶i ®¸nh gi¸ 
l¹i ho¹t ®éng g× chÝnh phñ cÇn tËp trung thùc hiÖn vµ ho¹t ®éng g× nªn giµnh cho khu vùc t− nh©n 
thùc hiÖn. NhiÒu cuéc tranh luËn vÒ ph©n bæ ng©n s¸ch, qu¶n lý c«ng, chèng tham nhòng vµ lËp 
quy ho¹ch chiÕn l−îc liªn quan ®Õn viÖc "lµm thÕ nµo" ®Ó t¨ng c−êng qu¶n lý quèc gia. Mét c©u 
hái còng quan träng t−¬ng øng lµ "®Ò lµm g×" ? C¸c quy tr×nh ®−îc c¶i thiÖn ë tÊt c¶ c¸c cÊp lµ yÕu 
tè hÕt søc quan träng. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng thÓ thay thÕ mét tÇm nh×n. ViÖc chuÈn bÞ KÕ 
ho¹ch Ph¸t triÓn KT-XH tiÕp theo t¹o c¬ héi ®Ó suy nghÜ l¹i vai trß cña chÝnh phñ t¹i ViÖt Nam. 
Còng gièng nh− viÖc gia nhËp WTO lµ mét hîp ®ång víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi vÒ nguyªn t¾c 
héi nhËp trong nÒn kinh tÕ toµn cÇu, th× KÕ ho¹ch Ph¸t triÓn KT-XH lµ mét hîp ®ång gi÷a chÝnh 
phñ ViÖt Nam víi nh©n d©n vÒ c¸c hµnh ®éng chÝnh s¸ch ®Ó duy tr× sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ b¶o 
®¶m ph©n bæ réng rSi lîi Ých ph¸t triÓn. Cã mét sè lÜnh vùc chÝnh phñ sÏ cã vai trß chñ ®¹o trong 
nh÷ng n¨m tíi.  ViÖc ph¸t triÓn kinh doanh sÏ bÞ h¹n chÕ nÕu c¸c hîp ®ång vµ quyÒn cña chñ nî 
kh«ng ®−îc tu©n thñ hiÖu qu¶ vµ nÕu kh«ng cã mét s©n ch¬i s©n b»ng víi c¸c DNNN, kh«ng cã 
mét hÖ thèng tµi chÝnh ®−îc ®iÒu tiÕt tháa ®¸ng vµ kh«ng cã mét hÖ thèng ®¨ng ký vµ cÊp giÊy 
chøng nh©n së h÷u ®Êt ®ai tháa ®¸ng. C¬ së h¹ tÇng sÏ kh«ng thÓ ph¸t triÓn tèt nÕu thiÕu nguån tµi 
chÝnh nhµ n−íc ®Çy ®ñ trong tr−êng hîp kh«ng thÓ hoÆc kh«ng nªn thu phÝ cña ng−êi sö dông ®Ó 
hoµn vèn vµ kh«ng cã mét khu«n khæ tham gia cña khu vùc t− nh©n tháa ®¸ng. Tû lÖ nghÌo sÏ 
kh«ng tiÕp tôc gi¶m víi møc ®é nh− nh÷ng n¨m gÇn ®©y nÕu nh− kh«ng gi¶i quyÕt triÖt ®Ó c¸c vÊn 
®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè vµ nh÷ng ng−êi di c− tõ n«ng th«n ®Õn thµnh 
thÞ vµ nÕu nh− chÝnh s¸ch gi¸o dôc vµ y tÕ h−íng vÒ ng−êi nghÌo kh«ng ®−îc duy tr×. Sù b¶o trî 
xS héi cho ng−êi giµ kh«ng cã h−u trÝ, viÖc ®−¬ng ®Çu víi bÖnh dÞch vµ thiªn tai ®ßi hái ph¶i x©y 
dùng c¸c c¬ chÕ b¶o hiÓm hiÖn ®¹i, réng vÒ quy m« vµ bÒn v÷ng vÒ tµi chÝnh trong thêi gian dµi 
h¹n. C¸c hµng hãa c«ng nh− mét m«i tr−êng trong s¹ch, an toµn giao th«ng hoÆc y tÕ c«ng céng 
sÏ kh«ng ®−îc cung øng ®Çy ®ñ nÕu thiÕu sù tham gia tÝch cùc cña nhµ n−íc. ViÖc t¹o tiÕn bé 
trong mét sè lÜnh vùc nµy ®ßi hái ph¶i cã mét thÕ hÖ c¶i c¸ch thø hai mµ ViÖt Nam cã thÓ tÝnh ®Õn 
khi qu¸ tr×nh qu¸ ®é sang mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®ang ®−îc thùc hiÖn thµnh c«ng. 

 

C¸c nÒn t¶ng cña thÞ tr−êng  

Sù c¹nh tranh t¨ng lªn trong thÞ tr−êng hµng hãa vµ dÞch vô lµ mét trong nh÷ng ®éng lùc 
cña chiÕn l−îc c¶i c¸ch kinh tÕ cña ViÖt Nam. §Çu tiªn, ®iÒu nµy sÏ t¸c ®éng ®Õn thÞ tr−êng s¶n 
phÈm chñ yÕu th«ng qua qu¸ tr×nh tù do hãa th−¬ng m¹i tõng b−íc. C¸c doanh nghiÖp ®−îc phÐp 
trùc tiÕp xuÊt vµ nhËp khÈu vµ do ®ã bá l¹i hÖ thèng quyÒn th−¬ng m¹i. C¸c h¹n chÕ vÒ ®Þnh l−îng 
vÒ nhËp khÈu còng dÇn dÇn ®−îc lo¹i bá cho hÇu hÕt c¸c ngµnh. HiÖn t¹i, c¸c h¹n chÕ ®Þnh l−îng 
chØ ¸p dông víi ®−êng vµ các sản phẩm xăng dầu (mặc dù là hạn ngạch thuế suất áp dụng cho một 
số nông sản và sản phẩm sữa). ThuÕ quan còng gi¶m ®i, ®Æc biÖt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn AFTA. 
Trong mét sè ngµnh nh− viÔn th«ng, qu¸ tr×nh c¹nh tranh chØ diÔn ra gi÷a c¸c DNNN nh−ng víi 
møc ®é khèc liÖt. HiÖp ®Þnh th−¬ng m¹i ViÖt Mü ®−îc ký n¨m 2001 ®S t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh 
trong lÜnh vùc dÞch vô nh− ng©n hµng.ViÖc gia nhËp WTO cã thÓ thµnh hiÖn thùc vµo cuèi n¨m 
2005 chØ cã thÓ cñng cè thªm xu h−íng c¹nh tranh trong thÞ tr−êng. 

ViÖc t¨ng c−êng tù do tham gia thÞ tr−êng ®S dÉn ®Õn sù ph¸t triÓn cña khu vùc t− nh©n 
n¨ng ®éng. C¸c thay ®æi lËp ph¸p vµ ®iÒu tiÕt ®S thóc ®Èy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mét nÒn kinh tÕ hçn 
hîp, gåm c¸c c«ng ty t− nh©n trong n−íc, nhµ n−íc vµ n−íc ngoµi. ViÖc gi¶m sè giÊy phÐp còng 
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gãp phÇn t¨ng c¹nh tranh trong mét sè tiÓu ngµnh. §Õn nay, khu vùc t− nh©n chiÕm h¬n 70% s¶n 
l−îng c«ng nghiÖp vµ 2/3 xuÊt khÈu ngoµi dÇu khÝ. Tæng ®Çu t− cña c¸c doanh nghiÖp t− nh©n 
trong n−íc vµ n−íc ngoµi lªn ®Õn 43,5% tæng tÝch tô vèn. 

 Tuy nhiªn, sù ph©n bè doanh nghiÖp vÉn cßn lÖch l¹c. Mét mÆt, theo c¸c cuéc kh¶o s¸t 
®¸nh gi¸ nghÌo ®ãi, 3/4 c¸c hé gia ®×nh vÉn lµm n«ng nghiÖp vµ 38% kinh doanh nhá (trong ®ã cã 
1/3 cã kinh doanh kh«ng liªn quan ®Õn n«ng nghiÖp). MÆc dï rÊt khã kiÓm kª hÕt c¸c ho¹t ®éng 
kinh doanh cña c¸c hé gia ®×nh, nh−ng cã thÓ thÊy c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña hä ®ang rÊt ph¸t 
®¹t. MÆc kh¸c, ViÖt Nam còng lµ mét ®Þa ®iÓm chÝnh thu hót ®Çu t− n−íc ngoµi víi tû träng 
FDI/GDP v−ît Trung Quèc. Tuy nhiªn, ë tÇng trung gian vÉn cßn kh¸ rçng, thÓ hiÖn nh÷ng trë 
ng¹i lín ®èi víi sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp t− nh©n trong n−íc. 

 Mét trong nh÷ng trë ng¹i lµ do c¸c DNNN ®−îc h−ëng c¸c −u ®Si trong nhiÒu lÜnh vùc. 
C¸c c¬ chÕ ph¸p lý vÒ ho¹t ®éng doanh nghiÖp, biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c 
c¬ quan nhµ n−íc víi doanh nghiÖp ®Òu phô thuéc vµo vÊn ®Ò së h÷u. Sù tham gia cña khu vùc t− 
nh©n lµ t−¬ng ®èi h¹n chÕ hoÆc bÞ cÊm hoµn toµn trong mét sè lÜnh vùc cña nÒn kinh tÕ, bao gåm 
viÔn th«ng, c¶ng vµ hµng kh«ng. C¸c Bé chñ qu¶n, chÝnh quyÒn tØnh vµ ng©n hµng th−¬ng m¹i 
quèc doanh (hoÆc Ýt nhÊt lµ c¸c chi nh¸nh vïng cña c¸c ng©n hµng nµy) th−êng −u tiªn DNNN 
trong c¸c hîp ®ång chÝnh phñ vÒ tiÕp cËn ®Êt ®ai vµ tÝn dông. Kh¶ n¨ng tiÕp cËn h¹n chÕ cña c¸c 
doanh nghiÖp t− nh©n kh«ng chØ b¾t nguån tõ c¸c h¹n chÕ ®iÒu tiÕt  mµ cßn tõ c¸c th«ng lÖ phi 
chÝnh thøc ®S ¨n s©u tõ l©u. Nh÷ng tiÕn bé trong viÖc t¹o mét m«i tr−êng c¹nh tranh më vµ minh 
b¹ch còng t−¬ng ®èi chËm ch¹p trong lÜnh vùc thùc hiÖn hîp ®ång c«ng, vÉn thÓ hiÖn sù thiªn vÞ 
c¸c DNNN. C¸c doanh nghiÖp t− nh©n còng ph¶i chÞu sù nhòng nhiÔu vµ thñ tôc cång kÒnh. Quan 
hÖ víi chØnh phñ trong c¸c lÜnh vùc nh− ®Þnh gi¸ thuÕ, lËp hå s¬ h¶i quan vµ dÞch vô c«ng th−êng 
tèn rÊt nhiÒu thêi gian vµ th−êng dùa trªn c¬ chÕ "xin cho". Do ®ã, t×nh tr¹ng chi phÝ kh«ng chÝnh 
thøc lµ kh¸ phæ biÕn. 

 ë cÊp ®é s©u h¬n, ViÖt Nam vÉn ph¶i x©y dùng c¸c thÓ chÕ ph¸p lý cho mét nÒn kinh tÕ 
thÞ tr−êng. C¸c giao dÞch cña c¸c doanh nghiÖp gia ®×nh cã thÓ duy tr× b»ng uy tÝn mµ kh«ng cÇn 
ph¶i cã c¸c hîp ®ång chÝnh thøc. §èi víi c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi, hä cã thÓ chñ yÕu dùa trªn 
c¸c giao dÞch trùc tiÕp víi chÝnh phñ, ®Æc biÖt th«ng qua sù liªn kÕt víi DNNN. C¸c quan ng¹i cña 
hä ®−îc gi¶i quyÕt th«ng qua ®µm ph¸n trùc tiÕp, dùa trªn cam kÕt cña chÝnh phñ ViÖt Nam vµ sù 
can thiÖp cña chÝnh phñ cña b¶n th©n c¸c nhµ ®Çu t− trong tr−êng hîp cã bÊt ®ång. Tuy nhiªn, ®èi 
víi hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp t− nh©n, viÖc thiÕu c¸c tßa ¸n ho¹t ®éng hiÖu qu¶ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c 
tranh chÊp th−¬ng m¹i t¹o khã kh¨n trong thùc hiÖn hîp ®ång vµ b¶o ®¶m sù t«n träng quyÒn cña 
c¸c chñ nî. ViÖc b¶o vÖ c¸c ý t−ëng gèc vµ sù s¸ng t¹o cßn yÕu; ph¶i mÊt Ýt nhÊt 1 n¨m ®Ó ®¨ng 
ký mét pa-t¨ng hoÆc mét th−¬ng hiÖu, trong khi chØ mÊt vµi th¸ng ®Ó sao chÐp mét s¸ng t¹o. Sù 
thÊt b¹i kinh doanh ®Õn nay bÞ trõng ph¹t chø ch−a ®−îc coi lµ mét phÇn b×nh th−êng cña mét nÒn 
kinh tÕ thÞ tr−êng. 

 ViÖc gia nhËp WTO cã thÓ lµ b−íc ®i quan träng nhÊt lµm cñng cè c¸c thÓ chÕ thÞ tr−êng 
v× viÖc gia nhËp ®ßi hái c¶i c¸ch luËt ph¸p trªn nhiÒu lÜnh vùc. Tuy nhiªn, b¶n chÊt s©u réng cña 
c¸c cam kÕt mµ ViÖt Nam ®−a ra trong qu¸ tr×nh gia nhËp cã nghÜa lµ viÖc thùc hiÖn sÏ tiÕp tôc lµ 
mét th¸ch thøc trong giai ®o¹n 2006-2010. Trong khi ®ã, viÖc hÖ thèng ®¨ng ký nhµ n−íc ®èi víi 
c¸c quyÒn lîi, giao dÞch cã b¶o ®¶m vµ c¸c doanh nghiÖp cÇn ®−îc x©y dùng mét c¸ch hÖ thèng. 
C¸c ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o phï hîp cho c¸c c¸n bé thùc thi ph¸p luËt trong  ngµnh c«ng an, h¶i 
quan vµ thuÕ vô vµ c¸c c¬ quan chÝnh phñ kh¸c cã thÓ còng gãp phÇn x©y dùng mét hÖ thèng ph¸p 
lý ho¹t ®éng tèt.  

ViÖc t¨ng c−êng hiÖu qu¶ cña thÞ tr−êng ®Êt ®ai vµ vèn ®ãng vai trß chñ chèt trong viÖc 
duy tr× sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh. ViÖc chËm ph¸t hµnh giÊy chøng nhËn së h÷u ®Êt t¹i khu vùc 
®« thÞ cïng víi c¸c hÖ thèng qu¶n lý vµ ®¨ng ký kÐm hiÖu qu¶ ®S dÉn ®Õn mét thÞ tr−êng ®Êt ®ai 
hÕt søc mÐo mã. LuËt ®Êt ®ai n¨m 2003 t¹o c¬ héi thiÕt lËp mét hÖ thèng ®¨ng ký giao dÞch ®Êt 
®ai tËp trung, t¨ng c−êng tÝnh minh b¹ch trong cÊp giÊy chøng nhËn vµ t¹o thuËn lîi cho viÖc sö 
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dông giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt lµm tµi s¶n thÕ chÊp. LuËt còng cho phÐp ®Êt theo tËp tôc ®−îc 
chÝnh thøc c«ng nhËn th«ng qua viÖc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, t¹o lîi Ých tiÒm tµng 
to lín cho c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè t¹i c¸c khu vùc ®Êt l©m nghiÖp. LuËt còng tÝnh ®Õn viÖc 
chuyÓn giao giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt gi÷a c¸c hé gia ®×nh vµ tæ chøc theo gi¸ thÞ tr−êng. Tuy 
nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p nµy sÏ lµ mét th¸ch thøc lín. 

C¸c Ng©n hµng th−¬ng m¹i nhµ n−íc (NHTMNN) vÉn ®ang trong gi÷a chÆng ®−êng 
chuyÓn ®æi tõ lµ mét ®Þnh chÕ cña nhµ n−íc trë thµnh c¸c tæ chøc ho¹t ®éng v× lîi nhuËn cã kh¶ 
n¨ng ®¸nh gi¸ rñi ro tÝn dông d−íi sù gi¸m s¸t tháa ®¸ng. HiÖn nay, ho¹t ®éng cho vay tËp trung 
qu¸ nhiÒu vµo khu vùc DNNN vµ do ®ã c¶n trë c¸c doanh nghiÖp hiÖu qu¶ h¬n trong viÖc tiÕp cËn 
tÝn dông. ChÊt l−îng c¸c kho¶n vay nh− vËy vÉn cßn khã x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn quèc tÕ thõa 
nhËn. §iÒu nµy cho thÊy sù kiÓm so¸t ng©n hµng cßn yÕu kÐm. Trong khi ®ã, ho¹t ®éng cho vay 
theo chÝnh s¸ch ®S chÝnh thøc t¸ch  ra khái hÖ thèng ng©n hµng th−¬ng m¹i. Tuy nhiªn, søc Ðp cho 
vay vÉn cßn m¹nh t¹i cÊp tØnh. Víi viÖc c¸c NHTMNN chiÕm 3/4 thÞ tr−êng tÝn dông, th× viÖc 
t¨ng c−êng qu¶n lý c¸c ng©n hµng nµy cÇn ph¶i lµ mét trong nh÷ng −u tiªn chÝnh cña chÝnh phñ 
trong 5 n¨m tíi. 

Mét thÞ tr−êng chøng kho¸n ho¹t ®éng cã tæ chøc ®S ®−îc thiÕt lËp vµ ngµnh b¶o hiÓm 
còng ®ang ph¸t triÓn nhanh. Tuy nhiªn, sù ph¸t triÓn ngµnh tµi chÝnh phi ng©n hµng cßn h¹n chÕ. 
Trong giai ®o¹n 4 n¨m, chØ cã 24 doanh nghiÖp niªm yÕt trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n. C¸c doanh 
nghiÖp nµy kh«ng huy ®éng ®−îc bÊt kú kho¶n tµi chÝnh nµo kÓ tõ khi niªm yÕt vµ vèn cung øng 
cho thÞ tr−êng chØ chiÕm 1% GDP. Mét nguyªn nh©n gi¶i thÝch sù ph¸t triÓn h¹n chÕ nµy lµ sù tiÕp 
tôc yÕu kÐm cña c¬ së h¹ tÇng th«ng tin, bao gåm c¸c tiªu chuÈn kÕ to¸n vµ th«ng lÖ kiÓm to¸n. 
ViÖc ®iÒu tiÕt thÞ truêng chøng kho¸n cÇn ph¶i ®−îc c¶i thiÖn. Quy tr×nh vµ c¬ së h¹ tÇng thÞ 
tr−êng chøng kho¸n ph¶i b¶o ®¶m r»ng c¸c ph−¬ng thøc ph¸t hiÖn gi¸ vµ thanh to¸n ph¶i lµ nh÷ng 
ph−¬ng thøc tiªn tiÕn nhÊt. Tiªu chuÈn tiÕt lé th«ng tin cao ph¶i ®−îc thùc hiÖn. Nguyªn t¾c ho¹t 
®éng cña c¸c m«i giíi chøng kho¸n ph¶i ®−îc thùc thi. Mét quy tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp nhanh 
chãng, minh b¹ch vµ c«ng b»ng cÇn ph¶i ®−îc x©y dùng. 

Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c thÞ tr−êng ®Òu cã b¶n chÊt c¹nh tranh vµ mét sè thÞ 
tr−êng cÇn ph¶i cã sù can thiÖp tÝch cùc cña chÝnh phñ. C¸c s¶n phÈm d−îc vµ dÞch vô y tÕ lµ mét 
vÝ dô râ rµng. ViÖt Nam ®S cã nhiÒu tiÕn bé trong viÖc b¶o ®¶m r»ng c¸c dÞch vô y tÕ do nhµ n−íc 
vµ t− nh©n cung cÊp ®¹t ®−îc tiªu chuÈn chÊt l−îng chÊp nhËn ®−îc .Yªu cÇu ®¨ng ký thuèc vµ 
thanh tra chÊt l−îng ®−îc ¸p dông trong nh÷ng n¨m 1990 còng víi viÖc x¸c ®Þnh c¸c danh s¸ch cô 
thÓ c¸c lo¹i thuéc do c¸c cÊp ®é ®¬n vÞ cung øng kh¸c nhau cung øng. GÝa thuèc do c¸c hiÖu 
thuèc bÖnh viÖn ¸p dông ®−îc ®iÒu tiÕt n¨m 1999 vµ gi¸ thuèc ch÷a bÖnh còng ®−îc kiÓm so¸t 
réng h¬n n¨m 2001. Khung ®iÒu tiÕt khu vùc t− nh©n còng ®−îc ¸p dông ®Çu nh÷ng n¨m 1990 vµ 
mét ph¸p lÖnh míi vÒ dÞch vô y tÕ t− nh©n vµ  c¸c s¶n phÈm y tÕ ®−îc ®−a ra n¨m 2003. Tuy 
nhiªn, vÉn ch−a cã ®ñ nguån lùc giµnh cho viÖc ®iÒu tiÕt ngµnh y tÕ vµ ®©y vÉn cßn lµ mét lÜnh 
vùc g©y bÊt b×nh th−êng xuyªn trong c«ng chóng   

 

Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng 

 

ThÞ tr−êng dÞch vô c¬ së h¹ tÇng cã mét sè ®Æc ®iÓm ®Æc thï. §iÒu nµy mét phÇn do b¶n 
chÊt liªn hoµn cña c¸c ®Çu t− c¬ së h¹ tÇng. C¸c ®−êng n«ng th«n kÕt nèi víi xa lé, ®iÖn tho¹i nèi 
víi m¹ng l−íi vµ tr¹m ®iÖn nèi víi hÖ thèng ph©n phèi vµ chuyÓn t¶i ®iÖn. X©y dùng mét phÇn cña 
nh÷ng m¹ng l−íi ®iÖn nµy ®em l¹i lîi Ých cho tÊt c¶ nh÷ng ai kÕt nèi víi nã, thËm chÝ c¶ khi hä 
kh«ng sö dông phÇn m¹ng l−íi ®ã. Do vËy, viÖc thu phÝ cña ng−êi sö dông v×  hä ®−îc h−ëng tÊt 
c¶ nh÷ng lîi Ých tõ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng lµ rÊt khã kh¨n. §ång thêi, ng−êi së h÷u m¹ng l−íi 
(th−êng lµ khu vùc c«ng) cã mét lîi thÕ to lín so víi nh÷ng ng−êi gia nhËp thÞ tr−êng tiÒm tµng 
kh¸c vµ cã thÓ l¹m dông vÞ thÕ ®éc quyÒn cña m×nh. Chi phÝ cè ®Þnh lín lµ ®Æc ®iÓm cña ho¹t 
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®éng ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng. Hoµn tr¶ nh÷ng chi phÝ nµy th«ng qua viÖc thu phÝ cña ng−êi sö 
dông cã thÓ lµm cho dÞch vô c¬ së h¹ tÇng ®¾t h¬n møc xS héi mong muèn. Tr−êng hîp tèt nhÊt lµ 
phÝ sö dông nªn b»ng víi chi phÝ cung cÊp dÞch vô vµ chi phÝ nµy cã xu h−íng rÊt thÊp mét khi c¸c 
kho¶n ®Çu t− lín ®S ®−îc ®Çu t−. §iÒu cuèi cïng kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ, c¸c chÝnh phñ 
kh¾p n¬i trªn thÕ giíi s½n sµng cung cÊp c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng (nh− ®iÖn vµ dÞch vô vÖ sinh ë 
khu vùc ®« thÞ hoÆc ®iÖn ë khu vùc n«ng th«n) cho nh÷ng ng−êi sö dông kh«ng cã kh¶ n¨ng chi 
tr¶ phÝ dÞch vô. Râ rµng, kh«ng cã nhµ cung øng t− nh©n nµo quan t©m ®Õn viÖc cung cÊp dÞch vô 
miÔn phÝ hoÆc d−íi gi¸ thµnh s¶n xuÊt. 

 Sù can thiÖp cña chÝnh phñ trong lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng th«ng th−êng diÔn ra d−íi hai 
h×nh thøc. Mét trong sè hai h×nh thøc nµy lµ tµi trî cho c¸c kho¶n ®Çu t− xøng ®¸ng trªn quan 
®iÓm xS héi nh−ng chi phÝ ®Çu t− ®ã kh«ng thÓ hoµn tr¶ ®Çy ®ñ th«ng qua thu phÝ cña ng−êi sö 
dông. ViÖc cung cÊp  c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng c¬ b¶n cho ng−êi nghÌo râ rµng thuéc h×nh thøc 
nµy. Nh−ng nhiÒu dù ¸n ph¸t triÓn m¹ng l−íi c¬ së h¹ tÇng (nh− xa lé, ®−êng ®iÖn tho¹i cè ®Þnh 
hoÆc ®−êng d©y chuyÓn t¶i n¨ng l−îng) còng lµ mét phÇn cña h×nh thøc ®Çu t− nµy. §Çu t− theo 
h×nh thøc nµy cÇn ph¶i ®−îc tµi trî mét phÇn hoÆc toµn bé th«ng qua tiÒn thu thuÕ hoÆc ph¸t hµnh 
tr¸i phiÕu c«ng céng. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy kh«ng cã nghÜa lµ c¸c kho¶n ®Çu t− nµy ph¶i ®−îc thùc 
hiÖn bëi chÝnh khu vùc c«ng. Trî cÊp vµ b¶o lSnh cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó thu hót c¸c nhµ ®Çu t− t− 
nh©n khi lîi nhuËn ®Çu t− qu¸ nhá hoÆc qu¸ rñi ro.  Mét vÝ dô thµnh c«ng lµ dù ¸n s¶n xuÊt ®iÖn 
Phó Mü 2.2  ®−îc thùc hiÖn theo h×nh thøc BOT n¨m 2002. 

Nãi réng h¬n, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu ®Çu t− ë ViÖt Nam, chÝnh phñ nªn tham väng h¬n 
trong viÖc thu hót sù tham gia cña t− nh©n trong lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng. ChÝnh phñ còng cÇn cã kú 
väng thùc tÕ. Cã thÓ sö dông h×nh thøc X©y dùng- VËn hµnh vµ ChuyÓn giao (BOT) ®Ó t¹o ®ßn 
bÈy tµi chÝnh dÔ dµng h¬n ë mét sè lÜnh vùc nµy so víi c¸c lÜnh vùc kh¸c. §èi víi ngµnh n¨ng 
l−îng lµ ngµnh cã thu nhiÒu vµ gi¸ ¸p dông th−êng ®ñ ®Ó thu håi chi phÝ th× hÝnh thøc BOT cã xu 
h−íng thµnh c«ng h¬n lµ ®èi víi ngµnh n−íc vµ vÖ sinh lµ nh÷ng ngµnh mµ gi¸ th−êng thÊp h¬n 
chi phÝ. Tuy nhiªn, h×nh thøc BOT còng cã thÓ thÊt b¹i kÓ c¶ ®èi víi lÜnh vùc n¨ng l−îng nÕu nh− 
c¸c yÕu tè kinh tÕ cña dù ¸n kh«ng v÷ng m¹nh. Trong ngµnh giao th«ng th× còng cã nhiÒu khã 
kh¨n ®¸ng kÓ ®èi víi yªu cÇu cña dù ¸n, do ®ã khèi l−îng ®i l¹i dù kiÕn còng kh«ng thùc hiÖn 
®−îc. Trªn thÕ giíi, kh¶ n¨ng nî dù phßng lín ®S dÉn ®Õn sù thÊt b¹i cña rÊt nhiÒu dù ¸n BOT 
trong ngµnh giao th«ng.   

Trung Quèc hiÖn nay ®ang sö dông biÖn ph¸p x©y dùng vµ chuyÓn giao, trao c¶ c¸c ®−êng 
cao tèc ®S x©y xong cho c¸c nhµ ®Çu t− vËn hµnh vµ b¶o d−ìng vµ thu phÝ ®Ó hoµn l¹i mét phÇn 
chi phÝ ®Çu t−. ViÖt Nam cÇn quyÕt ®Þnh lùa chän m« h×nh nµo phï hîp nhÊt ®èi víi ®iÒu kiÖn cña 
m×nh. §Õn nay, chØ cã hai dù ¸n giao th«ng ®−îc c¸c nhµ ®Çu t− n−íc ngoµi c©n nh¾c, nh−ng vÉn 
ch−a ®−îc thùc hiÖn. ChØ cã mét sè c¸c dù ¸n BOT trong n−íc víi quy m« nhá ®−îc giao cho c¸c 
DNNN triÓn khai trong giai ®o¹n d−íi 2 n¨m lµ thùc hiÖn ®−îc cho ®Õn nay.  

H×nh thøc can thiÖp thø hai cña chÝnh phñ lµ hç trî viÖc ph¸t triÓn thÞ tr−êng cho c¸c dÞch 
vô c¬ së h¹ tÇng khi diÔn ra mét sè h×nh thøc c¹nh tranh. Môc tiªu ë ®©y lµ x©y dùng c¸c quy ®Þnh 
cho c¸c nhµ cung øng t− nh©n trong viÖc tiÕp cËn thÞ tr−êng, gi¶i quyÕt tranh chÊp vµ ®«i khi ®Æt 
gi¸ dÞch vô theo c¸ch "b¾t tr−íc"  kÕt qu¶ cña mét thÞ tr−êng c¹nh tranh bÊt chÊp tÊt c¶ nh÷ng hiÖu 
øng m¹ng l−íi, môc tiªu xS héi vµ c¸c môc tiªu t−¬ng tù. Trªn thùc tÕ, h¹n chÕ quyÒn lùc tïy tiÖn 
cña khu vùc c«ng trong viÖc vËn hµng m¹ng l−íi cã sù kÕt nèi cña ®èi thñ lµ mét trong nh÷ng 
®ãng gãp quan träng nhÊt cña ho¹t ®éng ®iÒu tiÕt dÞch vô. 

ViÔn th«ng lµ mét vÝ dô râ rµng nhÊt trong tr−êng hîp nµy. Mét qu¸ tr×nh tù do hãa tõng 
b−íc trong lÜnh vùc nµy ®ang diÔn ra ë ViÖt Nam. Sù ®éc quyÒn cña Tæng côc B−u chÝnh ViÔn 
th«ng kÕt thóc vµ c¸c nhµ vËn hµnh míi ®S gia nhËp thÞ tr−êng (®Õn nµy tÊt c¶ lµ c¸c DNNN), ®S 
dÉn ®Õn viÖc gi¶m ®¸ng kÓ chi phÝ ®iÖn tho¹i. Tuy nhiªn, ®Ó cã sù tham gia h¬n n÷a cña c¸c nhµ 
®Çu t− t− nh©n, cÇn cã ®¶m b¶o r»ng hä còng sÏ ®−îc kÕt nèi víi m¹ng l−íi ®−êng d©y cè ®Þnh vµ 
chi phÝ kÕt nèi sÏ cã thÓ dù ®o¸n ®−îc vµ mét c¬ chÕ gi¶i quyÕt tranh chÊp ®éc lËp ®−îc thiÕt lËp 
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trong tr−êng hîp bÊt ®ång. T−¬ng tù nh− vËy, Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ViÖt Nam hiÖn ®ang ho¹ch 
®Þnh mét ch−¬ng tr×nh cæ phÇn hãa tham väng cho tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ cã môc ®Ých x©y 
dùng mét thÞ tr−êng ®iÖn néi bé vÒ mÆt l©u dµi.  Trong lÜnh vùc thñy lîi, phÝ sö dông n−íc ®S ®−îc 
x¸c ®Þnh ®Ó hoµn tr¶ cho c¸c chi phÝ vËn hµnh th−êng xuyªn theo c¸c ®iÒu kiÖn thêi tiÕt th«ng 
th−êng. Møc phÝ thÊp h¬n ®−îc ¸p dông ë c¸c ®Þa ph−¬ng nghÌo hoÆc hay x¶y ra thiªn t¹i. Tuy 
nhiªn, vÉn ch−a x¸c ®Þnh tr¸ch nhiÖm tµi trî cho c¸c kho¶n th©m hôt.  §Çu t− x©y dùng c¬ b¶n vÉn 
cßn ®−îc bao cÊp toµn bé. TiÕn bé Ýt râ thÊy h¬n trong lÜnh vùc n−íc s¹ch vµ vÖ sinh. Kh¶ n¨ng 
c¸c nhµ cung øng t− nh©n tham gia vµo ngµnh nµy trong tr−êng hîp kh«ng cã trî cÊp phô thuéc 
vµo møc ®é hoµn tr¶ chi phÝ ®−îc cho phÐp theo quy ®Þnh cña chÝnh phñ, ®©y lµ mét lÜnh vùc vÉn 
cßn g©y nhiÒu r¾c rèi. 

 ë møc ®é nµo ®ã, sù can thiÖp cña chÝnh phñ trong viÖc x©y dùng, ph¸t triÓn  vµ ®iÒu tiÕt 
thÞ tr−êng cho c¸c dÞch vô c¬ së h¹ tÇng lµ khã kh¨n h¬n so víi viÖc huy ®éng (còng rÊt khã kh¨n) 
ng©n s¸ch x©y dùng c¸c dù ¸n c¬ së h¹ tÇng lín. Nh÷ng can thiÖp nµy cÇn ph¶i cã sù hiÓu biÕt s©u 
s¾c vÒ sù vËn hµnh cña mçi ngµnh c¬ së h¹ tÇng vµ viÖc bãc t¸ch thµnh c¸c tiÓu ngµnh h¹ tÇng 
kh¸c nhau dùa trªn quy m« c¹nh tranh. Ch¼ng h¹n, trong lÜnh vùc ®iÖn, t− nh©n cã thÓ tham gia 
trong lÜnh vùc s¶n xuÊt ®iÖn nh−ng khã tham gia h¬n nhiÒu trong lÜnh vùc truyÒn t¶i vµ ph©n phèi 
®iÖn. DÞch vô c¶ng cã thÓ lµ nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh th−¬ng m¹i, cho phÐp sù gia nhËp tù do 
cña c¸c hSng tµu vµ c«ng ty kho vËn còng nh− sù tham gia lín h¬n cña khu vùc t− nh©n trong ho¹t 
®éng vËn hµnh c¶ng, ®−êng s¾t, kho bSi vµ tr¹m xe t¶i. Sù gãp mÆt cña c¸c DNNN kh¸c vµ mét 
c¶ng do t− nh©n së h÷u t¹i Tp Hå ChÝ Minh gÇn c¶ng Sµi Gßn ®S dÉn ®Õn sù c¹nh tranh cao h¬n 
vµ sù c¶i thiÖn dÞch vô tèt h¬n. 

Trong c¸c lÜnh vùc kh¸c, sù tham gia cña ng−êi sö dông dÞch vô c¬ së h¹ tÇng cã thÓ t¹o 
ra sù kh¸c biÖt. Trong lÜnh vùc thñy lîi, kho¶ng 13 000 hîp t¸c xS, ban, héi vµ nhãm sö dông 
n−íc ®S trë thµnh nh÷ng mèi liªn kÕt quan träng gi÷a chÝnh phñ vµ c¸c hé gia ®×nh. Kinh nghiÖm 
thùc tÕ trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy nh÷ng nhãm nµy ®S gióp ®¶m b¶o sù cung cÊp æn ®Þnh 
n−íc cho ng−êi sö dông.  §iÒu thó vÞ lµ sù hoµn vèn kh«ng ph¶i lµ mét vÊn ®Ò trong c¸c tr¹m b¬m 
thñy lîi nhá, bæ sung cho c¸c tr¹m b¬m nhµ n−íc ë §ång b»ng s«ng Hång. Tuy nhiªn, hiÖn vÉn 
ch−a cã khung ph¸p lý ®−îc x©y dùng ®Ó tiÕp tôc ph¸t huy kinh nghiÖm nµy. 

 

Gi¶m nghÌo  

 

Thµnh tÝch gi¶m nghÌo cña ViÖt Nam lµ hÕt søc Ên t−îng. Tuy nhiªn, còng cã dÊu hiÖu râ 
rµng cho thÊy lîi Ých cña ph¸t triÓn ®ang ngµy cµng Ýt nh©n réng h¬n. §iÒu râ rµng nhÊt lµ kho¶ng 
c¸ch chªnh lÖch ngµy cµng t¨ng vÒ lîi Ých xS héi gi÷a khu vùc n«ng th«n vµ thµnh thÞ, gi÷a c¸c 
vïng vµ ®Æc biÖt gi÷a ng−êi Kinh vµ c¸c nhãm d©n téc thiÓu sè chiÕm ®Õn 40% sè ng−êi nghÌo 
®Õn n¨m 2010. ChØ t¨ng tr−ëng kinh tÕ ®¬n thuÇn sÏ ch¾c ch¾n ch−a ®ñ ®Ó gióp c¸c nhãm thiÓu sè 
tho¸t nghÌo ®Æc biÖt ë c¸c vïng miÒn nói vµ vïng s©u vïng xa. Nh÷ng ng−êi di c− tù do ®Õn thµnh 
thÞ th−êng kh«ng ®−îc ®−a vµo kÕ ho¹ch mét c¸ch tháa ®¸ng vµ do ®ã c¸c dÞch vô c«ng céng ch−a 
®−îc cung cÊp cho hä mét c¸ch ®Çy ®ñ. C¸c vÊn ®Ò xS héi liªn quan ®Õn di c− ®ang xuÊt hiÖn t¹i 
nh÷ng vïng t¨ng tr−ëng nhanh nhÊt, cho thÊy ®©y cã thÓ lµ bé mÆt míi cña nghÌo ®ãi ë ViÖt Nam. 

ChÝnh s¸ch b¶o ®¶m lîi Ých ph¸t triÓn ®−îc thô h−ëng réng rSi sÏ cÇn ph¶i ®−îc duy tr× 
th«ng qua sù ph©n bæ ng©n s¸ch tháa ®¸ng. N¨ng lùc ph¸t hiÖn ng−êi nghÌo ®¸ng chó ý t¹i cÊp ®Þa 
ph−¬ng kh«ng dÉn ®Õn n¨ng lùc t−¬ng øng trong viÖc ®¸nh gi¸ nghÌo cÊp cao h¬n còng nh− n¨ng 
lùc sö dông th«ng tin nµy nh− lµ mét yÕu tè ®Çu vµo ®Ó quyÕt ®Þnh ®Þnh møc ng©n s¸ch hoÆc 
ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c«ng. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc thiÕu nguån lùc ng©n s¸ch cho viÖc cung cÊp 
dÞch vô xS héi t¹i c¸c tØnh nghÌo h¬n,t ¹o ra søc Ðp ®èi víi viÖc hoµn vèn t¹i ®Þa ph−¬ng vµ viÖc 
thao tóng tiÒn thu tõ phÝ sö dông mµ ng−êi nghÌo khã cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶. MÆc dï, trªn nguyªn 
t¾c, ®¸nh gi¸ tû lÖ nghÌo hiÖn nay lµ kÕt qu¶ cña sù  tËp hîp c¸c th«ng tin cña c¸c quan chøc ®Þa 
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ph−¬ng, nh−ng kh¶ n¨ng so s¸nh c¸c th«ng tin nµy cßn yÕu. Mét khi tû lÖ nghÌo kh«ng ®ñ kh¸ch 
quan, cã nghÜa lµ tû lÖ nµy bÞ c¸c chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng thao tóng. C¸c ch−¬ng tr×nh môc tiªu 
nh− ch−¬ng tr×nh X§GN ®S ho¹t ®éng t−¬ng ®èi tèt nh−ng l¹i t−¬ng ®èi dµn tr¶i víi nhiÒu cÊu 
phÇn cã chÊt l−îng thÊp vµ kh«ng cã lîi cho ng−êi nghÌo. C¸c c¸n bé ®Þa ph−¬ng vÉn ch−a ®−îc 
trao ®ñ quyÒn ®Ó thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t c¸c ®Çu t− ®Þa ph−¬ng theo ch−¬ng tr×nh 135. 

 C¸c nç lùc hiÖn nay nh»m c¶i thiÖn viÖc x¸c ®Þnh tû lÖ nghÌo t¹o c¬ héi t¨ng c−êng c¸c 
chÝnh s¸ch kinh tÕ h−íng vÒ ng−êi nghÌo vµ x¸c ®Þnh l¹i ®Þnh møc ng©n s¸ch ph©n bæ nguån lùc 
cho c¸c tØnh vµ xuèng c¸c cÊp huyÖn vµ xS. C¸c d÷ liÖu nghÌo ®¸ng tin cËy cho phÐp c¸c nhµ 
ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch theo dâi tiÕn bé ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ vµ môc tiªu xS héi mµ hä ®S ®Æt ra 
cho m×nh. TiÕn bé trong ph©n cÊp sÏ ngµy cµng ®ßi hái cung cÊp ®ñ nguån lùc cho c¸c xS cÇn nhÊt 
®Ó trang tr¶i chi phÝ cña dÞch vô xS héi. ViÖc ph©n bæ cuèi cïng lîi Ých vµ ®Çu t− t¹i cÊp ®Þa 
ph−¬ng cã thÓ ®−îc giao cho c¸c c¸n bé ®Þa ph−¬ng, ®Æc biÖt nÕu sù tham gia vµ gi¸m s¸t cña 
céng ®ång ®−îc cñng cè. Tuy nhiªn, c¸c c¸n bé vµ céng ®ång nµy sÏ kh«ng lµm g× ®−îc nhiÒu 
nÕu thiÕu tµi chÝnh. 

 C¸c tiÕn bé h¬n n÷a trong lÜnh vùc gi¶m nghÌo ®ßi hái ph¶i gi¶i quyÕt c«ng khai c¸c vÊn 
®Ò cô thÓ cña d©n téc thiÓu sè vµ nh÷ng ng−êi di c− kh«ng ®¨ng ký t¹i khu vùc ®« thÞ. Trong 
tr−êng hîp c¸c nhãm thiÓu sè, viÖc t×m ra sù ®iÒu chØnh thÝch hîp gi÷a m−u kÕ sinh nhai cña hä  
vµ c¸c chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ lµ ®iÒu thiÕt yÕu. C¸c biÖn ph¸p cã thÓ lµ ph¸t triÓn c¸c dÞch vô 
xS héi b»ng tiÕng ®Þa ph−¬ng, cñng cè thêi h¹n sö dông ®Êt l©m nghiÖp vµ t¸i ph©n bæ ®Êt ®ai hiÖn 
nhµ n−íc ®ang n¾m gi÷ mét c¸ch c«ng b»ng, c«ng nhËn ph¸p lý ®èi víi ®Êt céng ®ång vµ c¶i thiÖn 
c¬ së h¹ tÇng xS héi. B¶o ®¶m qu¶n lý quèc gia tèt t¹i c¸c vïng s©u vïng xa nhÊt cña ®Êt n−íc lµ 
yÕu tè quan träng b¶o ®¶m thµnh c«ng cña nç lùc nµy. §èi víi tr−êng hîp ng−êi di c− (cã ®¨ng ký 
hoÆc kh«ng ®¨ng ký), viÖc ®¸nh gi¸ kü t×nh h×nh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ho¹ch ®Þnh c¸c biÖn ph¸p tháa 
®¸ng cña nhµ n−íc tõ chÝnh s¸ch quy ho¹ch ®Êt ®ai ®Õn viÖc ®Èy nhanh ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ 
dÞch vô xS héi t¹i ®« thÞ.  

 C¸c chÝnh s¸ch trong lÜnh vùc xS héi vµ ®Æc biÖt trong lÜnh vùc y tÕ vµ gi¸o dôc cÇn ph¶i 
duy tr× träng t©m h−íng vÒ ng−êi nghÌo truyÒn thèng. §−a 10% sè trÎ em cßn l¹i ®Õn tr−êng tiÓu 
häc sÏ ®ßi hái cã c¸c nç lùc ®Æc biÖt. Mét b−íc ®i ®Çu tiªn lµ x¸c ®Þnh nh÷ng ®−a trÎ ®Êy lµ ai vµ 
hiÓu ®−îc nguyªn nh©n cña viÖc chóng kh«ng ®i häc. Nh÷ng ®øa trÎ nµy th−êng cã c¸c hoµn c¶nh 
khã kh¨n, hÇu hÕt mét nöa trong sè nµy lµ thuéc c¸c d©n téc thiÓu sè vµ cã c¸c nhu cÇu ®Æc biÖt. 
§Æc ®iÓm ®Æc thï cña chóng cho thÊy c¸c chi phÝ vµ ph−¬ng ph¸p huy ®éng chóng ®Õn tr−êng sÏ 
cÇn  cã sù kh¸c biÖt. §èi víi nh÷ng trÎ em ®Õn tr−êng, hiÖn nay cã sù chªnh lÖch rÊt lín vÒ kÕt 
qu¶ häc tËp. Sù chªnh lÖch ®ã cã mét ®Æc ®iÓm ®Þa lý kh¸ m¹nh, trong ®ã T©y B¾c, T©y nguyªn vµ 
khu vùc ®ång b»ng s«ng cöu long lµ c¸c khu vùc tËp trung nhiÒu nhÊt c¸c häc sinh cã kÕt qu¶ häc 
tËp kÐm. ChÝnh v× thÕ, cÇn tËp trung b¶o ®¶m chÊt l−îng gi¸o dôc c¬ së t¹i  c¸c vïng nghÌo nhÊt. 

Trong lÜnh vùc y tÕ, sù s¸ng t¹o vµ cam kÕt cña c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn ®−îc thÓ hiÖn 
qua nhiÒu chÝnh s¸ch vµ c«ng cô chÝnh s¸ch s¸ng t¹o. Mét trong nh÷ng s¸ng kiÕn chÝnh s¸ch quan 
träng lµ tËp trung tµi chÝnh cho dÞch vô y tÕ, ®Çu tiªn th«ng qua viÖc ¸p dông thÎ ch¨m sãc  y tÕ 
miÔn phÝ cho ng−êi nghÌo n¨m 1999 vµ sau ®ã th«ng qua viÖc x©y dùng Qòy ch¨m sãc y tÕ cho 
ng−êi nghÌo cÊp tØnh n¨m 2002 . Tuy nhiªn, sù chªnh lÖch vÒ møc chi tiªu y tÕ trªn ®Çu ng−êi vÉn 
cßn lín, thÓ hiÖn sù phô thuéc ngµy cµng nhiÒu vµo tiÒn tói ®Ó chi tr¶ cho dÞch vô y tÕ. KÕt qu¶ lµ, 
chØ sè y tÕ cña ng−êi nghÌo rÊt xÊu. Tû lÖ tö vong cña trÎ cao gÊp hai lÇn t¹i c¸c nhãm d©n téc 
thiÓu sè so víi ng−êi Kinh. Tû lÖ nµy cao gÊp bèn lÇn t¹i c¸c tØnh vïng nói phÝa b¾c so víi c¸c 
tØnh §«ng Nam bé. MÆc dï nguån lùc h¹n chÕ kh«ng ph¶i lµ mét h¹n chÕ duy nhÊt ®èi víi ng−êi 
nghÌo, nh−ng møc chi tiªu y tÕ hiÖn nay còng cÇn ph¶i ®−îc t¨ng h¬n n÷a. ChÝnh phñ cÇn tÝnh 
to¸n cÈn thËn nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p quan träng nh»m thùc hiÖn thøc n¨ng 
y tÕ chÝnh vµ tiÕp ®Õn b¶o ®¶m cung cÊp æn ®Þnh c¸c nguån lùc nµy. Bªn c¹nh ®ã, vai trß cña b¶o 
hiÓm y tÕ cÇn ph¶i ®−îc më réng h¬n so víi ph−¬ng thøc tr¶ trùc tiÕp t¹i bÖnh viÖn. 
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B¶o trî x· héi 

 

Kh¶ n¨ng c¸c hé gia ®×nh ®−îc b¶o hiÓm ®èi víi c¸c có sèc lín nh− y tÕ vµ thiªn tai 
th−êng rÊt h¹n chÕ. ViÖc cung cÊp b¶o hiÓm t− nh©n ®èi víi c¸c có sèc nh− vËy cã xu h−íng ch−a 
®¸p øng ®−îc nhu cÇu do nh÷ng nguyªn nh©n râ rÖt. Lu«n xuÊt hiÖn kh¶ n¨ng c¸c hé gia ®×nh 
®ãng b¶o hiÓm sÏ l¹m dông c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®éng b»ng c¸ch chi phÝ cao h¬n cho ch¨m 
sãc søc kháe hoÆc kh«ng phßng ngõa cÈn thËn viÖc b¶o vÖ tµi s¶n. §iÒu quan träng h¬n lµ nh÷ng 
ng−êi ®ãng b¶o hiÓm th−êng cã xu h−íng cÇn b¶o hiÓm h¬n ng−êi kh¸c v× hä dÔ bÞ èm hoÆc chÞu 
rñi ro do thiªn tai cao h¬n. HÇu hÕt mäi ng−êi kh«ng cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc lµm viÖc sau mét løa 
tuæi nhÊt ®Þnh nh−ng hä còng kh«ng thÓ nãi tr−íc ®−îc hä sÏ sèng ®−îc bao nhiªu n¨m sau ®ã. 
Tr−êng hîp sèng tr−êng thä mét c¸ch bÊt th−êng th× cÇn ph¶i tiÕp kiÖm nhiÒu tiÒn trong qu¸ tr×nh 
®i lµm, so víi ng−êi cã tuæi thä trung b×nh C¸c kho¶n tiÕt kiÖm nhá sÏ cã t¸c dông nÕu mét thÞ 
tr−êng niªn liÔm tån t¹i. Mét nhµ cung øng niªn liÔm t− nh©n sÏ nhËn c¸c kho¶n tiÕt kiÖm c¶ gãi 
®Ó ®æi l¹i mét lêi h÷a sÏ tr¶ mét kho¶n tiÒn cè ®Þnh hµng th¸ng hoÆc hµng n¨m cho kh¸ch hµng 
®Õn hÕt ®êi hä. Tuy nhiªn, thÞ tr−êng niªn liÔm cã xu h−íng máng, thËm chØ c¶ ë c¸c n−íc giµu. 

Mét trong nh÷ng chøc n¨ng chÝnh cña chÝnh phñ trong mét nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng lµ cung 
cÊp b¶o hiÓm ®èi víi c¸c sù kiÖn nh− n¹n dÞch y tÕ, thiªn tai vµ thiÕu thu nhËp khi vÒ giµ. Trong xS 
héi truyÒn thèng, chøc n¨ng nµy cÇn ®−îc thùc hiÖn bëi chÝnh c¸c hé gia ®×nh. C¸c gia ®×nh më 
réng hç trî hä hµng khi cã søc kháe yÕu, thÕ hÖ trÎ ch¨m sãc bè mÑ giµ vµ con ch¸u, céng ®ång 
huy ®éng ®Ó gióp ®ì nh÷ng ng−êi bÞ ¶nh h−ëng nÆng nÒn nhÊt cña lò lôt vµ c¸c thiªn tai kh¸c. Tuy 
nhiªn, c¸c h×nh thøc thÓ hiÖn ®oµn kÕt nh− vËy lµ t−¬ng ®èi kh«ng hiÖu qu¶ v× nã kh«ng t¹o ra 
nhiÒu sù san xÎ rñi ro. RÊt Ýt hé gia ®×nh ®ñ giÇu ®Ó  hç trî nh÷ng ng−êi kh¸c sèng trong cïng mét 
céng ®ång bÞ ¶nh h−ëng bëi thiªn tai. Mét ng−êi hä hµng còng kh«ng ®ñ giµu ®Ó  ®Ó gióp mét 
ng−êi hä hµng  vèn lµ mét ng−êi kiÕm tiÒn chÝnh trong gia ®×nh v−ît qua hoµn c¶nh ®au èm. H¬n 
n÷a, m¹ng l−íi gia ®×nh më réng cã xu h−íng bÞ ¶nh h−ëng do sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Æc biÖt do xu 
h−íng di c− tõ n«ng th«n ®Õn thµnh thÞ. Khi nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn, th× ngµy cµng cÇn cã c¸c 
ph−¬ng thøc b¶o trî xS héi chÝnh quy h¬n. Tuy nhiªn, viÖc cung cÊp dÞch vô b¶o trî xS héi hiÖu 
qu¶ ®S lµm n¶y sinh mét sè vÊn ®Ò kü thuËt khã kh¨n. 

Hai ch−¬ng tr×nh b¶o trî xS héi lín hiÖn nay lµ ch−¬ng tr×nh B¶o hiÓm xS héi ViÖt Nam 
(CTBH&XHVN) vµ ch−¬ng tr×nh B¶o hiÓm y tÕ ViÖt Nam (CTBH&YTVN). CTBH&XHVN ®−îc 
¸p dông n¨m 1995 dùa trªn mét ch−¬ng tr×nh tr−íc ®ã giµnh cho c¸n bé nhµ n−íc vµ lùc l−îng vò 
trang. Ch−¬ng tr×nh nµy chi tr¶ l−¬ng h−u vµ trî cÊp cho ng−êi tµn tËt vµ tiÒn tuÊt. CTBH&YTVN 
gia ®êi tõ n¨m 1993 nh÷ng ®−îc ®iÒu chØnh l¹i toµn bé n¨m 1998 khi ban qu¶n lý ®−îc chuyÓn tõ 
cÊp tØnh sang chÝnh quyÒn trung −¬ng vµ c¬ chÕ ®ång b¶o hiÓm vµ h¹n møc chi tiªu ®−îc ¸p dông. 
C¶ hai ch−¬ng tr×nh hiÖn nay ®Òu chØ nh¾m vµo nh÷ng ng−êi lµm c«ng ¨n l−¬ng trong khu vùc 
c«ng vµ trong c¸c doanh nghiÖp t− nh©n cã tõ 10 nh©n c«ng trë lªn. Do nhiÒu c«ng ty t− nh©n ë 
ViÖt nam cã quy m« nhá vµ nhiÒu c«ng ty kh¸c cßn ho¹t ®éng phi chÝnh thøc, nªn chØ cã 14% lùc 
l−îng lao ®éng hiÖn nay ®−îc tham gia vµo CTBH&XHVN. §Õn n¨m 2002, 17% d©n c− tham gia 
CTBH&YTVN. 

ChÝnh phñ ®S coi viÖc më réng quy m« tham gia ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm lµ mét trong 
nh÷ng −u tiªn. ViÖc phæ cËp b¶o hiÓm y tÕ, nÕu kh¶ thi, sÏ lµm gi¶m sù bÊt b×nh ®¼ng trong chi 
tiªu y tÕ. §iÒu nµy còng gãp phÇn ®¶m b¶o r»ng g¸nh nÆng tµi chÝnh y tÕ ®−îc chia sÎ b×nh ®¼ng 
gi÷a nh÷ng ng−êi bÞ th−¬ng hoÆc èm nÆng víi nhãm ng−êi cã søc kháe tèt lín h¬n. ChÝnh phñ 
còng quyÕt t©m më réng diÖn tham gia vµo hÖ thèng h−u trÝ. VÒ nguyªn t¾c, viÖc tham gia 
CTBH&XH lµ yªu cÇu b¾t buéc ®èi víi tÊt c¶ c¸c nh©n viªn biªn chÕ cña doanh nghiÖp, kh«ng tuú 
thuéc vµo qui m« cña doanh nghiÖp. Tr−íc ®©y, yªu cÇu nµy chØ b¾t buéc ®èi víi c¸c doanh 
nghiÖp cã 10 nh©n viªn trë lªn. Bªn c¹nh ®ã, luËt an sinh xS héi míi ®ang ®−îc chuÈn bÞ còng ¸p 
dông mét ch−¬ng tr×nh h−u trÝ tù nguyÖn cho ng−êi n«ng d©n vµ nh÷ng ng−êi lao ®éng trong khu 
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vùc phi kÕt cÊu. C¸c h−íng dÉn thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm y tÕ tù nguyÖn còng ®S ®−îc ban 
hµnh n¨m 2003.  

Trong mét ®Êt n−íc víi d©n sè trÎ vµ tû lÖ ng−êi lao ®éng tham gia vµo khu vùc kÕt cÊu 
t¨ng nhanh, viÖc më réng hÖ thèng an sinh xS héi vµ ®Æc biÖt lµ ch−¬ng tr×nh h−u trÝ cho ng−êi 
cao tuæi cã thÓ gãp phÇn huy ®éng sè l−îng lín nguån lùc. Ngµy cµng cã nhiÒu ng−êi lao ®éng sÏ 
®ãng gãp vµo quü h−u trÝ trong khi sÏ cã rÊt Ýt ng−êi vÒ h−u sÏ h−ëng lîi tõ nguån quü nµy. 
CTBH&XH cã thÓ gióp tÝch lòy nguån dù tr÷ t−¬ng ®−¬ng víi tõ 1 ®Õn 2% GDP hµng n¨m trong 
vµi thËp kû. ViÖc qu¶n lý kh«n ngoan nguån dù tr÷ nµy lµ mét trong nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n 
nhÊt cña tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ giíi. 

Mét xu h−íng phæ biÕn lµ t¹o ra c¸c lîi Ých an sinh xS héi hµo phãng. §iÒu nµy lµ cã thÓ 
thùc hiÖn ®−îc khi d©n sè vÉn cßn trÎ nh−ng sÏ trë nªn kh«ng bÒn v÷ng khi sè ng−êi vÒ h−u t¨ng 
lªn. Nh÷ng lîi Ých gièng nh−  lîi Ých giµnh cho ng−êi lao ®éng trong khu vùc c«ng, n¬i mµ h−u trÝ 
chiÕm 75% l−¬ng trung b×nh trong n¨m n¨m tr−íc khi vÒ h−u sÏ kh«ng thÓ kh¶ thi vÒ tµi chÝnh vÒ 
l©u dµi. Tuæi vÒ h−u hiÖn nay ë møc 60 tuæi ¸p dông cho nam giíi vµ 55 tuæi víi n÷ giíi cã thÓ 
cÇn ph¶i t¨ng lªn vµ kho¶ng c¸ch tuæi vÒ h−u gi÷a hai giíi cÇn thu hÑp. 

Trong mét nÒn kinh tÕ qu¸ ®é nh− ViÖt Nam, mét xu h−íng nguy hiÓm kh¸c lµ sö dông 
nguån dù tr÷ cña CTBH&XH ®Ó tµi trî cho c¸c DNNN vµ NHTMNN, bÊt chÊp sù yÕu kÐm trong 
qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp nµy hoÆc xu h−íng thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña thÞ tr−êng chøng 
kho¸n thËm chÝ khi thÞ tr−êng nµy kh«ng ®¸p øng c¸c tiªu chuÈn c«ng khai cÇn thiÕt. §Õn nay, 
viÖc ®Çu t− nguån dù tr÷ cña CTBH&XH vµo tr¸i phiÕu ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng cã thÓ lµ mét sù 
lùa chän kh«n ngoan nhÊt. XÐt trªn gãc ®é qu¶n lý tµi chÝnh c«ng, ®iÒu nµy sÏ gãp phÇn b¶o ®¶m 
nguån tµi trî "s¹ch" cho c¸c kho¶n ®Çu t− c«ng so víi c¸c c¬ chÕ tµi trî Ýt minh b¹ch h¬n ®S ®−îc 
sö dông ®Õn nay. Theo quan ®iÓm kinh tÕ vÜ m«, ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng sÏ gãp phÇn t¹o ra c¬ së 
thuÕ trong t−¬ng lai cho viÖc hoµn tr¶ nî c«ng céng.  

ViÖc më réng quy m« tham gia còng t¹o nªn c¸c vÊn ®Ò vÒ c«ng b»ng. C¸c ch−¬ng tr×nh 
an sinh xS héi dùa trªn viÖc lµm chÝnh thøc vµ do ®ã cã xu h−íng lo¹i trõ  ng−êi nghÌo. ViÖc ¸p 
dông ch−¬ng tr×nh tù nguyÖn cho n«ng d©n vµ nh÷ng ng−êi lao ®éng trong khu vùc phi kÕt cÊu lµ 
cÇn thiÕt. Tuy nhiªn, kinh nghiÖm quèc tÕ cho thÊy møc ®é tham gia cã thÓ vÉn cßn h¹n chÕ nÕu 
thiÕu sù trî cÊp quan träng. Cã thÓ rót ra nhiÒu bµi häc tõ c¸c ch−¬ng tr×nh h−u trÝ tù nguyÖn hiÖn 
nay do c¸c tØnh ¸p dông trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Tr−êng hîp cña NghÖ An lµ mét vÝ dô ®¸ng 
quan t©m. §−îc thiÕt lËp n¨m 1998, ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm h−u trÝ cã 77 000 tham gia, nh−ng chØ 
cã 30 ng−êi vÒ h−u. Tû lÖ lîi nhuËn ®Çu t− hiÖn nay ë møc 8,2%, mét tû lÖ chÊp nhËn ®−îc. Tuy 
nhiªn, hÖ thèng nµy ®−a ra chÕ ®é qu¸ hµo phãng vµ khã cã thÓ bÒn v÷ng vÒ dµi h¹n. Tuy nhiªn, 
bÊt chÊp sù hµo phãng nµy, møc ®é tham gia cßn thÊp. VÊn ®Ò chÝnh lµ cÇn t×m hiÓu xem nªn ®−a 
ra c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch nµo ®Ó lµm cho ch−¬ng tr×nh nµy hÊp dÉn víi c¸c lo¹i ®èi t−îng 
kh¸c nhau vµ tËp trung trî cÊp vµo nh÷ng ng−êi thËt sù cÇn. Theo quan ®iÓm nµy, mét ch−¬ng 
tr×nh tù nguyÖn dùa trªn mét "thùc ®¬n" c¸c gi¶i ph¸p kh¸c nhau ®em l¹i nhiÒu tiÒm n¨ng h¬n lµ 
viÖc chØ b¾t ch−íc ch−¬ng tr×nh an sinh xS héi ¸p dông cho khu vùc kÕt cÊu. 

Mét c¸ch më réng møc ®é tham gia kh¸c lµ th«ng qua c¸c ch−¬ng tr×nh gi¶m nghÌo môc 
tiªu nh− Ch−¬ng tr×nh X§&GN. Ch−¬ng tr×nh môc tiªu ®−îc coi lµ mét c«ng cô hç trî xS héi vµ 
®ång thêi còng cã thÓ ®−îc sö dông bæ sung cho c¸c ch−¬ng tr×nh b¶o hiÓm xS héi cã xu h−íng 
phæ cËp hãa. §©y chÝnh lµ triÕt lý cña Qòy ch¨m sãc y tÕ cho ng−êi nghÌo. Theo QuyÕt ®Þnh 139, 
c¸c tØnh cã thÓ thanh to¸n l¹i cho c¸c tæ chøc y tÕ tÊt c¶ c¸c chi phÝ ch¨m sãc y tÕ cho ng−êi 
nghÌo. VÒ dµi h¹n, c¸c tØnh còng sÏ lùa chän b¶o hiÓm y tÕ.  Còng cã thÓ c©n nh¾c x©y dùng mét 
c¬ chÕ t−¬ng tù liªn quan ®Õn h−u trÝ cho ng−êi cao tuæi, trong ®ã nh÷ng ng−êi ®−îc x¸c ®Þnh lµ 
nghÌo sÏ ®ãng gãp chÕ ®é h−u trÝ tèi thiÓu hµng n¨m. ViÖc ®ång thêi më réng diÖn tham gia th«ng 
qua qu¸ tr×nh kÕt cÊu hãa, c¸c ch−¬ng tr×nh tù nguyÖn vµ ch−¬ng tr×nh môc tiªu cã thÓ gãp phÇn 
®−a mét tû lÖ lín d©n c− ViÖt Nam tham gia vµo c¸c ch−¬ng tr×nh b¶o trî xS héi. 
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Do đặc điểm về vị trí địa lý và địa hình, Việt Nam là một trong những nước dễ xảy ra 
thiên tai nhất trên thế giới. Một đợt lũ lụt hoặc bão lớn bất thường có thể gây ra những thiệt 
hại lớn về người, kinh tế và huỷ hoại môi trường. Từ năm 1990 đến năm 2000, khoảng 8.000 
người đã bị thiệt mạng, 6 triệu ngôi nhà bị sụp hay bị nước cuốn trôi, và 9.000 tàu thuyền bị 
chìm. Tổng thiệt hại về kinh tế trong thập kỷ qua ước tính là 2,8 tỉ đô-la, tương đương với 
thiệt hại bình quân hàng năm là 2% GDP. Nhận thấy nhu cầu bảo vệ ngưòi dân và tài sản tốt 
hơn, Chính phủ đã xây dựng một chiến lược nhằm giảm bớt thiên tai. Chiến lược này bao 
gồm cải thiện hệ thống dự báo và thông tin, tăng cường nguồn lực cho tái thiết và khôi phục, 
cũng như công tác điều phối thể chế tốt hơn. Chiến lược này cũng xem xét yêu cầu đưa cộng 
đồng tham gia vào các hoạt động lập kế hoạch và thực hiện. Và cũng như các lĩnh vực khác, 
điều này phụ thuộc rất nhiều vào công tác thực hiện. Việc áp dụng nhiều hơn mô hình ruộng 
thấp là yếu tố then chốt trong lĩnh vực này.   

 
 

Hµng hãa c«ng céng vµ M«i tr−êng  

 

ViÖt Nam ®S c¶i thiÖn ®¸ng kÓ khung chÝnh s¸ch ®èi víi sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vÒ m«i 
tr−êng. Hai vÝ dô vÒ sù tiÕn bé gÇn ®©y lµ viÖc söa ®æi LuËt M«i tr−êng, trong ®ã ®−a ra quy ®Þnh 
vÒ §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i tr−êng trong thÈm ®Þnh dù ¸n vµ quy ®Þnh ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸c 
nh©n g©y « nhiÔm nghiªm träng nhÊt. ChÝnh phñ còng ®S t¨ng c−êng gi¸m s¸t ho¹t ®éng b¶o vÒ 
m«i tr−êng. ViÖc thµnh lËp Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr−êng lµ mét b−íc ®i quan träng trong ®Þnh 
h−íng nµy. BTN&MT hiÖn ®ang tiÕn hµnh söa ®æi LuËt B¶o vÖ m«i tr−êng nh»m t¹o ra c¸c c«ng 
cô chÝnh s¸ch míi vµ c¸c gi¶i ph¸p ng¨n chÆn « nhiÔm vµ lµm s¹ch còng nh− ®iÒu chØnh cã sù 
tham gia cña khu vùc t− nh©n. Bªn c¹nh ®ã, c¬ chÕ qu¶n lý l−u vùc s«ng thèng nhÊt ®ang ®−îc 
thiÕt lËp theo LuËt Nguån n−íc míi. LuËt nµy sÏ lµ nÒn t¶ng ®Ó c¸c bé vµ tØnh x©y dùng quy 
ho¹ch riªng. 

Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ cã Ýt tiÕn bé h¬n. Sù xuèng cÊp m«i tr−êng sÏ t¨ng lªn do sù t¨ng 
tr−ëng kinh tÕ tiÕp tôc. C¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp cã kÕt qu¶ m«i tr−êng kÐm nh−ng do s¶n 
xuÊt cña hä ph¸t triÓn nhanh ®Æc biÖt trong nh÷ng ngµnh nh− dÇu vµ khÝ ga, ®iÖn vµ xi m¨ng. 
NhiÒu doanh nghiÖp sö dông c¸c thiÕt bÞ cò kh«ng hiÖu qu¶ vµ g©y nhiÒu « nhiÔm. NhiÒu doanh 
nghiÖp kh«ng cã hÖ thèng kiÓm so¸t vµ xö lý n−íc th¶i vµ khÝ th¶i kh«ng khÝ. NhiÒu doanh nghiÖp 
cßn ho¹t ®éng t¹i c¸c vïng ®« thÞ hoÆc phô cËn.Trong khi ®ã, c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng 
vÉn ch− ®−îc thùc hiÖn ®Çy ®ñ. ChÝnh phñ c¸c tØnh vµ ®Þa ph−¬ng thiÕu n¨ng lùc hµnh chÝnh vµ 
nguån nh©n lùc vµ tµi lùc . Nh©n d©n còng thiÕu nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña m«i tr−êng. 
§iÒu c¬ b¶n h¬n lµ thiÕu lång ghÐp khÝa c¹nh m«i tr−êng vµo qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch ë cÊp ®é 
ch−¬ng tr×nh, ®Æc biÖt lµ qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch ®Çu t− c«ng céng vµ kÕ ho¹ch sö dung nguån lùc 
vµ ®Êt ®ai cÊp vïng. 

Th¸ch thøc hiÖn nay lµ ph¶i b¶o ®¶m r»ng  c¸c c¶i c¸ch m«i tr−êng (®Æc biÖt t¹i c¸c ngµnh 
khai th¸c nguån lùc hoÆc g©y nhiÒu « nhiÔm) ®−îc thùc hiÖn tr−íc khi diÔn ra sù xuèng cÊp m«i 
tr−êng trÇm träng. ThÊt b¹i trong viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p dù phßng cã thÓ t¹o ra chi phÝ phôc 
håi cao h¬n nhiÒu mét khi thiÕt h¹i g©y ra. 

Còng cÇn cã c¸c biÖn ph¸p t¨ng c−êng b¶o tæn ®a d¹ng sinh häc vµ sö dông bÒn v÷ng. 
ViÖt Nam lµ mét trong 10 n−íc cã møc ®é ®a s¹ng sinh häc cao nhÊt trªn thÕ giíi. Tuy nhiªn, ViÖt 
Nam còng lµ trung t©m cña thÞ tr−êng quèc tÕ ®èi víi c¸c loµi ®éng thùc vËt cã nguy c¬ tuyÖt 
chñng c¶ víi t− c¸ch lµ n−íc cung cÊp c¸c loµi vµ lµ tr¹m tru chuyÓn th−¬ng m¹i gi÷a c¸c n−íc 
l¸ng giÒng khu vùc. C¸c ho¹t ®éng cÇn thùc hiÖn ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ®−îc ®−îc x©y dùng 
trong kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña mét sè bé chñ qu¶n. Tuy nhiªn, viÖc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng ®ã 
diÔn ra chËm do thiÕu nguån lùc. 
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ViÖc qu¶n lý vµ sö dông tµi nguyªn thiªn nhiªn kh«ng bÒn v÷ng ®S ®e däa sinh kÕ ë n«ng 
th«n. C¸c ph−¬ng ph¸p khai th¸c l©m nghiÖp vµ n«ng nghiÖp hiÖn nay th−êng dÉn ®Õn sù xuèng 
cÊp vµ nhiÔm bÈn ®Êt ®ai, lµm t¨ng nguy c¬ lò lôt vµ sù bÊt an toµn vÒ søc kháe c«ng céng. MÆc 
dï tû lÖ bao phñ rõng ®S t¨ng tõ 28% n¨m 1996 lªn 36% n¨m 2002, chÊt l−îng rõng còng xÊu ®i. 
Sù tham gia cña ®Þa ph−¬ng nhiÒu h¬n vµo lËp quy ho¹ch sö dông ®Êt sÏ gióp qu¶n lý tµi nguyªn 
thiªn nhiªn hiÖu qu¶ h¬n. CÇn cã −u tiªn b¶o tån vµ phôc håi hiÖu qu¶ h¬n ®èi víi rõng vµ c¸c 
vïng ®Êt −ít cã gi¸ trÞ ®a d¹ng sinh häc cao. ViÖc thÈm tra Ch−¬ng tr×nh 5 triÖu hÐc ta rõng theo 
kÕ ho¹ch cÇn x¸c ®Þnh c¸ch thøc t¨ng c−êng sù tham gia cña nh÷ng ng−êi d©n sèng dùa vµo rõng 
vµ c¸c vïng ®Êt −ít. CÇn qu¶n lý tèt h¬n nguån tµi nguyªn n−íc th«ng qua viÖc t¨ng c−êng ®Çu t− 
quy m« nhá t¹i c¸c khu vùc vïng cao vµ ¸p dông c¸c c«ng nghÖ kiÓm so¸t n−íc tèt h¬n. Còng cÇn 
thiÕt t¨ng c−êng sù tham gia cña ng−êi d©n sèng ë rõng vµ vïng ®Çm lÇy vµo c«ng t¸c qu¶n lý c¸c 
nguån tµi nguyªn. LuËt vÒ L©m nghiÖp míi ban hµnh lµ mét b−íc ®i ®óng h−íng.  

 Sù t¨ng tr−ëng kinh tÕ nhanh chãng còng t¹o ra hËu qu¶ d−íi h×nh thøc nhiÒu ng−êi bÞ 
chÕt hoÆc bÞ th−¬ng do tai n¹n giao th«ng. Víi tû lÖ cø 10 000 ph−¬ng tiÖn c¬ giíi lµm chÕt 9,4 
m¹ng ng−êi mçi n¨m, tû lÖ tö vong do tai n¹n giao th«ng ®ang ë møc cao theo tiªu chuÈn quèc tÕ.  
Con sè nµy ch−a ph¶n ¸nh hÕt t×nh h×nh thùc tÕ v× ch−a tÝnh ®Õn sè ng−êi bÞ th−¬ng t¹i hiÖn tr−êng 
nh−ng sau ®ã chÕt trong bÖnh viÖn. KÓ tõ n¨m 2003, t×nh h×nh cã kh¸ h¬n râ rÖt nhê t¨ng c−êng 
c¸c biÖn ph¸p an toµn giao th«ng, bao gåm viÖc tuyªn truyÒn gi÷a c¸c céng ®ång, kiÓm tra l¸i xe, 
chøng thùc ph−¬ng tiÖn c¬ giíi vµ viÖc thùc hiÖn khiªm kh¾c h¬n c¸c quy ®Þnh giao th«ng. C¸c 
biÖn ph¸p bæ xung cÇn bao gåm viÖc më réng c¸c hµnh lang ®−êng bé ®i qua c¸c thµnh phè hoÆc 
thÞ trÊn, n¬i diÔn ra hÇu hÕt c¸c vô tai n¹n giao th«ng chÕt ng−êi. 

 Y tÕ c«ng céng lµ mét hµng hãa c«ng chñ yÕu kh¸c, phô thuéc rÊt nhiÒu vµo sù ®iÒu hµnh 
cña chÝnh phñ. ChÝnh s¸ch c«ng céng cÇn tËp trung vµo c¸c bÖnh truyÒn nhiÔm, nh− HIV/AIDS vµ 
c¸c hµnh vi rñi ro søc kháe nh− hót thuèc. ViÖc thùc hiÖn ChiÕn l−îc HIV/AIDS Quèc gia ®−îc 
th«ng qua chÝnh thøc gÇn ®©y cÇn ph¶i ®−îc t¨ng c−êng, ®Æc biÖt th«ng qua viÖc x©y dùng c¸c 
ch−¬ng tr×nh gi¶m h¹i phï hîp cho ng−êi sö dông ma tóy th«ng qua tÜnh m¹nh vµ thóc ®Èy c¸c 
biÖn ph¸p t×nh dôc an toµn trong giíi m¹i d©m. Thùc tÕ lµ nhiÒu biÖn ph¸p phßng chèng ®−îc ¸p 
dông trong nhãm d©n c− cã häc vÊn cao h¬n cho thÊy gi¸o dôc søc kháe cã thÓ lµ mét c«ng cô 
hiÖu qu¶. ChiÕn dÞch chèng hót thuèc gÇn ®©y nh»m vµo ®èi t−îng vÞ thµnh niªn lµ mét vÝ dô vÒ sù 
gi¸o dôc y tÕ cã träng ®iÓm cÇn thùc hiÖn ë rÊt nhiÒu khu vùc. 
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12. T¨ng c−êng hiÖu qu¶ viÖn trî 

 

 

MÆc dï kh«ng ph¶i lµ n−íc phô thuéc vµo viÖn trî, nh−ng ViÖt Nam còng nhËn kho¶n 
viÖn trî t−¬ng ®−¬ng víi 6% GDP vèn vay −u ®Si vµ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i.  Møc ®é nî nµy lµ cã 
thÓ kiÓm so¸t ®−îc nhê tû lÖ t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao vµ ®iÒu kho¶n vay ODA rÊt −u ®Si. Tuy nhiªn 
c¸c ®iÒu kho¶n −u ®Si ®ã kh«ng kÐo dµi vµ ViÖt Nam cÇn ph¶i tËn dông  nguån viÖn trî n−íc 
ngoµi mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. Lùa chän ph−¬ng thøc ODA phï hîp nhÊt trong mçi tr−êng hîp lµ 
mét quyÕt ®Þnh quan  träng.. Ph−¬ng thøc  hç trî ng©n s¸ch trùc tiÕp cho  chÝnh phñ trung −¬ng 
hoÆc c¸c bé chñ qu¶n cã lîi thÕ lµ gi¶i ng©n nhanh vµ gi¶m thiÓu g¸nh nÆng hµnh chÝnh. Tuy 
nhiªn, khi c¸c kho¶n hç trî nµy t¨ng lªn, th× cÇn cã hÖ thèng gi¸m s¸t tµi chÝnh phñ hîp vµ mét 
®Þnh h−íng chiÕn l−îc râ rµng. HiÖn nay rÊt Ýt bé ®¹t ®−îc c¸c ®iÒu kiÖn nµy. H×nh thøc hç trî 
b»ng dù ¸n trùc tiÕp cho phÐp  kiÓm so¸t nguån lùc ®Çu t− cho dù ¸n tèt h¬n (mÆc dï nguån ODA 
cã thÓ cho phÐp chi tiªu nhiÒu h¬n trong c¸c lÜnh vùc kh¸c).  

Tuy nhiªn, c¸c thñ tôc phøc t¹p cña c¸c nhµ tµi trî ®èi víi viÖc mua s¾m hµng hãa vµ dÞch 
vô, t¸i ®Þnh c− cña c− d©n bÞ dù ¸n  ¶nh h−ëng tíi vµ c¸c quy ®Þnh vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng khiÕn cho 
qu¸ tr×nh gi¶i ng©n trë nªn v« cïng chËm ch¹p. GÇn ®©y, mét sè s¸ng kiÕn ®ang ®−îc ¸p dông 
nh»m ®¬n gi¶n ho¸ c¸c thñ tôc vµ t¨ng c−êng n¨ng lùc ®Þa ph−¬ng trong viÖc thùc hiÖn nh÷ng thñ 
tôc nµy. Nh÷ng s¸ng kiÕn nµy bao gåm viÖc c¸c nhµ tµi trî cïng ®ãng gãp vµo mét quü tµi trî  
ho¹t ®éng theo thñ tôc cña mét nhµ tµi trî, ®ång thêi  hµi hßa ho¸ thñ tôc cña nhiÒu  nhµ tµi trî 
.Môc ®Ých cuèi cïng cña nh÷ng s¸ng kiÕn nµy lµ nh»m cñng cè  c¸c thñ tôc  mua s¾m, t¸i ®Þnh c− 
vµ  c¸c quy ®Þnh  vÒ b¶o vÖ m«i tr−êng ë ViÖt nam, lµm cho c¸c thñ tôc nµy ®¸ng tin cËy h¬n ®Ó  
c¸c nhµ tµi trî cã thÓ ¸p dông ®−îc. ChÝnh v× vËy, ë møc ®é nµo ®ã, sù kh¸c biÖt gi÷a hç trî ng©n 
s¸ch trùc tiÕp vµ tµi trî dù ¸n sÏ kh«ng cßn lµ mét vÊn ®Ò quan träng n÷a. §Õn lóc ®ã, hai ph−¬ng 
thøc ODA nµy kh«ng nªn ®−îc coi lµ c¸c ph−¬ng thøc thay thÕ, mµ nªn ®−îc coi lµ c¸c ph−¬ng 
thøc bæ sung.  

Dù ¸n cã vai trß t¹o hiÖu øng thÓ hiÖn thµnh tùu, nh−ng hç trî ng©n s¸ch trùc tiÕp l¹i rÊt 
cÇn thiÕt ®Ó t¸c ®éng ®Õn ®èi tho¹i vÒ chÝnh s¸ch gi÷a céng ®ång quèc tÕ vµ chÝnh phñ. Cuèi cïng, 
yÕu tè quan träng h¬n c¶ viÖc hµi hoµ ho¸ c¸c thñ tôc lµ viÖc hµi hoµ ho¸ néi dung cña c¸c thñ tôc 
®ã. Sù hç trî cña c¸c nhµ tµi trî vÉn cßn vÊp ph¶i  sù  chång chÐo trong ho¹t ®éng, thiÕu nhÊt qu¸n 
gi÷a c¸c c«ng cô thùc hiÖn vµ môc tiªu, thiÕu sù râ rµng, chÆt chÏ trong chÝnh s¸ch. C¸ch hiÖu qu¶ 
nhÊt ®Ó kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm nµy lµ liªn kÕt tÊt c¶ c¸c nhµ tµi trî cïng hç trî chiÕn l−îc ph¸t 
triÓn quèc gia. NÕu KÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH ®−îc x©y dùng dùa vµo ®iÓm m¹nh cña ChiÕn 
l−îc TDTG&GN, mét v¨n b¶n ®−a ra c¸c c¶i c¸ch ®Çy tham väng nh¾m vµo môc tiªu t¨ng tr−ëng 
dµi h¹n vµ ph¸t triÓn hoµ nhËp, th× KÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH s¾p tíi cã thÓ trë thµnh mét 
ph−¬ng tiÖn ®iÒu phèi chñ ®¹o ®Ó b¶o ®¶m hiÖu qu¶ trong sö dông nguån tµi trî trong giai ®o¹n 5 
n¨m tíi. 

 

Bao nhiªu viÖn trî lµ ®ñ? 

 

ViÖt Nam lµ mét trong nh÷ng n−íc nhËn ODA chÝnh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Trong 
giai ®o¹n 1994-2003, c¸c nhµ tµi trî ®S cam kÕt tæng sè 22,6 tû USD viÖn trî. C¸c cam kÕt nµy ®S 
dÉn ®Õn viÖc ký kÕt c¸c hiÖp ®Þnh tµi trî víi tæng trÞ gi¸ 21,1 tû USD. MÆc dï c¸c con sè ®ã lµ lín 
vÒ gi¸ trÞ tuyÖt ®èi, nh−ng vÉn cßn khiªm tèn so víi quy m« nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Víi møc 2,5 tû 
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USD mçi n¨m, cam kÕt ODA hµng n¨m t−¬ng ®−¬ng víi 6% GDP, 24 % chi tiªu c«ng céng vµ 10 
% nhËp khÈu.Nh− chÝnh phñ ViÖt Nam th−êng nhÊn m¹nh, viÖn trî n−íc ngoµi lµ mét nguån tµi 
chÝnh quan träng nh−ng kh«ng ph¶i lµ nguån tµi chÝnh kh«ng thÓ thiÕu ®−îc. 

ViÖt Nam kh«ng ph¶i hoµn tr¶ mét phÇn kho¶n viÖn trî ODA lín nµy. Tæng sè viÖn trî 
kh«ng hoµn l¹i trong giai ®o¹n 1993-2004 lªn ®Õn 4,2 tû USD, 16,9 tû USD cßn l¹i lµ c¸c kho¶n 
vay.  Trong c¸c kho¶n vay cam kÕt, cho ®Õn nay 10,5 tû USD ®S ®−îc gi¶i ng©n (H×nh 12.1). §©y 
lµ c¸c kho¶n vay víi ®iÒu kiÖn hÕt søc −u ®Si. Thêi gian ©n h¹n trung b×nh cña c¸c kho¶n vay 
ODA lµ gÇn 10 n¨m kÓ tõ n¨m 1994, vµ lSi suÊt trung b×nh dao ®éng tõ 1 ®Õn 2% n¨m. Tuy nhiªn, 
mét sè ng−êi ®Æt c©u hái liÖu viÖc hoµn tr¶ nî, céng víi c¸c kho¶n vay ODA dù tÝnh trong t−¬ng 
lai, liÖu sÏ cã trë thµnh mét g¸nh nÆng qu¸ lín cho ViÖt Nam trong t−¬ng lai kh«ng xa kh«ng. 
§©y lµ mét c©u hái hîp lý vµ cÇn ph¶i cã c©u tr¶ lêi. 

  
H×nh 12.1: Vèn vay ODA cho ViÖt Nam  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Cam ket

Giai ngân

 
Chó thÝch:     Sè liÖu ®−îc tÝnh b»ng triÖu ®«-la. 

Nguån: Tù tÝnh to¸n (2004) 

 

§Ó ®¬n gi¶n hãa vÊn ®Ò, cÇn xem xÐt kh¶ n¨ng chÝnh. Víi kh¶ n¨ng c¬ b¶n, ViÖt Nam 
®−îc nhËn 1.200 triÖu USD gi¶i ng©n ODA mçi n¨m cho ®Õn n¨m 2007 vµ 1.000 triÖu USD mçi 
n¨m tõ n¨m 2009 ®Õn 2015. §Õn n¨m 2007, c¸c ®iÒu kho¶n vay sÏ t−¬ng tù nh− ®iÒu kho¶n cña 
HiÖp héi Ph¸t triÓn quèc tÕ cña Ng©n hµng ThÕ giíi ®−a ra. Sau ®ã, ViÖt Nam sÏ ph¶i chuyÓn sang 
c¸c ®iÒu kiÖn "hçn hîp hãa" (Ýt −u ®Si h¬n) t−¬ng ®−¬ng víi ®iÒu kho¶n mµ Ng©n hµng ThÕ giíi 
giµnh cho Ên ®é. NghÜa lµ, thêi gian ©n h¹n gi¶m xuèng cßn 7 n¨m vµ lSi suÊt t¨ng lªn 3%. Tõ 
n¨m 2016 trë ®i,  nguån ODA sÏ gi¶m ®i cho ®Õn khi ®¹t møc 400 triÖu USD ®Õn n¨m 2020. LSi 
suÊt t¨ng lªn 4% vµ thêi gian ©n h¹n gi¶m tõ 15 n¨m xuèng 5 n¨m. TÊt c¶ c¸c gi¶ ®Þnh kinh tÕ vÜ 
m« kh¸c lµ nh÷ng gi¶ ®Þnh ®−îc sö dông ®Ó ®¸nh gi¸ tÝnh bÒn v÷ng cña kho¶n vay n−íc ngoµi cña 
ViÖt Nam. Víi kh¶ n¨ng cao, ViÖt Nam vay l−îng ODA nhiÒu h¬n. Gi¶i ng©n vèn vay h»ng n¨m 
theo c¸c ®iÒu kiÖn −u ®Si lín nhÊt sÏ nhiÒu h¬n trong kÞch b¶n c¬ së kho¶ng 300 triÖu USD vµ tiÕp 
tôc ®Õn n¨m 2011. KÓ tõ ®ã trë ®i, c¸c kho¶n gi¶i ng©n kÐm −u ®Si h¬n còng sÏ nhiÒu h¬n so víi 
kh¶ n¨ng c¬ b¶n kho¶ng 300 triÖu USD. Møc gi¶i ng©n hçn hîp tõ n¨m 2016 trë ®i cã gi¶m nh−ng 
vÉn ®¹t møc 500 triÖu USD vµo n¨m 2020 víi c¸c ®iÒu  kiÖn −u ®Si kh«ng gi¶m. Mét gi¶ ®Þnh 
ngÇm trong kh¶ n¨ng nµy lµ viÖc vay th−¬ng m¹i bÞ ®×nh trÖ so víi kh¶ n¨ng c¬ b¶n. 
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Trong c¶ hai kÞch b¶n, c¸c kho¶n vay viªn trî hoµn toµn cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc (H×nh 
12.2). Sè tiÒn dïng ®Ó thanh to¸n c¸c kho¶n vay ODA hiÖn nay t−¬ng ®−¬ng víi 2,7% kim ng¹ch 
xuÊt khÈu. Trong giai ®o¹n 15 n¨m, con sè nµy sÏ gi¶m  xuèng møc t−¬ng ®−¬ng 1% kim ng¹ch 
xuÊt khÈu trong kÞch b¶n c¬ së vµ 1,5% trong kÞch b¶n khã kh¨n.  VÒ tµi chÝnh c«ng, ®Õn n¨m 
2020, viÖc hoµn tr¶ vèn vay ODA cã thÒ hÊp thô tõ 3,5 ®Õn 5,5% nguån thu cña chÝnh phñ so víi 
tû lÖ 7,5% hiÖn nay. 

MÆc dï g¸nh nÆng tr¶ nî lín h¬n, nh−ng kÞch b¶n cao thùc tÕ l¹i thuËn lîi h¬n cho ViÖt 
Nam do phÇn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i kh¸ quan träng ®i cïng c¸c kho¶n vay −u ®Si. C¸ch ®¬n gi¶n 
®Ó ®¸nh gi¸ phÇn viÖn trî nµy lµ so s¸nh g¸nh nÆng vèn vay ODA víi g¸nh nÆng nî c«ng trong 
n−íc. ChÝnh phñ gÇn ®©y ®S ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 5 n¨m. Tr¸i phiÕu nµy sÏ ®−îc ph¸t hµnh cuèn 
chiÕu trong 5 n¨m tiÕp theo víi tû lÖ lSi suÊt lµ 8,3% n¨m.  T¨ng c¸c kho¶n vay t¹i thÞ tr−êng 
trong n−íc lµ mét c¸ch thay thÕ viÖc nhËn viÖn trî n−íc ngoµi. Gi¶ ®Þnh tû lÖ tr−ît gi¸ cña ®ång 
néi tÖ lµ 2% n¨m, th× lSi suÊt cña nî trong n−íc ®−îc tÝnh b»ng ®« lµ sÏ ë møc 6,3%. GÝa trÞ hiÖn 
t¹i cña nî ODA míi ViÖt Nam víi tû lÖ triÕt khÊu 6,3%, lµ kho¶ng 6,1 tû ®«la so víi gi¸ trÞ danh 
nghÜa 15,6 tû ®« la. Sù kh¸c biÖt gi÷a hai con sè nµy lµ ë phÇn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i ®i ®«i víi 
c¸c kho¶n vay ODA.  CÊu phÇn nµy cao h¬n nhiÒu so víi møc 4,2 tû USD viÖn trî kh«ng hoµn l¹i 
mµ ViÖt Nam nhËn ®−îc cho ®Õn nay. Do viÖc tr¶ nî ODA cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc vµ cÊu phÇn viÖn 
trî kh«ng hoµn l¹i trong kho¶n nî ODA lªn ®Õn 60 %, nªn ViÖt Nam cã lîi h¬n khi sö dông viÖn 
trî n−íc ngoµi cµng nhiÒu cµng tèt.  

 

H×nh 12.2: Tr¶ nî ODA tÝnh theo tû träng xuÊt khÈu 
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                 Nguån:  Tù tÝnh to¸n. 

 

C«ng cô phï hîp 

 

Ph©n biÖt gi÷a viÖn trî kh«ng hoµn l¹i vµ vèn vay phï hîp víi viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é  
chuyÓn giao nguån lùc th«ng qua ODA hoÆc khi dù b¸o g¸nh nÆng liªn quan ®Õn viÖc tr¶ nî 
ODA. Tuy nhiªn, ph©n biÖt c¸c ph−¬ng thøc ph©n bæ ODA cho n−íc nhËn tµi trî còng kh«ng kÐm 
phÇn quan träng. QuyÕt ®Þnh lùa chän gi÷a tµi trî dù ¸n vµ hç trî ng©n s¸ch lµ hÕt søc quan träng. 
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Tµi trî theo dù ¸n th−êng ®−îc g¾n víi c¸c dù ¸n "h÷u h×nh" nh− viÖc x©y ®−êng cao tèc 
vµ cÇu, l¾p ®Æt ®−êng èng n−íc t¹i khu vùc ®« thÞ, l¾p ®Æt c¸c m¹ng l−íi m¸y tÝnh cho qu¶n lý hÖ 
thèng th«ng tin hoÆc ph¸t triÓn c¸c c¬ së h¹ tÇng quy m« nhá t¹i c¸c xS nghÌo. C¸c dù ¸n nµy 
th−êng ®ßi hái ph¶i mua s¾m rÊt nhiÒu hµng hãa vµ dÞch vô (xi m¨ng, phÇn mÒm vµ c¸c hµng hãa 
t−¬ng tù) vµ ®ßi hái ph¶i cã gi¸m s¸t chÆt chÏ ®Ó b¶o ®¶m r»ng nguån tµi trî ®−îc sö dông ®óng g 
môc tiªu ®S ®Þnh ra. Qu¸ tr×nh thiÕt kÕ dù ¸n ®S ®−îc nç lùc c¶i thiÖn sao cho c¸c dù ¸n cã t¸c 
®éng m¹nh tíi qu¸ tr×nh ph¸t triÓn th«ng qua c¸c s¶n phÈm ®Çu ra trùc tiÕp còng nh− th«ng qua 
t¨ng c−êng n¨ng lùc vµ hiÖu øng thÓ hiÖn thµnh tùu. C¸c dù ¸n kiÓu nµy do Ban qu¶n lý dù ¸n 
qu¶n lý, c¸c ban nµy ho¹t ®éng ngoµi bé m¸y th«ng th−êng cña chÝnh phñ vµ tu©n theo c¸c thñ tôc 
cña chÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî ë møc cao nhÊt cã thÓ ®−îc. 

Hç trî ng©n s¸ch trùc tiÕp cã thÓ diÔn ra t¹i cÊp quèc gia nh− Ch−¬ng tr×nh TÝn dông Hç 
trî gi¶m nghÌo (TÝn dông HTGN) hµng n¨m hoÆc d−íi h×nh thøc hç trî ngµnh theo ch−¬ng tr×nh 
nh− C¸ch tiÕp cËn toµn  ngµnh (SWAPs). Hç trî ng©n s¸ch liªn quan ®Õn viÖc chuyÓn giao th¼ng 
nguån ODA cho ChÝnh phñ trung −¬ng hoÆc cho mét bé. Sau ®ã, ChÝnh phñ hoÆc bé ®ã  sÏ sö 
dông nguån ODA nµy theo nhu cÇu vµ dùa trªn c¸c thñ tôc cña m×nh. Do ®ã, kh«ng thÓ gi¸m s¸t 
®−îc c¸c nguån lùc ®−îc cam kÕt vµo bÊt kú mét h¹ng môc chi tiªu cô thÓ nµo. Tuy nhiªn, hç trî 
ng©n s¸ch th−êng diÔn ra trong bèi c¶nh thay ®æi chÝnh s¸ch, lµm chuyÓn ®Þnh h−íng chi tiªu 
chung (cña ChÝnh phñ hoÆc c¸c bé chñ qu¶n) sang mét h−íng ®i mong muèn. VÝ dô, ch−¬ng tr×nh 
TÝn dông HTGN ®S hç trî c¶i c¸ch c¸c NHTMNN, viÖc x©y dùng mét m¹ng l−íi an sinh cho c¸c 
lao ®éng d«i d− tõ DNNN vµ t¨ng ng©n s¸ch quèc gia cho ngµnh gi¸o dôc vµ thiÕt lËp c¸c Qòy 
ch¨m sãc y tÕ cho ng−êi nghÌo ë cÊp tØnh. Chi tiªu ng©n s¸ch bæ sung ®Ó thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p 
®ã v−ît xa so víi nguån lùc ®ãng gãp th«ng qua PRSC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khung 12.1:  Ph¶n øng cña c¸c nhµ tµi trî ®èi víi vÊn ®Ò tham nhòng  
 

Tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn dù ¸n tµi trî n»m ë phÝa n−íc vay. N−íc vay do ®ã ph¶i chÞu tr¸ch 
nhiÖm nÕu cã sù l¹m dông tiÒn. Tuy nhiªn, bÊt chÊp nguyªn t¾c chung nµy, c¸c nhµ tµi trî còng cÇn ®¶m 
b¶o r»ng c¸c nguån lùc ®−îc sö dông ®óng víi c¸c môc tiªu ®−îc ®Þnh ra. VÒ dµi h¹n, dùa vµo hÖ thèng 
qu¶n lý rñi ro tµi chÝnh cña ViÖt Nam sÏ h¬n lµ dùa vµo sù kiÓm so¸t vµ thñ tôc cña c¸c nhµ tµi trî. Tuy 
nhiªn, do n¨ng lùc hiÖn nay vµ m«i tr−êng tµi chÝnh rñi ro cao ë ViÖt Nam, viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ kiÓm 
so¸t sÏ diÔn ra tõng b−íc. VÒ ng¾n h¹n, c¸c ph−¬ng ph¸p vµ c«ng cô gi¸m s¸t tµi chÝnh cÇn ph¶i ®−îc 
hîp lý hãa vµ cñng cè h¬n n÷a.  C¸c ph−¬ng ph¸p vµ c«ng cô ®−îc c¶i thiÖn cã thÓ t¹o c¬ së h÷u Ých ®Ó 
x©y dùng hÖ thèng qu¶n lý cña ChÝnh phñ. 

Trong viÖc x©y dùng mét c¸ch tiÕp cËn gi¶m rñi ro tµi chÝnh trong c¸c ho¹t ®éng sö dông vèn 
vay, Nhãm Ng©n hµng ThÕ giíi t¹i ViÖt Nam ®S c©n nh¾c c¸c ch−¬ng tr×nh quèc gia kh¸c (nh− 
Indonesia vµ Trung Quèc) ®Ó rót ra nhiÒu kinh nghiÖm trong viÖc xö lý c¸c vÊn ®Ò nµy. Dùa vµo ®ã cã 
thÓ  x©y dùng mét chiÕn l−îc bao gåm bèn yÕu tè: 

• Gi¶i quyÕt c¸c rñi ro ®èi víi c¸c dù ¸n tµi trî hiÖn t¹i th«ng qua viÖc t¨ng c−êng gi¸m s¸t 

• Gi¶i quyÕt c¸c rñi ro trong c¸c dù ¸n tµi trî míi th«ng qua viÖc c¶i thiÖn thiÕt kÕ dù ¸n vµ c¸c 
c¬ chÕ gi¶m nhÑ rñi ro 

•  Cñng cè c¸c c¬ chÕ thùc thi ph¸p luËt vµ trõng ph¹t trong hÖ thèng cña chÝnh phñ vµ t¹i Ng©n 
hµng thÕ giíi vµ 

• N©ng cao n¨ng lùc cña c¸c c¸n bé trong viÖc gi¶i quyÕt c¸c rñi ro tµi chÝnh trong c¸c dù ¸n tµi 
trî 
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C¶ vèn vay vµ viÖn trî kh«ng hoµn l¹i ®Òu cã thÓ ®−îc sö dông ®Ó hç trî cho c¶ hai 
ph−¬ng thøc gi¶i ng©n nguån vèn ODA. HÇu hÕt c¸c dù ¸n quy m« lín, ®Æc biÖt trong lÜnh vùc c¬ 
së h¹ tÇng, ®−îc tµi trî th«ng qua vèn vay. C¸c dù ¸n nhá h¬n nh− c¸c dù ¸n do c¸c tæ chøc phi 
chÝnh phñ thùc hiÖn ®−îc hç trî b»ng viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. Trong khi ®ã, c¸c dù ¸n kh¸c sö 
dông kÕt hîp mét kho¶n vay cña mét nhµ tµi trî nµy víi mét hoÆc mét vµi kho¶n viÖn trî kh«ng 
hoµn l¹i cña c¸c nhµ tµi trî kh¸c. Ho¹t ®éng hç trî ng©n s¸ch còng theo c¸ch lµm t−¬ng tù. ë ViÖt 
Nam, ch−¬ng tr×nh TÝn dông HTGN lµ sù kÕt hîp cña c¶ hai ph−¬ng thøc ODA trªn. Ho¹t ®éng 
nµy ®−îc chÝnh thøc vËn hµnh víi t− c¸ch lµ vèn vay cña Ng©n hµng ThÕ giíi. Tuy nhiªn, m«t sè 
l−îng lín c¸c tæ chøc ®ång tµi trî ®S tham gia vµo qu¸ tr×nh chuÈn bÞ ch−¬ng tr×nh nµy. Mét sè tæ 
chøc (nh− ADB vµ JBIC) cung cÊp vèn vay ODA song song; c¸c tæ chøc kh¸c (nh− CIDA, 
DANIDA DFID, Uû ban Ch©u ¢u vµ NMDC) ®ãng gãp nguån lùc d−íi h×nh thøc viÖn trî kh«ng 
hoµn l¹i. 

C¸c nhµ tµi trî kh«ng muèn cung cÊp hç trî ng©n s¸ch khi c¸c quy chÕ b¶o ®¶m tµi chÝnh 
liªn quan ®Õn  tham nhòng vµ l¹m dông ng©n s¸ch cßn yÕu kÐm hoÆc khi t×nh tr¹ng thiÕu ®Þnh 
h−íng chiÕn l−îc cã thÓ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng nguån lùc sÏ bÞ sö dông kÐm hiÖu qu¶. ViÖc tµi trî dù 
¸n chÞu sù gi¸m s¸t chÆt chÏ h¬n vµ s¶n phÈm ®Çu ra cña nã cã thÓ "nh×n thÊy ®−îc". ViÖc kiÓm 
so¸t vµ c¬ chÕ tµi chÝnh nh»m gi¶m thiÓu nguy c¬ tham nhòng cã thÓ hoÆc nªn ®−îc thiÕt lËp 
(Khung 12.1). Tuy nhiªn, do tiÒn cã thÓ ®−îc sö dông vµo môc ®Ých kh¸c nhau nªn sù kh¸c biÖt 
gi÷a tµi trî dù ¸n vµ hç trî ng©n s¸ch kh«ng thËt râ rµng nh− mäi ng−êi nghÜ. VÝ dô nh− cã nh÷ng 
dù ¸n mµ ChÝnh phñ mét n−íc vÉn sÏ thùc hiÖn kÓ c¶ khi kh«ng cã nguån lùc ODA. ViÖn trî n−íc 
ngoµi cho phÐp ChÝnh phñ gi¶i phãng nguån lùc ph¶i bá ra cho dù ¸n nµy vµ ®−îc dïng ®Ó chi tiªu 
vµo  môc tiªu kh¸c. Tuy nhiªn, c¸c nhµ tµi trî kh«ng thÓ lµm ®−îc nhiÒu trong viÖc cñng cè hÖ 
thèng kiÓm so¸t tµi chÝnh hoÆc ®Þnh h−íng chiÕn l−îc cã thùc chi bæ sung. Th«ng th−êng, ®èi víi 
hç trî ng©n s¸ch, c¸c nhµ tµi trî thËm chÝ kh«ng biÕt viÖc chi tiªu giµnh cho ®Þnh h−íng chiÕn 
l−îc nµo. 

MÆt kh¸c, hç trî ng©n s¸ch cã thÓ gi¶i ng©n nhanh h¬n vµ do vËy cho phÐp ViÖt Nam tËn 
dông ®−îc c¸c kho¶n vay −u ®Si kh«ng ph¶i lóc nµo còng cã.  Hç trî ng©n s¸ch còng kh«ng ®ßi 
hái ph¶i cã mét c¬ cÊu ChÝnh phñ t−¬ng øng bao gåm c¸c BQLDA ®−îc gi¸m s¸t vµ ho¹t ®éng 
trªn c¬ së tu©n thñ c¸c thñ tôc cña nhµ tµi trî. LiÖu c¸c BQLDA nh− vËy cã gãp phÇn t¨ng c−êng 
n¨ng lùc ®Þa ph−¬ng hay kh«ng hay chØ dõng l¹i ë møc mét bé m¸y ChÝnh phñ t−¬ng øng mµ th«i 
hiÖn vÉn cßn lµ mét vÊn ®Ò g©y tranh cSi. 

Do cßn nh÷ng ®iÒu ch−a râ rµng, nªn viÖc th¶o luËn c¸c lîi thÕ cña tµi trî dù ¸n vµ hç trî 
ng©n s¸ch ®Ó lùa chän mét trong hai hay c¶ hai ph−¬ng ph¸p lµ ®iÒu kh«ng cÇn thiÕt. ë quy m« 
réng, hai m« h×nh ODA nµy mang tÝnh bæ sung chø kh«ng thay thÕ cho nhau. §iÒu quan träng 
kh«ng ph¶i lµ c¸ch thøc gi¶i ng©n mµ lµ t¸c ®éng ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. C¸c dù ¸n lµ c¸ch 
chuyÓn giao c¸c th«ng lÖ tèt nhÊt kh«ng chØ trªn khÝa c¹nh kü thuËt mµ cßn vÒ vÊn ®Ò chÝnh s¸ch. 
T¹i ViÖt Nam, c¸c dù ¸n cã cÊu phÇn h−íng ®Õn céng ®ång m¹nh t¸c ®éng ®Õn quan ®iÓm cña c¸c 
nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch chñ chèt vÒ tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh t¹i cÊp ®Þa ph−¬ng. Trong khi ®ã, 
c¸c dù ¸n n¨ng l−îng ®S më cöa cho sù tham gia cña khu vùc t− nh©n trong lÜnh vùc c¬ së h¹ tÇng. 
C¸c ho¹t ®éng hç trî ng©n s¸ch, ®Æc biÖt khi c¸c ho¹t ®éng ®ã cho phÐp sù ®iÒu phèi chÆt chÏ c¸c 
th«ng ®iÖp chÝnh s¸ch gi÷a c¸c nhµ tµi trî, t¹o c¬ héi thóc ®Èy c¶i c¸ch kinh tÕ. ChÝnh c¸c c¶i c¸ch 
cÇn thiÕt ®ã sÏ lµm cho ho¹t ®éng tµi trî dù ¸n thªm hiÖu qu¶. VÝ dô, viÖc th«ng qua tiªu chuÈn 
chÊt l−îng tr−êng tiÓu häc trªn toµn quèc cã thÓ lµm t¨ng t¸c ®éng cña tµi trî dù ¸n rÊt nhiÒu 
trong ngµnh gi¸o dôc. T−¬ng tù nh− vËy, mét quy ®Þnh hîp lý vÒ phÝ sö dông n−íc cã thÓ c¶i thiÖn 
hiÖu qu¶ tµi trî dù ¸n trong lÜnh vùc ph¸t triÓn ®« thÞ. 
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NhiÒu ng−êi cho r»ng ®èi tho¹i chÝnh s¸ch cã t¸c ®éng lín nhÊt v× t¸c ®éng cña nã lan táa 
kh¾p nÒn kinh tÕ. Tuy nhiªn, cßn ch−a râ lµ liÖu chÝnh phñ cã s½n sµng tham gia nghiªm tóc vµo  
®èi tho¹i víi c¸c nhµ tµi trî kh«ng cã kh¶ n¨ng ®ãng gãp nguån lùc lín hay kh«ng, ®Æc biÖt lµ ®Ó 
hç trî c¸c c¶i c¸ch cã chi phÝ râ rµng vÒ nguån lùc ng©n s¸ch. §iÒu nµy t¹o ®éng lùc ®iÒu chØnh 
tµi trî dùa trªn quyÕt t©m thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch cña ChÝnh phñ. §Æc biÖt, qóa tr×nh TÝn 
dông HTGN tÝnh ®Õn hai cÊp ®é tµi trî, phô thuéc vµo tèc ®é c¶i c¸ch, vµ Ch−¬ng tr×nh TÝn dông 
HTGN cßn tÝnh ®Õn viÖc kh«ng tµi trî trong tr−êng hîp c¸c ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch bÞ ®×nh trÖ. Tuy 
nhiªn, viÖc ®iÒu chØnh vèn vay ODA còng kh«ng cã nhiÒu c¬ héi g©y ra c¸c t¸c ®éng chÝnh s¸ch 
®èi víi mét quèc gia kh«ng lÖ thuéc vµo tµi trî nh− ViÖt Nam. Cuèi cïng, tÝnh së h÷u cña ChÝnh 
phñ míi lµ ®éng lùc quyÕt ®Þnh quan träng nhÊt cña qu¸ tr×nh c¶i c¸ch. 

 
Hµi hßa hãa quy tr×nh 

 

Gi¶i ng©n nguån tµi trî dù ¸n ODA cßn hÕt søc chËm ch¹p ë ViÖt Nam. Do ®ã, viÖc ®¹t 
®−îc c¸c môc tiªu ph¸t triÓn bÞ chËm l¹i vµ tiÒm n¨ng ph¸t huy hiÖu øng thÓ hiÖn thµnh tùu bÞ 
gi¶m ®i. N¨ng lùc h¹n chÕ cña chÝnh phñ ViÖt Nam, ®Æc biÖt t¹i cÊp ®Þa ph−¬ng, th−êng ®−îc quy 
lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n chÝnh cho gi¶i ng©n chËm. Tuy nhiªn, c¸c n−íc ®ang ph¸t triÓn 
kh¸c cã n¨ng lùc yÕu h¬n nhiÒu vµ vÉn cã thÓ gi¶i ng©n nhanh h¬n ViÖt Nam.  §iÒu ng¹c nhiªn 
h¬n lµ c¸c dù ¸n ®Çu t− kh«ng cã vèn cña c¸c nhµ tµi trî gi¶i ng©n rÊt tèt ë ViÖt Nam. So s¸nh 71 
dù ¸n c¬ së h¹ tÇng quy m« lín trong ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c«ng céng 1996-2001 lµ mét vÝ dô cho 
®iÒu nµy. C¸c dù ¸n cã thÓ ®−îc ph©n lo¹i theo tû träng ODA trong tæng ®Çu t−. KÕt qu¶ cho thÊy 
viÖc hoµn thµnh dù ¸n diÔn ra nhanh h¬n nhiÒu trong bÊt kú giai ®o¹n nµo tõ n¨m 1996 ®Õn 2001 
®èi víi c¸c dù ¸n cã tû träng tµi trî n−íc ngoµi thÊp nhÊt (H×nh 12.3). 

 

H×nh 12.3: Thùc hiÖn dù ¸n cã hoÆc kh«ng cã sù hç trî cña nhµ tµi trî 

Chó thÝch:  C¸c sè liÖu nµy dùa trªn tæng ®Çu t− hµng n¨m lµ mét phÇn cña tæng møc 
®Çu t− theo kÕ ho¹ch t¹i 71 dù ¸n c¬ së h¹ tÇng quy m« lín trong 
ch−¬ng tr×nh ®Çu t− c«ng céng giai ®o¹n 1996-2001. Ba nhãm nµy ®−îc 
x¸c ®Þnh theo tû lÖ tµi trî cña c¸c nhµ tµi trî trong tæng ®Çu t−.  

   Nguån:        Theo Ib Larsen, Ph¹m Lan H−¬ng vµ Martin Rama (2004). 
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ë mét møc ®é nµo ®ã, sù kh¸c biÖt trong tèc ®é thùc hiÖn liªn quan ®Õn ®Æc ®iÓm ngµnh. 
Dù ¸n lín thø ba vÒ møc ®é hç trî cña c¸c nhµ tµi trî tËp trung nhiÒu h¬n vµo ngµnh vÖ sinh m«i 
tr−êng vµ n−íc s¹ch. Ngµnh nµy vÉn ch−a ph¶i lµ −u tiªn chÝnh cña chÝnh phñ. Dù ¸n thÊp thø ba 
vÒ møc ®é tµi trî bao gåm nhiÒu dù ¸n giao th«ng. §©y lµ mét lÜnh vùc chÝnh phñ ®S cã rÊt nhiÒu 
nç lùc ph¸t triÓn, ®«i khi th«ng qua c¸c c¬ chÕ tµi chÝnh cßn g©y nhiÒu tranh cSi. C¸c tèc ®é kh¸c 
nhau trong viÖc thùc hiÖn cã thÓ ph¶n ¸nh c¸c −u tiªn kh¸c nhau cña chÝnh phñ ®èi víi c¸c dù ¸n 
c¬ së h¹ tÇng kh¸c nhau trong c¸c ngµnh kh¸c nhau. 

Trªn mét møc ®é lín h¬n, sù kh¸c biÖt vÒ tèc ®é gi¶i ng©n liªn quan ®Õn c¸c thñ tôc phøc 
t¹p cña c¸c nhµ tµi trî ®Æc biÖt trong lÜnh vùc mua s¾m hµng hãa vµ dÞch vô vµ t¸i ®Þnh c− d©n c− 
bÞ dù ¸n ¶nh h−ëng tíi. C¸c thñ tôc nµy nh»m gi¶m thiÓu sù th«ng ®ång vµ hiÖn th−îng thôt quü 
vµ b¶o vÖ kh¶ n¨ng sinh kÕ cña nh÷ng ng−êi d©n mÊt tµi s¶n do c¸c dù ¸n. MÆc dï c¸c thñ tôc nµy 
lµ hîp lý, nh−ng l¹i kh¸c víi c¸c thñ tôc ®−îc sö dông ë ViÖt Nam. Do ®ã, c¸c quan chøc chÝnh 
phñ ph¶i cã thªm thêi gian ®Ó lµm quen víi c¸c thñ tôc ®ã.  

VÊn ®Ò cµng phøc t¹p h¬n do tÝnh ®a d¹ng cña c¸c thñ tôc vµ hå s¬ liªn quan. Mçi nhµ tµi 
trî l¹i cã c¸c quy ®Þnh riªng vÒ mua s¾m, qu¶n lý tµi chÝnh, kiÓm to¸n, t¸i ®Þnh c− nh÷ng ng−êi 
d©n bÞ dù ¸n ¶nh h−ëng, b¶o vÖ m«i tr−êng vv... §ßi hái c¸c c«ng chøc ph¶i thµnh th¹o tÊt c¶ c¸c 
quy ®Þnh nµy lµ ®iÒu kh«ng thùc tÕ. Mét gi¶i ph¸p kh¾c phôc vÊn ®Ò nµy lµ huy ®éng nguån lùc tõ 
c¸c nhµ tµi trî kh¸c nhau vµ vËn hµnh theo nguyªn t¾c cña mét nhµ tµi trî mµ th«i (Khung 12.2). 
Mét c¸ch tiÕp cËn tham väng h¬n lµ hµi hãa hãa c¸c thñ tôc cña c¸c nhµ tµi trî sao cho c¸c quy 
®Þnh theo dâi vµ c¸c hå s¬ liªn quan cho c¸c dù ¸n ODA lµ gièng nhau. S¸ng kiÕn hµi hßa hãa 
hiÖn nay lµ mét nç lùc thùc hiÖn c¸ch tiÕp cËn nµy trªn thùc tÕ (Khung 12.3). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mét gi¶i ph¸p bÒn v÷ng h¬n vÒ l©u dµi lµ cñng cè c¸c quy ®Þnh, c¬ chÕ vµ quy ®Þnh an 
toµn cña ViÖt Nam sao cho c¸c nhµ tµi trî cã thÓ ¸p dông mét c¸ch tù tin. NÕu lµm ®−îc viÖc nµy, 
kh«ng nh÷ng gi¶i ng©n c¸c dù ¸n ODA sÏ nhanh h¬n mµ kh¶ n¨ng qu¶n lý còng sÏ ®−îc c¶i thiÖn 

Khung 12.2: Qòy tÝn th¸c ®a biªn 
 

C¸c nhµ tµi trî ®S tËp hîp c¸c nguån lùc ®Ó hç trî thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh c¶i c¸ch trong mét 
lo¹t c¸c lÜnh vùc, tõ hiÖn ®¹i hãa hµnh chÝnh c«ng (cã ®èi t¸c lµ Bé Néi vô) ®Õn viÖc thùc hiÖn ChiÕn 
l−îc TDTG&GN (do BKH§T lµm ®èi t¸c). T¹i ViÖt Nam, mét trong nh÷ng Qòy TÝn th¸c §a biªn (Qòy 
TT§B) lín nhÊt ®−îc ho¹t ®éng ®−îc thµnh lËp n¨m 2004 nh»m hç trî s¸ng kiÕn qu¶n lý tµi chÝnh c«ng. 
§èi t¸c trong tr−êng hîp nµy lµ BTC. 

C¸c nhµ tµi trî ®ãng gãp vµo Qòy TT§B hiÖn nay  thuéc nhãm c¸c nhµ tµi trî ®ång quan ®iÓm 
lµ CIDA, DANIDA, DFID, NMDC, NORAD, SDC vµ SIDA. Qòy TT§B do Ng©n hµng thÕ giíi qu¶n lý 
nh−ng do ChÝnh phñ ViÖt Nam thùc hiÖn. Theo c¬ chÕ nµy, ChÝnh phñ cã tr¸ch nhiÖm x¸c ®Þnh c¸c nhu 
cÇu hç trî kü thuËt cÇn thiÕt. Ng©n hµng ThÕ giíi ®ãng vai trß hç trî vÒ kü thuËt theo yªu cÇu cña ChÝnh 
phñ.  Ng©n hµng còng ®ãng vai trß c©n ®èi c¸c giao dÞch. 

Qòy TT§B tµi trî cho c¸c ho¹t ®éng hç trî kü thuËt trong s¸u lÜnh vùc: qu¶n lý ng©n s¸ch nhµ 
n−íc, qu¶n lý nguån thu nhµ n−íc, qu¶n lý nî c«ng, qu¶n lý tµi chÝnh DNNN, qu¶n lý tµi s¶n nhµ n−íc 
vµ qu¶n lý gi¸ c¶. Sù hç trî kü thuËt nµy ®S gióp ChÝnh phñ x¸c ®Þnh c¸c gi¶i ph¸p, ®−a ra c¸c −u tiªn vµ 
x¸c ®Þnh cô thÓ c¸c nhu cÇu c¶i c¸ch. Qòy còng gióp  ChÝnh phñ x©y dùng n¨ng lùc lËp kÕ ho¹ch vµ thùc 
hiÖn vµ vËn hµnh c¸c quy tr×nh qu¶n lý tµi chÝnh míi. 

Qòy TT§B cho c¶i c¸ch qu¶n lý tµi chÝnh c«ng còng lµ mét c¬ chÕ ®iÒu phèi. NÕu kh«ng cã 
quü nµy, c¸c nhµ tµi trî tham gia h¼n ®S ®Ò nghÞ ChÝnh phñ tiÕp cËn vèn theo c¸c hiÖp ®Þnh tµi trî kh¸c 
nhau, ®ßi hái ph¶i tu©n thñ c¸c thñ tôc kh¸c nhau cña c¸c nhµ tµi trî.  Do ®ã, BTC ®S tr¸nh ®−îc nh÷ng 
sù thiÕu nhÊt qu¸n trong ph−¬ng ph¸p vµ chång chÐo c¸c ho¹t ®éng. 
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kh«ng chØ giíi h¹n trong c¸c ban qu¶n lý dù ¸n. HiÖn t−îng thôt quü vµ tham nhòng sÏ bÞ gi¶m ®i 
vµ ®êi sèng cña nh÷ng ng−êi d©n bÞ dù ¸n ¶nh h−ëng tíi sÏ ®−îc b¶o vÖ tèt h¬n trong tÊt c¶ c¸c dù 
¸n vµ kh«ng chØ giíi h¹n ë c¸c dù ¸n ®−îc h−ëng sù hç trî tµi chÝnh cña c¸c nhµ tµi trî. 

 

Sù g¾n kÕt chÝnh s¸ch 

 

Cã mét yÕu tè còng quan träng nh− viÖc hµi hßa hãa quy tr×nh, nÕu kh«ng muèn nãi lµ 
quan träng h¬n - ®ã lµ viÖc hµi hßa hãa néi dung. Tµi trî ODA nh»m hç trî qu¸ tr×nh ph¸t triÓn 
cña ViÖt Nam th«ng qua c¸c nguån tµi chÝnh, c¶i thiÖn ®éng c¬, kiÕn thøc kü thuËt vµ t− vÊn dù 
¸n. Tuy nhiªn, sù ®iÒu phèi ch−a cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c nhµ tµi trî vµ ®«i khi gi÷a c¸c ho¹t ®éng 
kh¸c nhau cña cïng mét nhµ tµi trî cã thÓ lµm gi¶m hiÖu qu¶ cña viÖn trî n−íc ngoµi. C¸c ho¹t 
®éng trïng l¾p nhau, c¸c ®éng lùc m©u thuÉn lÉn nhau vµ viÖc g¾n kÕt kh«ng tèt gi÷a c«ng cô víi 
môc tiªu vµ c¸c ý kiÕn t− vÊn kh¸c nhau lµ c¸c vÊn ®Ò phæ biÕn nhÊt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§iÒu kho¶n vay lµ mét vÝ dô minh häa râ rµng. NhiÒu kho¶n vay ODA ®−îc tÝnh to¸n sao 
cho mét lo¹t c¸c hîp ®ång rµng buéc ®−îc ký kÕt sau ®ã gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn. 
Tïy tõng tr−êng hîp, ®¬n vÞ thùc hiÖn cã thÓ lµ c«ng ty cÊp n−íc cña mét tØnh, c«ng ty ®iÖn lùc 
®Þa ph−¬ng hoÆc c¸c tr−êng ®¹i häc vv... Hîp ®ång rµng buéc quy ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn chuyÓn giao 

Khung 12.3:  KÕ ho¹ch hµnh ®éng hµi hßa hãa thñ tôc 
 

Dùa trªn Tuyªn bè Rome n¨m 2003, ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ céng ®ång tµi trî ®ang phèi hîp 
chuÈn bÞ kÕ ho¹ch hµnh ®éng hµi hßa hãa thñ tôc vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc ®Þa ph−¬ng ®Ó thùc hiÖn kÕ 
ho¹ch nµy. 

§¬n gi¶n hãa lµ mét néi dung chÝnh cña kÕ ho¹ch. C¸c nhµ tµi trî còng ®ang hµi hãa hãa thñ 
tôc cña hä víi môc tiªu cuèi cïng lµ lµm cho c¸c thñ tôc nµy phï hîp víi c¸c hÖ thèng cña ChÝnh phñ. 
§iÒu nµy ®ßi hái viÖc ®¬n gi¶n hãa thñ tôc cña mét sè nhµ tµi trî cô thÓ, sö dông ph−¬ng thøc viÖn trî 
míi nh− c¬ chÕ ®ång tµi trî hoÆc ph©n cÊp hîp t¸c vµ ph©n cÊp quyÒn lùc cña nhµ tµi trî tõ trô së chÝnh 
xuèng c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i quèc gia. 

KÕ ho¹ch hµnh ®éng còng bao gåm viÖc t¨ng c−êng hîp t¸c gi÷a gi÷a 5 ng©n hµng ph¸t triÓn: 
ADB, AFD, JBIC, KfW vµ Ng©n hµng ThÕ giíi.  Sù hîp t¸c nµy tËp trung vµo viÖc thiÕt lËp c¸c thñ tôc 
chung liªn quan ®Õn chuÈn bÞ dù ¸n, mua s¾m, qu¶n lý tµi chÝnh, b¶o vÖ xS héi vµ m«i tr−êng vµ qu¶n lý 
vèn vay. 

C¸c tæ chøc phi chÝnh phñ quèc tÕ víi tæng sè tiÒn gi¶i ng©n lªn tíi h¬n 100 triÖu USD mét 
n¨m t¹i ViÖt Nam còng cã mét sè tiÕn bé râ rÖt trong trong nç lùc hµi hãa hãa thñ tôc. Do linh ho¹t h¬n  
c¸c nhµ tµi trî kh¸c vÒ mÆt thñ tôc, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ ®S cã thÓ ®iÒu chØnh sao cho phï hîp víi 
c¸c nguyªn t¾c cña c¸c ®èi t¸c ViÖt Nam. Nh×n chung, céng ®ång NGO kh«ng coi gi¶i ng©n chËm lµ 
mét vÊn ®Ò chÝnh. 

ViÖc ®µo t¹o c¸c quan chøc ChÝnh phñ ®Ó hä cã thÓ ¸p dông c¸c thñ tôc ®¬n gi¶n mét c¸ch cã 
hiÖu qu¶ h¬n lµ mét néi dung chÝnh kh¸c cña kÕ ho¹ch hµnh ®éng hµi hßa hãa thñ tôc. Mét ch−¬ng tr×nh 
x©y dùng n¨ng lùc toµn diÖn (XDNLTD) ®S ®−îc thiÕt lËp. Ch−¬ng tr×nh nµy do LMDG, ChÝnh phñ 
NhËt B¶n (th«ng qua mét kho¶n tµi trî do Ng©n hµng ThÕ giíi qu¶n lý) vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam tµi trî. 
Môc tiªu chÝnh cña ch−¬ng tr×nh XDNLTD lµ ®¸nh gi¸ khu«n khæ qu¶n lý viÖn trî cña ViÖt Nam ®Ó x¸c 
®Þnh c¸c yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc vµ tæng kÕt l¹i c¸c bµi häc rót ra. 

Nguån: PGAE (2004). 
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nguån ODA cho c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn. Môc tiªu cña c¸c hîp ®ång nµy lµ t¹o ra ®éng lùc b¶o ®¶m  
dù ¸n ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch cã hiÖu qu¶, vÝ dô nh− kÕt nèi hÖ thèng cÊp n−íc, s¶n xuÊt ®iÖn 
hay c¸c th− viÖn. Cã thÓ thÊy c¸c hîp ®ång nµy ®−a ra nhiÒu lo¹i ®iÒu kho¶n kh¸c nhau. Trong 
mét sè tr−êng hîp, c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång gièng nh− ®iÒu kho¶n trong kho¶n vay ODA; 
trong mét sè tr−êng hîp kh¸c, c¸c hîp ®ång nµy bao gåm mét kho¶n trî cÊp lSi suÊt, mét vµi 
tr−êng hîp kh¸c n÷a th× lµ quy ®Þnh cho c¸c kho¶n viÖn trî kh«ng hoµn l¹i. Tuy nhiªn, vÉn thiÕu 
mét ph©n tÝch hÖ thèng vÒ mèi liªn kÕt gi÷a c¸c ®iÒu kho¶n vay víi møc ®é hoµn vèn vµ kh¶ n¨ng 
chi tr¶ cña ng−êi sö dông. LiÖu cã nªn ®−a ra c¸c ®iÒu kho¶n gièng nhaucho tÊt c¶ c¸c tr−êng häc 
vµ tÊt c¶ c¸c khoa mµ kh«ng tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng thu häc phÝ cña hä kh«ng ? LiÖu cã nªn sö dông 
c¸c ®iÒu kho¶n nh− nhau cho c¸c c«ng ty cÊp n−íc cña tØnh mµ kh«ng tÝnh ®Õn møc nghÌo cña 
nh÷ng ng−êi sö dông dÞch vô hay kh«ng ? Dùa vµo c¸c ph©n tÝch kinh tÕ khi thiÕt kÕ dù ¸n cã thÓ 
gãp phÇn x¸c ®Þnh c¸c ch−¬ng tr×nh khuyÕn khÝch phï hîp víi môc tiªu chung cña ho¹t ®éng. 

 §iÒu phèi kh«ng cã hiÖu qu¶ lµ mét vÊn ®Ò th−êng xuyªn x¶y ra. VÊn ®Ò nµy ®«i khi  xuÊt 
ph¸t tõ néi bé cña c¸c nhµ tµi trî. Trong khi c¸c nhµ tµi trî lu«n cã xu h−íng x©y dùng c¸c thiÕt 
kÕ dù ¸n phøc t¹p vµ s¸ng t¹o, cè g¾ng cïng mét lóc gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò ph¸t triÓn, tuy nhiªn 
kÕt qu¶ l¹i lµ c¸c ho¹t ®éng trong mét lÜnh vùc nµo ®ã l¹i g©y trë ng¹i cho c¸c ho¹t ®éng trong 
mét lÜnh vùc kh¸c. T−¬ng tù nh− vËy, sù hç trî ho¹t ®éng cña c¸c ngµnh cô thÓ cã thÓ c¶n trë viÖc 
x©y dùng mét s©n ch¬i c«ng b»ng. Mét gi¶i ph¸p cã thÓ ¸p dông ®Ó xö lý vÊn ®Ò nµy lµ theo dâi 
mét c¸ch cã hÖ thèng c¸c cÊu phÇn chÝnh s¸ch kh¸c nhau trong s¸ng kiÕn cña c¸c nhµ tµi trî. 
ThiÕt kÕ dù ¸n ®¬n gi¶n, dùa trªn n¨ng lùc thÕ m¹nh cña tõng nhµ tµi trî vµ tõng tæ lµm viÖc, chØ 
tËp trung gi¶i quyÕt mét vµi vÊn ®Ò ph¸t triÓn mét lóc còng sÏ gãp phÇn hç trî qu¸ tr×nh nµy.  

ThÊt b¹i trong ®iÒu phèi còng diÔn ra gi÷a c¸c nhµ tµi trî víi nhau. C¸c nhãm ®èi t¸c, bao 
gåm c¸c nhµ tµi trî ho¹t ®éng tÝch cùc trong mét lÜnh vùc cô thÓ vµ bé ®Çu mèi hoÆc c¬ quan 
chÝnh phñ thuéc lÜnh vùc ®ã, ®S tá ra rÊt hiÖu qu¶ trong viÖc hç trî qu¸ tr×nh trao ®æi th«ng tin vÒ 
chÝnh s¸ch, dù ¸n vµ s¸ng kiÕn. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c nhãm ®èi t¸c ®Òu ho¹t ®éng hiÖu 
qu¶. Mét sè nhãm kh«ng tæ chøc gÆp gì trao ®æi th−êng xuyªn. Quy tr×nh TÝn dông HTGN hµng 
n¨m còng t¹o nªn mét sè vÊn ®Ò míi cho qu¸ tr×nh ®iÒu phèi. C¸c cuéc th¶o luËn vÒ c¶i c¸ch 
chÝnh s¸ch th«ng qua TÝn dông HTGN ®−îc tæ chøc theo c¸c lÜnh vùc t−¬ng tù nh− c¸c nhãm ®èi 
t¸c. Tuy nhiªn, kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c nhµ tµi trî ®Òu tham gia vµo nhãm ®èi t¸c ®ång tµi trî cho 
ch−¬ng tr×nh TÝn dông HTGN. CÇn cã sù ®iÒu phèi cã hiÖu qu¶ víi c¸c nhµ tµi trî kh«ng tham gia 
v× ®©y lµ yÕu tè quan träng ®Ó b¶o ®¶m r»ng tÊt c¶ c¸c quan ®iÓm ®Òu ®−îc l¾ng nghe vµ th«ng tin 
®−îc chia sÎ réng rSi. 

§Ó cã hiÖu qu¶, qu¸ tr×nh ®iÒu phèi ph¶i nh»m môc tiªu g¾n kÕt viÖn trî n−íc ngoµi víi 
chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña ChÝnh phñ ViÖt nam. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ChiÕn l−îc TDTT&GN 
®S lµ c¬ së tham kh¶o hÕt søc h÷u Ých cho nhiÒu nhµ tµi trî x¸c ®Þnh c¸c lÜnh vùc −u tiªn hµnh 
®éng vµ thùc hiÖn hç trî theo c¸c −u tiªn ®ã.  ChiÕn l−îc ChÝnh phñ nãi chung kh«ng bao giê lµ 
hoµn h¶o vµ ChiÕn l−îc TDTT&GN còng kh«ng ph¶i lµ ngo¹i lÖ. Tuy nhiªn, nÕu so s¸nh víi kÕ 
ho¹ch 5 n¨m vµ c¸c tµi liÖu chiÕn l−îc kh¸c cña chÝnh phñ ViÖt Nam, th× ChiÕn l−îc TDTT&GN 
tËp trung nhiÒu h¬n vµo viÖc ®¹t ®−îc c¸c kÕt qu¶ ph¸t triÓn, bao gåm môc tiªu gi¶m nghÌo vµ c¸c 
môc tiªu ph¸t triÓn ViÖt Nam kh¸c. ChiÕn l−îc nµy x¸c ®Þnh c¸c c¶i c¸ch chÝnh s¸ch cÇn thiÕt 
th«ng qua mét quy tr×nh ph©n tÝch kü l−ìng vµ tham kiÕn réng rSi. ChiÕn l−îc còng cè g¾ng thiÕt 
lËp mèi liªn kÕt gi÷a viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ quy tr×nh lËp ng©n s¸ch. 

C¸c nghiªn cøu chung víi sù tham gia cña c¸c nhµ tµi trî vµ c¸c chuyªn gia cña hä còng 
nh− c¸c nhµ nghiªn cøu vµ chuyªn m«n cña ViÖt nam còng lµ mét c«ng cô phèi hîp quan träng 
kh¸c. Ngµy cµng cã nhiÒu c¸c ho¹t ®éng nh− lÊp c¸c lç hæng vÒ kiÕn thøc, viÖc x©y dùng c¸c 
chiÕn l−îc vµ ®¸nh gi¸ chÝnh s¸ch cña c¸c nhãm mét hay nhiÒu nhµ tµi trî víi sù céng t¸c chÆt 
chÏ víi ChÝnh phñ, c¸c tr−êng ®¹i häc trong n−íc, c¸c nhµ nghiªn cøu, vµ c¸c tæ chøc phi chÝnh 
phñ. ViÖc x©y dùng B¸o c¸o  Tæng hîp §¸nh gi¸ Chi tiªu C«ng, Mua s¾m vµ Tr¸ch nhiÖm Tµi 
chÝnh, cïng víi §¸nh gi¸ X§GN vµ Ch−¬ng tri×nh 135 hiÖn ®ang ®−îc tiÕn hµnh lµ nh÷ng vÝ dô 
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cho sù céng t¸c nµy. C¸c ho¹t ®éng nµy ®S dÉn tíi viÖc chia sÎ quan ®iÓm vµ hiÓu biÕt lÉn nhau, 
gãp phÇn lµm cho sù céng t¸c gi÷a ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî hiÖu qu¶ h¬n nhiÒu. 

Nh×n vÒ t−¬ng lai, nÕu kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH s¾p tíi ®−îc x©y dùng trªn c¸c nguyªn 
t¾c gièng nh− ChiÕn l−îc TDTT&GN, th× nã cã thÓ ®ãng vai trß ®iÒu phèi chÝnh cho c¸c ho¹t 
®éng ODA trong giai ®o¹n 2006-2010. §Ó ®iÒu nµy diÔn ra, ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî cÇn ph¶i 
b¾t tay chuÈn bÞ nghiªm tóc kÕ ho¹ch nµy. Céng ®ång quèc tÕ sÏ chØ s½n sµng g¾n kÕt ho¹t ®éng 
theo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH nÕu kÕ ho¹ch nµy hµm chøa mét ch−¬ng tr×nh chuyÓn ®æi ®Çy 
tham väng. Mét kÕ ho¹ch nh»m hoµn thµnh qu¸ tr×nh qu¸ ®é cña ViÖt Nam sang nÒn kinh tÕ thÞ 
tr−êng vµ thùc hiÖn thÕ hÖ c¶i c¸ch thø hai lµ rÊt cÇn thiÕt ®Ó duy tr× tèc ®é t¨ng tr−ëng dµi h¹n vµ 
b¶o ®¶m r»ng lîi Ých cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓn ®−îc ph©n bè ®Òu kh¾p. C¶i thiÖn c¸ch thøc vËn hµnh 
cña chÝnh phñ, tõ qu¶n lý tµi chÝnh c«ng, qu¶n lý chÝnh s¸ch ®Çu t− c«ng céng vµ kiÒm chÕ tham 
nhòng mét c¸ch cã hiÖu qu¶, sÏ lµ nh©n tè chñ chèt ®Ó biÕn tÇm nh×n ®ã thµnh hiÖn thùc. 

ViÖc ®−a c¸c ho¹t ®éng ODA vµo kÕ ho¹ch ph¸t triÓn KT-XH s¾p tíi còng ®ßi hái th−íc 
®o tiÕn ®é thùc hiÖn cÇn ®−îc ®iÒu chØnh t−¬ng øng. C¸c dù ¸n tµi trî th−êng bao gåm mét lo¹t 
c¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ xem c¸c môc tiªu ph¸t triÓn ®S thùc sù ®¹t ®−îc hay ch−a. C¸c ho¹t ®éng hç 
trî ng©n s¸ch còng ®−a ra c¸c ®iÒu kiÖn cÇn ®−îc ®¸p øng, theo h×nh thøc c¸c ho¹t ®éng chÝnh 
s¸ch mµ chÝnh phñ cÇn th«ng qua  hoÆc c¸c kÕt qu¶ cÇn ®¹t ®−îc. HiÖu qu¶ cña viÖn trî sÏ ®−îc 
t¨ng c−êng mét c¸ch râ rµng nÕu nh− c¸c chØ tiªu vµ ®iÒu kiÖn mµ c¸c nhµ tµi trî sö dông trong dù 
¸n cña hä phï hîp víi c¸c môc tiªu cña ChÝnh phñ ViÖt nam, vµ ®Æc biÖt lµ víi viÖc ®¹t ®−îc Môc 
tiªu Ph¸t triÓn ViÖt Nam.  
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PHỤ LỤC THỐNG KÊ



Dân số Tỷ lệ

Năm (giữa năm) tăng trưởng Nam Nữ Thành thị Nông thôn

1975 48,030 - - - - -

1976 49,160 2.35 23,597 25,563 10,127 39,033

1977 50,237 2.19 24,197 26,039 10,116 40,114

1978 51,337 2.19 24,813 26,524 10,105 41,226

1979 52,462 2.19 25,444 27,018 10,094 42,368

1980 53,630 2.23 26,047 27,583 10,295 43,335

1981 54,824 2.23 26,665 28,159 10,499 44,324

1982 56,045 2.23 27,297 28,747 10,708 45,336

1983 57,292 2.23 27,944 29,348 10,921 46,371

1984 58,568 2.23 28,607 29,961 11,138 47,429

1985 59,872 2.23 29,285 30,587 11,360 48,512

1986 61,109 2.07 29,912 31,197 11,817 49,292

1987 62,452 2.20 30,611 31,841 12,271 50,181

1988 63,727 2.04 31,450 32,277 12,662 51,065

1989 64,774 1.64 31,589            33,185            12,919            50,801            

1990 66,017               1.92 32,203            33,814            12,880            53,136            

1991 67,242               1.86 32,814            34,428            13,228            54,015            

1992 68,450               1.80 33,242            35,208            13,588            54,863            

1993 69,645               1.74 34,028            35,616            13,961            55,683            

1994 70,825               1.69 34,633            36,191            14,426            56,399            

1995 71,996               1.65 35,237            36,758            16,938            55,057            

1996 73,157               1.61 35,857            37,299            15,420            57,737            

1997 74,037               1.20 36,473            37,564            16,835            57,202            

1998 75,456               1.92 37,090            38,367            17,465            57,992            

1999 76,597               1.51 37,662            38,935            18,082 58,515            

2000 77,635               1.36 38,166            39,469            18,805 58,830            

2001 78,686               1.35 38,684            40,002            19,481 59,205            

2002 79,727               1.32 39,197            40,530            20,004 59,723            

2003e 80,902               1.47 39,755            41,147            20,870 60,033            

Ghi chú : Dân số theo giới và theo vùng có thể không bằng tổng dân số do không tính lực lượng vũ trang và những người lao động di c

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Bảng 1.1: Dân số

Theo vùngTheo giới tính

(nghìn người)



 

Tỉnh/thành phố Tổng Nam Nữ Thành thị Nông thôn

Hà Nội 3,007 1,504 1,503 1,834 1,173

Hải Phòng 1,754 866 889 646 1,108

Hà Giang 648 321 327 71 578

Tuyên Quang 709 351 359 67 643

Cao Bằng 503 242 261 68 435

Lạng Sơn 724 359 365 143 582

Lai Châu 643 324 319 84 559

Lào Cai 639 319 320 130 509

Yên Bái 713 356 357 141 572

Bắc Kạn 292 146 146 44 248

Thái Nguyên 1,086 541 545 249 837

Sơn La 955 480 476 107 849

Hòa Bình 792 393 399 119 674

Vĩnh Phúc 1,143 557 586 129 1,014

Phú Thọ 1,303 640 663 193 1,110

Bắc Ninh 977 473 504 103 874

Bắc Giang 1,547 755 792 128 1,420

Quảng Ninh 1,056 538 518 483 573

Hà Tây 2,479 1,201 1,279 208 2,272

Hải Dương 1,689 820 869 237 1,453

Hưng Yên 1,112 540 572 113 1,000

Thái Bình 1,831 879 952 132 1,699

Nam Định 1,935 942 993 252 1,683

Hà Nam 815 396 419 77 738

Ninh Bình 906 441 465 125 781

Thanh Hóa 3,620 1,770 1,850 352 3,268

Nghệ An 2,977 1,465 1,513 313 2,664

Hà Tĩnh 1,284 630 654 128 1,156

Quảng Bình 818 403 415 105 713

Quảng Trị 609 310 299 145 464

Thừa Thiên - Huế 1,102 541 561 344 758

Quảng Nam 1,439 696 743 219 1,220

Đà Nẵng 747 369 378 591 156

Quảng Ngãi 1,250 607 643 178 1,072

Bình Định 1,530 743 787 381 1,149

Phú Yên 837 415 422 168 669

Khánh Hòa 1,097 543 554 434 662

Ninh Thuận 546 269 277 177 369

Bình Thuận 1,120 559 561 386 734

Gia Lai 1,075 535 541 284 791

Kon Tum 357 180 178 113 245

Đắc Lắk 2,018 1,017 1,000 414 1,604

Lâm Đồng 1,120 560 560 447 673

TP. Hồ Chí Minh 5,555 2,675 2,880 4,860 694

Bình Dương 851 404 447 252 600

Tây Ninh 1,017 499 518 172 846

Bình Phước 765 388 377 129 636

Đồng Nai 2,143 1,061 1,082 673 1,470

Bà Rịa - Vũng Tàu 885 443 442 387 498

Long An 1,392 683 710 233 1,159

Đồng Tháp 1,626 798 828 244 1,382

An Giang 2,147 1,057 1,090 518 1,629

Tiền Giang 1,660 804 856 230 1,431

Bến Tre 1,338 649 689 130 1,208

Vĩnh Long 1,036 503 534 153 883

Trà Vinh 1,003 500 503 139 863

Cần Thơ 1,882 944 938 671 1,211

Sóc Trăng 1,234 602 633 228 1,006

Kiên Giang 1,607 791 816 370 1,237

Bạc Liêu 776 380 396 200 576

Cà Mau 1,181 583 598 223 959

Tổng 80,902 39,755 41,148 20,870 60,033

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Ghi chú : Dân số theo giới và theo vùng có thể không bằng tổng dân số do không tính lực lượng vũ trang 
                và những người lao động di cư

Bảng 1.2 :  DÂN SỐ THEO GIỚI TÍNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2003 

(nghìn người)

Theo giới tính Theo địa phương



Hiệu chỉnh Sơ  bộ
1999 2000 2001 2002 2003

Tổng số lao động có việc làm 35,976 36,702 37,676 38,282 39,526
Khu vực nhà nước 3,433 3,501 3,604 3,751 3,858
Khu vực ngoài quốc doanh 32,543 33,201 34,073 34,532 35,668

Lao động trong khu vực nhà nước 3,433 3,501 3,604 3,751 3,858
Trung ương 1,422 1,442 1,499 1,569 1,573
Địa phương 2,011 2,059 2,105 2,181 2,285

Lao động theo ngành

Nông, lâm và ngư nghiệp 24,792 24,326 24,520 23,314 23,554
Công nghiệp và xây dựng 4,300 4,445 4,712 5,781 6,486
Dịch vụ 6,884 7,931 8,444 9,188 9,486

Ghi chú : Các số liệu đều được làm tròn
Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Bảng 1.3:  TỔNG SỐ LAO ĐỘNG THEO NGÀNH 

(nghìn người)



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Tổng 399,942 441,646 481,295 535,672 605,586

Khu vực nhà nước 154,927 170,141 184,836 205,652 236,666

Khu vực ngoài quốc doanh 245,015 271,505 296,459 330,020 368,920

Nông, Lâm và Ngư nghiệp 101,723 108,356 111,858 123,383 132,193

    Nông nghịêp 83,335 87,537 87,861 96,543 101,209

    Lâm nghiệp 5,737 5,913 6,093 6,500 6,657

    Ngư nghiệp 12,651 14,906 17,904 20,340 24,327

Công nghiệp và Xây dựng 137,959 162,220 183,515 206,197 241,933

Khai khoáng 33,703 42,606 44,345 46,153 57,070

Công nghiệp chế tạo 70,767 81,979 95,211 110,285 125,984

Điện nước 11,725 13,993 16,028 18,201 23,241

        Xây dựng 21,764 23,642 27,931 31,558 35,638

Dịch vụ 160,260 171,070 185,922 206,092 231,460

Thương mại 59,384 62,836 67,788 75,617 83,397

Khách sạn, nhà hàng 13,412 14,343 15,412 17,154 18,911

Vận tải, thông tin liên lạc 15,546 17,341 19,431 21,095 22,589

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm 7,488 8,148 8,762 9,763 10,881

Khoa học, Kỹ thuật 1,902 2,345 2,646 3,009 3,696

Bất động sản và cho thuê 18,260 19,173 21,589 24,452 27,518

Hành chính công 11,683 12,066 12,784 13,816 16,675

Giáo dục đào tạo 14,004 14,841 16,245 18,071 21,461

Y tế và phúc lợi xã hội 5,401 5,999 6,417 7,057 8,611

Văn hóa, giải trí 2,378 2,558 2,800 2,897 3,319

Hoạt động Đảng và đoàn thể 584 614 651 712 778

Dịch vụ cộng đồng và xã hội 9,323 9,853 10,412 11,412 12,516

Việc làm trong các hộ tư nhân 895 953 985 1,037 1,108

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Bảng 2.1:  GDP THEO NGÀNH VÀ KHU VỰC KINH TẾ 

(tỷ đồng, giá hiện hành)



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Tổng 256,272 273,666 292,535 313,247 335,989

Khu vực nhà nước 103,531 111,522 119,824 128,343 138,056

Khu vực ngoài quốc doanh 152,741 162,144 172,711 184,904 197,933

Nông, Lâm và Ngư nghiệp 60,895 63,717 65,618 68,352 70,574

    Nông nghịêp 52,372 54,493 55,613 57,912 59,545

    Lâm nghiệp 2,535 2,544 2,556 2,568 2,589

    Ngư nghiệp 5,988 6,680 7,449 7,872 8,440

Công nghiệp và Xây dựng 88,047 96,913 106,986 117,126 129,247

Khai khoáng 17,200 18,430 19,185 19,396 20,519

Công nghiệp chế tạo 46,105 51,492 57,335 63,983 71,312

Điện nước 5,531 6,337 7,173 7,992 8,935

        Xây dựng 19,211 20,654 23,293 25,755 28,481

Dịch vụ 107,330 113,036 119,931 127,769 136,168

Thương mại 41,994 44,644 47,779 51,245 54,747

Khách sạn, nhà hàng 8,517 8,863 9,458 10,125 10,767

Vận tải, thông tin liên lạc 10,141 10,729 11,441 12,252 12,925

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm 5,327 5,650 6,005 6,424 6,935

Khoa học, Kỹ thuật 1,267 1,571 1,749 1,909 2,044

Bất động sản và cho thuê 11,926 12,231 12,631 13,106 13,796

Hành chính công 7,723 8,021 8,439 8,768 9,228

Giáo dục đào tạo 8,809 9,162 9,687 10,475 11,291

Y tế và phúc lợi xã hội 3,707 3,946 4,151 4,464 4,853

Văn hóa, giải trí 1,505 1,601 1,648 1,706 1,857

Hoạt động Đảng và đoàn thể 300 317 334 353 372

Dịch vụ cộng đồng và xã hội 5,564 5,734 6,026 6,353 6,743

Việc làm trong các hộ tư nhân 550 567 583 589 610

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Bảng 2.2:  GDP THEO NGÀNH VÀ KHU VỰC KINH TẾ 

 (Tỷ đồng, giá hiện hành năm 1994)



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Tổng 4.8 6.8 6.9 7.1 7.3

Khu vực nhà nước 2.6 7.7 7.4 7.1 7.6

Khu vực ngoài quốc doanh 6.3 6.2 6.5 7.1 7.0

Nông, Lâm và Ngư nghiệp 5.2 4.6 3.0 4.2 3.3

    Nông nghịêp 5.5 4.0 2.1 4.1 2.8

    Lâm nghiệp 3.1 0.4 0.5 0.5 0.8

    Ngư nghiệp 3.8 11.6 11.5 5.7 7.2

Công nghiệp và Xây dựng 7.7 10.1 10.4 9.5 10.3

Khai khoáng 13.4 7.2 4.1 1.1 5.8

Công nghiệp chế tạo 8.0 11.7 11.3 11.6 11.5

Điện nước 7.7 14.6 13.2 11.4 11.8

        Xây dựng 2.4 7.5 12.8 10.6 10.6

Dịch vụ 2.3 5.3 6.1 6.5 6.6

Thương mại 2.0 6.3 7.0 7.3 6.8

Khách sạn, nhà hàng 2.5 4.1 6.7 7.1 6.3

Vận tải, thông tin liên lạc 6.3 5.8 6.6 7.1 5.5

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm 10.0 6.1 6.3 7.0 8.0

Khoa học, Kỹ thuật -9.0 24.0 11.3 9.1 7.1

Bất động sản và cho thuê 2.1 2.6 3.3 3.8 5.3

Hành chính công -5.5 3.9 5.2 3.9 5.2

Giáo dục đào tạo 2.3 4.0 5.7 8.1 7.8

Y tế và phúc lợi xã hội 4.0 6.4 5.2 7.5 8.7

Văn hóa, giải trí 6.6 6.4 2.9 3.5 8.9

Hoạt động Đảng và đoàn thể 1.0 5.7 5.4 5.7 5.4

Dịch vụ cộng đồng và xã hội 2.4 3.1 5.1 5.4 6.1

Việc làm trong các hộ tư nhân 1.5 3.1 2.8 1.0 3.6

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Bảng 2.2B:  GDP THEO NGÀNH -- TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG 

(Tỷ đồng theo giá hiện hành 1994)



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Tổng 156.1 161.4 164.5 171.0 180.2

Khu vực nhà nước 149.6 152.6 154.3 160.2 171.4

Khu vực ngoài quốc doanh 160.4 167.4 171.7 178.5 186.4

Nông, Lâm và Ngư nghiệp 167.0 170.1 170.5 180.5 187.3

    Nông nghịêp 159.1 160.6 158.0 166.7 170.0

    Lâm nghiệp 226.3 232.4 238.4 253.1 257.1

    Ngư nghiệp 211.3 223.1 240.4 258.4 288.2

Công nghiệp và Xây dựng 156.7 167.4 171.5 176.0 187.2

Khai khoáng 195.9 231.2 231.1 238.0 278.1

Công nghiệp chế tạo 153.5 159.2 166.1 172.4 176.7

Điện nước 212.0 220.8 223.4 227.7 260.1

        Xây dựng 113.3 114.5 119.9 122.5 125.1

Dịch vụ 149.3 151.3 155.0 161.3 170.0

Thương mại 141.4 140.7 141.9 147.6 152.3

Khách sạn, nhà hàng 157.5 161.8 163.0 169.4 175.6

Vận tải, thông tin liên lạc 153.3 161.6 169.8 172.2 174.8

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm 140.6 144.2 145.9 152.0 156.9

Khoa học, Kỹ thuật 150.1 149.3 151.3 157.6 180.8

Bất động sản và cho thuê 153.1 156.8 170.9 186.6 199.5

Hành chính công 151.3 150.4 151.5 157.6 180.7

Giáo dục đào tạo 159.0 162.0 167.7 172.5 190.1

Y tế và phúc lợi xã hội 145.7 152.0 154.6 158.1 177.4

Văn hóa, giải trí 158.0 159.8 169.9 169.8 178.7

Hoạt động Đảng và đoàn thể 194.7 193.7 194.9 201.7 209.1

Dịch vụ cộng đồng và xã hội 167.6 171.8 172.8 179.6 185.6

Việc làm trong các hộ tư nhân 162.7 168.1 169.0 176.1 181.6

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Bảng 2.3A:  CHỈ SỐ GIẢM PHÁT GDP 



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Tổng 156.1 161.4 164.5 171.0 180.2

Khu vực nhà nước 127.3 129.8 131.3 136.4 145.9

Khu vực ngoài quốc doanh 176.5 184.2 188.8 196.4 205.1

Nông, Lâm và Ngư nghiệp 137.8 140.3 140.6 148.9 154.5

    Nông nghịêp 131.8 133.0 130.8 138.1 140.8

    Lâm nghiệp 191.0 196.2 201.2 213.7 217.0

    Ngư nghiệp 

Công nghiệp và Xây dựng 139.4 148.9 152.6 156.6 166.5

Khai khoáng 184.1 217.2 217.2 223.6 261.4

Công nghiệp chế tạo 135.2 140.2 146.3 151.8 155.6

Điện nước 152.6 159.0 160.8 163.9 187.2

        Xây dựng 104.7 105.8 110.8 113.2 115.6

Dịch vụ 126.9 128.7 131.8 137.1 144.5

Thương mại 126.7 126.1 127.1 132.2 136.5

Khách sạn, nhà hàng 123.1 126.5 127.4 132.4 137.3

Vận tải, thông tin liên lạc 132.0 139.2 146.3 148.3 150.5

Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm 120.3 123.4 124.9 130.1 134.3

Khoa học, Kỹ thuật 127.3 126.5 128.2 133.6 153.3

Bất động sản và cho thuê 120.3 123.2 134.3 146.6 156.7

Hành chính công 129.1 128.4 129.3 134.4 154.2

Giáo dục đào tạo 133.6 136.1 140.9 145.0 159.7

Y tế và phúc lợi xã hội 120.4 125.6 127.7 130.6 146.6

Văn hóa, giải trí 138.1 139.6 148.4 148.4 156.2

Hoạt động Đảng và đoàn thể 153.6 152.9 153.8 159.2 165.1

Dịch vụ cộng đồng và xã hội 131.2 134.6 135.3 140.7 145.4

Việc làm trong các hộ tư nhân 140.9 145.6 146.3 152.5 157.3

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

(1995=100)

Bảng 2.3B:  THAY ĐỔI TRONG CHỈ SỐ GIẢM PHÁT GDP 



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Nguồn 411,360 452,524 492,277 563,446 651,311

    GDP 399,942 441,646 481,295 535,762 605,586

    Cán cân thương mại 11,418 10,878 10,982 27,684 45,725

Sử dụng 411,360 452,524 492,277 563,446 651,301

   Tổng tiêu dùng 301,690 321,853 342,607 382,137 434,721

   Tích lũy tài sản 110,503 130,771 150,033 177,983 212,480

   Sai số thống kê -833 -100 -363 3,326 4,100

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

HIệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Nguồn 269,429 283,751 304,230 334,640 365,295

    GDP 256,272 273,666 292,535 313,247 335,989

    Cán cân thương mại 13,157 10,085 11,695 21,393 29,306

Sử dụng 269,429 283,751 304,232 334,640 365,295

   Tổng tiêu dùng 194,350 200,665 210,029 225,610 242,061

   Tích lũy tài sản 75,830 83,496 92,487 104,256 118,845

   Sai số thống kê -751 -410 1,716 4,774 4,389

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Bảng 2.4/a:  TÀI KHOẢN QUỐC GIA:  NGUỒN VÀ SỬ DỤNG 

(Tỷ đồng, giá hiện hành)

Bảng 2.4/b:  TÀI KHOẢN QUỐC GIA:  NGUỒN VÀ SỬ DỤNG  

(Tỷ đồng, giá cố định năm 1994)



Hiệu chỉnh Ước tính

1999 2000 2001 2002 2003

Xuất khẩu (fob) 11,540 14,449 15,027 16,706 19,986

Nhập khẩu (fob) 10,460 14,071 14,400 17,582 22,495

Cán cân thương mại 1,080 378 627 -876 -2,510

Dịch vụ -547 -615 -572 -648 -778

Dịch vụ (ròng) -429 -597 -634 -794 -796

    - trong đó: lãi 550 529 345 293 290

Chuyển giao (ròng) 1,181 1,476 1,250 1,898 2,239

Chính thức 131 136 150 131 139

Tư nhân 1,050 1,340 1,100 1,767 2,100

Cán cân vãng lai 1,284 642 671 -420 -1,845

Chưa kể chuyển giao chính thức 1,153 506 521 -551 -1,984

Tài khoản vốn -334 -526 -476 885 3,992

Trung và Dài hạn (ròng) 605 729 623 526 1,047

Giải ngân 1,036 1,411 988 1,102 1,540

trong đó: ODA 970 1,361 958 1,073 1,258

   Trả nợ lãi/Gốc 431 682 365 576 493

Đầu tư trực tiếp 700 1,100 1,252 2,045 1,829

Tổng cán cân 768 116 194 464 2,148

Tài trợ -768 -116 -194 -464 -2,148

Các khoản mục ghi nhớ

Tổng dự trữ chính thức 2,711 3,030 3,387 3,692 5,620

Ghi chú : Các số liệu được làm tròn

Nguồn : Quỹ Tiền tệ Thế giới

Bảng 3.1:  CÁN CÂN THANH TOÁN 

(triệu USD) 



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tổng kim ngạch xuất khẩu 9,365 11,540 14,448 15,027 16,706 20,176

Gạo 1,024 1,025 667 625 726 721

    Khối lượng (nghìn tấn) 3,749 4,508 3,477 3,729 3,241 3,813

    Giá đơn vị (USD/tấn) 273 227 192 168 224 189

Xăng dầu 1,232 2,092 3,503 3,126 3,270 3,812

    Khối lượng (nghìn tấn) 12,145 14,882 15,424 16,732 16,879 17,143

    Giá đơn vị (USD/tấn) 101 141 227 187 194 222

Than 102 96 94 113 156 184

    Khối lượng (nghìn tấn) 3,161 3,260 3,251 4,290 6,049 7,246

    Giá đơn vị (USD/tấn) 32 29 29 26 26 25

Cao su 127 147 166 166 268 378

    Khối lượng (nghìn tấn) 191 265 273 308 449 433

    Giá đơn vị (USD/tấn) 665 555 607 539 597 872

Chè 51 45 70 78 83 60

    Khối lượng (nghìn tấn) 33 36 56 68 75 60

    Giá đơn vị (USD/tấn) 1,545 1,250 1,250 1,150 1,103 1,002

Cà phê 594 585 501 391 322 505

    Khối lượng (nghìn tấn) 382 482 734 931 719 749

    Giá đơn vị (USD/tấn) 1,555 1,214 683 420 449 674

Hạt điều 117 110 167 152 209 284

    Khối lượng (nghìn tấn) 16 18 34 44 62 84

    Giá đơn vị (USD/tấn) 7,313 5,978 4,892 3,474 3,358 3,390

Hạt tiêu đen 64 137 146 91 107 105

    Khối lượng (nghìn tấn) 15 35 37 57 77 74

    Giá đơn vị (USD/tấn) 4,267 3,914 3,943 1,601 1,399 1,416

Thủy sản 858 971 1,479 1,778 2,023 2,200

Rau quả 53 105 214 330 201 151

Dệt May 1,450 1,747 1,892 1,975 2,752 3,687

Giày dép 1,032 1,392 1,465 1,559 1,867 2,268

Thủ công mỹ nghệ 111 168 237 235 331 367

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004 và Tổng cục Hải quan

Bảng 3.2:  CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHÍNH 

(triệu USD)



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Tổng kim ngạch nhập khẩu 11,500 11,742 15,637 16,162 19,733 25,227

Xăng dầu 827 1,054 2,058 1,828 2,017 2,433

    Khối lượng (nghìn tấn) 6,830 7,403 8,777 8,998 9,966 9,995

    Giá đơn vị (USD/tấn) 121 142 234 203 202 243

Phân bón 477 464 509 404 477 628

    Khối lượng (nghìn tấn) 3,554 3,782 3,973 3,189 3,824 4,119

    Giá đơn vị (USD/tấn) 134 123 128 127 125 152

Sắt thép 524 587 812 965 1,334 1,657

    Khối lượng (nghìn tấn) 1,735 2,264 2,868 3,938 4,951 4,574

    Giá đơn vị (USD/tấn) 302 259 283 245 269 362

Máy móc và phụ tùng 2,052 2,005 2,571 2,741 3,793 5,359

Các mặt hàng khác

     Sợi 175 194 231 247 314 298

          Khối lượng (nghìn tấn) 130 160 176 211 263 217

     Bông thô 92 91 101 132 97 106

         Khối lượng (nghìn tấn) 68 77 84 113 97 91

     Lúa mì 67 29 16 11 11 9

         Khối lượng (nghìn tấn) 271 143 86 62 60 51

    Ô tô và xe tải 130 89 134 427 427 266

         Khối lượng (nghìn tấn) 17.2 17.2 15.7 49.6 49.6 20.8

    Đường 32 7 22 21 0 0

         Khối lượng (nghìn tấn) 123 43 65 81 1 0

    Xe máy 351 399 787 670 422 329

         Số lượng (nghìn chiếc) 368 509 1,807 2,503 1,480

   Dược phẩm 52 57 62 69 83 76

Nguồn:  Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004 và Tổng cục Hải quan

Bảng 3.3:  CÁC MẶT HÀNG NHẬP KHẨU CHÍNH 

(triệu USD)



TÀI KHOẢN 1999 2000 2001

Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng 12 Tháng 3 Tháng 6 Tháng 9 Tháng 12

Tài sản bằng ngoại tệ (ròng) 61.2 95.7 117.6 116.9 120.8 120.3 117.4 127.4 125.6 129.9 131.4

     Tài sản có 77.7 112.7 135.9 135.4 139.3 139.3 135.9 144.4 143.7 147.8 150.5

     Tài sản nợ -16.5 -17.0 -18.3 -18.5 -18.5 -19.0 -18.4 -17.0 -18.1 -17.9 -19.1

Tài sản trong nước (ròng) 99.2 127.2 162.2 173.0 182.0 194.7 211.7 218.3 242.9 252.3 279.8

Tín dụng trong nước 115.7 155.2 191.2 201.4 211.4 224.6 239.9 246.5 274.8 290.4 316.9

  Tín dụng cho Chính phủ 3.0 -0.5 2.1 2.8 2.2 5.3 8.8 2.6 9.0 12.7 20.1

  Tín dụng cho nền kinh tế 112.7 155.7 189.1 198.6 209.2 219.3 231.1 243.9 265.8 277.6 296.7

  Tín dụng cho doanh nghiệp 54.3 69.9 79.7 81.7 84.1 86.9 89.5 92.3 97.8 101.2 105.4

  Tín dụng cho khu vực khác 58.4 85.8 109.4 116.9 125.1 132.4 141.6 151.6 168.0 176.4 191.3

Các hạng mục ròng khác -16.5 -28.0 -29.0 -28.4 -29.4 -29.9 -28.2 -28.3 -31.9 -38.1 -37.0

Tổng cung tiền (M2) 160.5 222.9 279.8 289.9 302.7 315.0 329.1 345.7 368.5 382.2 411.2

       trong đó: tổng tiền gửi 119.1 170.7 213.5 215.2 232.3 245.8 254.9 266.8 288.5 301.7 320.6

   Thanh khoản nội tệ 116.7 152.5 191.1 202.7 209.2 219.3 235.5 251.6 274.7 288.6 314.1

   Ngoài ngân hàng 41.4 52.2 66.3 74.7 70.4 69.2 74.3 78.9 79.9 80.5 90.6

   Tiền gửi 75.3 100.3 124.8 128.0 138.8 150.1 161.2 172.7 194.7 208.1 223.6

   Tiền gửi ngoại tệ 43.8 70.4 88.7 87.2 93.5 95.7 93.6 94.1 93.8 93.6 97.1

Tài khoản nước ngoài ròng 97.8 56.4 22.9 -0.6 2.7 2.3 -0.2 8.5 6.9 10.7 11.9

Tài khoản trong nước ròng 13.7 28.2 27.5 6.7 12.2 20.0 30.5 3.1 14.7 19.1 32.2

Tín dụng cho nền kinh tế 19.3 38.2 21.5 5.0 10.6 16.0 22.2 5.6 15.0 20.1 28.4

Tín dụng cho DNNN 9.7 28.7 14.0 2.5 5.5 9.0 12.3 3.1 9.3 13.1 17.8

Tính dụng cho khu vực khác 29.8 46.9 27.5 6.9 14.4 21.0 29.4 7.1 9.3 24.6 35.1

Tổng tiền mặt thanh khoản 39.1 38.9 25.5 3.6 8.2 12.6 17.6 5.0 12.0 16.1 25.0

Tài khoản nước ngoài ròng 97.8 10.9 2.5 -0.6 3.3 -0.4 -2.4 5.9 -1.5 3.5 1.1

Tài khoản trong nước ròng 13.7 14.0 9.2 6.7 5.2 7.0 8.7 12.1 11.3 3.9 10.9

Tín dụng cho nền kinh tế 19.3 10.7 4.8 5.0 5.3 4.8 5.4 11.2 9.0 4.5 6.9

Tính dụng cho DNNN 9.7 7.9 3.6 2.5 2.9 3.3 3.0 6.2 6.0 3.5 4.2

Tín dụng cho khu vực khác 29.8 13.2 5.6 6.9 7.0 5.8 6.9 14.5 10.8 5.0 8.5

Tổng tiền mặt thanh khoản 39.1 12.5 6.4 3.6 4.4 4.1 4.5 9.7 6.6 3.7 7.6

Số liệu từ 1999 trở đi gồm NHNN, 6 NHTMQD và 83 NHTM ngoài quốc doanh

Nguồn : Ngân hàng Nhà nước và Quỹ Tiền tệ Quốc tế

(Thay đổi phần trăm hàng năm) (Thay đổi phần trăm hàng quý )

Bảng 4.1:          ĐIỂU TRA TIỀN TỆ 

(Thay đổi phần trăm so với đầu năm)

(nghìn tỷ đồng, cuối kỳ)

2003/ước tính2002



Hạng mục 1999 2000 2001 2002 2003

ước tính

A Tổng thu ngân sách (I+VIII) 78,489 90,794 107,288 123,861 146,372

I Tổng thu ngân sách và viện trợ (II+VII) 78,489 90,794 103,888 121,716 141,930

II Tổng thu (III+VI+VII)) 76,128 88,766 101,877 119,466 139,918

III Thu vãng lai (IV+V) 75,357 87,928 100,918 118,346 138,881

IV Thuế 63,942 72,787 84195 98,599 112,797

1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 14,532 22,240 25805 29,271 32,613

2 Thuế thu nhập cá nhân 1,856 1,831 2058 2,338 2,930

3 Phí đầu tư 1,543 1,642 1711 0 0

4 Thuế nhà đất 342 366 330 336 367

5 Thuế môn bài 361 381 400 407 774

6 Thuế chuyển quyền sở hữu 1,046 934 1191 1,332 1,808

7 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 347 213 298 327 409

8 Thuế giá trị gia tăng 17,239 17,072 19327 25,916 32,680

9 Thuế thu nhập đặc biệt 4,475 5,250 6229 7,272 8,935

10 Thuế sát sinh

11 Thuế sử dụng nguồn lực tự nhiên 4,552 7,487 8416 8,543 10,649

12 Thuế nông nghiệp 1,973 1,776 814 772 151

13 Thuế suất nhập khẩu 14,441 13,437 17458 21,915 21,346

14 Các thuế khác 1,236 158 158 170 135

V Phí, lệ phí và các khoản thu không phải là thuế 11,415 15,141 16,723 19,747 26,084

15 Lãi ròng sau thuế 2,887 6,710 7,493 7,555 10,603

16 Thu từ chênh lệch giá xuất - nhập khẩu 950 131 116 168 133

17 Phí và lệ phí 3,558 4,950 5,120 6,016 6,177

18 Thuê đất 574 568 570 459 653

19 Các hạng mục khác 3,446 2,782 3,424 5,549 8,518

VI Thu đầu tư 771 838 959 1,120 1,037

20 Bán tài sản cố định 771

21 Bán cổ phiếu

22 Các loại khác 0

VII Viện trợ 2,361 2,028 2,011 2,250 2,012

VIII Kết sổ/Số mang sang 3,400 2,145 4,442

Nguồn: Bộ Tài Chính.

BẢNG 5.1:    THU NGÂN SÁCH 

(tỷ đồng)

quyết toán ngân sách



Hạng mục 1999 2000 2001 2002 2003

ước tính

A Tổng thu ngân sách (I+VIII) 19.6 20.6 22.1 23.1 24.2

I Tổng thu ngân sách và viện trợ (II+VII) 19.6 20.6 21.4 22.7 23.4

II Tổng thu (III+VI+VII)) 19.0 20.1 21.0 22.3 23.1

III Thu vãng lai (IV+V) 18.8 19.9 20.8 22.1 22.9

IV Thuế 16.0 16.5 17.4 18.4 18.6

1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 3.6 5.0 5.3 5.5 5.4

2 Thuế thu nhập cá nhân 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5

3 Phí đầu tư 0.4 0.4 0.4 0.0 0.0

4 Thuế nhà đất 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

5 Thuế môn bài 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

6 Thuế chuyển quyền sở hữu 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3

7 Thuế chuyển quyền sử dụng đất 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1

8 Thuế giá trị gia tăng 4.3 3.9 4.0 4.8 5.4

9 Thuế thu nhập đặc biệt 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

10 Thuế sát sinh 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

11 Thuế sử dụng nguồn lực tự nhiên 1.1 1.7 1.7 1.6 1.8

12 Thuế nông nghiệp 0.5 0.4 0.2 0.1 0.0

13 Thuế suất nhập khẩu 3.6 3.0 3.6 4.1 3.5

14 Các thuế khác 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0

V Phí, lệ phí và các khoản thu không phải là thuế 2.9 3.4 3.5 3.7 4.3

15 Lãi ròng sau thuế 0.7 1.5 1.5 1.4 1.8

16 Thu từ chênh lệch giá xuất - nhập khẩu 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

17 Phí và lệ phí 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0

18 Thuê đất 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

19 Các hạng mục khác 0.9 0.6 0.7 1.0 1.4

VI Thu đầu tư 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

20 Bán tài sản cố định 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0

21 Bán cổ phiếu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

22 Các loại khác 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

VII Viện trợ 0.6 0.5 0.4 0.4 0.3

VIII Kết sổ/Số mang sang 0.0 0.0 0.7 0.4 0.7

Nguồn: Bộ Tài chính.

quyết toán ngân sách

BẢNG 5.2:    THU NGÂN SÁCH 

(Tỷ lệ GDP)



Hạng mục 1999 2000 2001 2002 2003

ước tính

A Tổng chi (I+II+III+IV) 81,817 103,151 119,430 133,877 158,415

Tổng chi (I+II+III) 81,817 99,751 117,285 129,434 154,215

I Chi thường xuyên 55,120 70,127 77,049 84,216 103,212

1 Chi hành chính 6,793 8,089          8,734 8,599 11,322

2 Chi kinh tế và dịch vụ 4,772 5,796          6,288 7,987 8,378

3 Chi hoạt động xã hội 25,576 30,694        37,369 40,747 50,145

trong đó:

3.1 Giáo dục 7,994 9,910          12,006 13,758 17,665

3.2 Đào tạo 2,341 2,767          3,426 4,086 5,099

3.3 Y tế 3,117 3,453          4,211 4,656 5,388

3.4 Khoa học, công nghệ, môi trường 859 1,243          1,625 1,852 2,012

3.5 Văn hóa 713 919             921 1,066 1,198

3.6 Phát thanh và truyền hình 682 717             838 681 818

3.7 Thể thao 321 387             483 586 893

3.8 Dân số và kế hoạch hóa gia đình 547 559             434 841 472

3.9 Social subsidies 9,002 10,739        13,425 13,221 16,600

4 Chi lãi 2,327 3,514          4,485 5,330 6,692

5 Chi cải cách tiền lương

6 Chi khác 15,652 22,034        20,173 21,553 26,675

II Chi đầu tư 26,697 29,624 40,236 45,218 51,003

Chi đầu tư 29,697 29,624 40,236 45,218 51,003

1 Chi đầu tư 24,684 26,211 36,139 40,740 44,955

2 Chi khác 2,013 3,413          4,097 4,478 6,048

III Chi khác (dự phòng)

IV Kết sổ/số mang sang 3,400          2,145 4,443 4,200

Nguồn: Bộ Tài Chính.

BẢNG 5.3:    CHI NGÂN SÁCH 

(tỷ đồng)

quyết toán ngân sách



Hạng mục 1999 2000 2001 2002 2003

ước tính

A Tổng chi (I+II+III+IV) 20.5 23.4 24.6 25.0 26.2

Tổng chi (I+II+III) 20.5 22.6 24.2 24.1 25.5

I Chi thường xuyên 13.8 15.9 15.9 15.7 17.0

1 Chi hành chính 1.7 1.8 1.8 1.6 1.9

2 Chi kinh tế và dịch vụ 1.2 1.3 1.3 1.5 1.4

3 Chi hoạt động xã hội 6.4 6.9 7.7 7.6 8.3

trong đó:

3.1 Giáo dục 2.0 2.2 2.5 2.6 2.9

3.2 Đào tạo 0.6 0.6 0.7 0.8 0.8

3.3 Y tế 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9

3.4 Khoa học, công nghệ, môi trường 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3

3.5 Văn hóa 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

3.6 Phát thanh và truyền hình 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1

3.7 Thể thao 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

3.8 Dân số và kế hoạch hóa gia đình 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1

3.9 Social subsidies 2.3 2.4 2.8 2.5 2.7

4 Chi lãi 0.6 0.8 0.9 1.0 1.1

5 Chi cải cách tiền lương

6 Chi khác 3.9 5.0 4.2 4.0 4.4

II Chi đầu tư 6.7 6.7 8.3 8.4 8.4

Chi đầu tư 7.4 6.7 8.3 8.4 8.4

1 Chi đầu tư 6.2 5.9 7.5 7.6 7.4

2 Chi khác 0.5 0.8 0.8 0.8 1.0

III Chi khác (dự phòng)

IV Kết sổ/số mang sang 0.0 0.8 0.4 0.8 0.7

Nguồn: Bộ Tài chính.

BẢNG 5.4:    CHI NGÂN SÁCH 

(Tỷ lệ GDP)

quyết toán ngân sách



Hiệu chỉnh ước tính

1999 2000 2001 2002 2003

NỢ QUÁ HẠN (LDOD)             20,479 11,581 11,427 12,160 14,189

Bảo lãnh công và công khai 20,479 11,581 11,427 12,160 14,189

Nguồn vay chính thức 16,817 8,677 9,165 10,508 12,745

       Đa phương 1,606 1,895 2,210 2,868 3,560

       Ưu đãi 1,584 1,846 2,156 2,794 3,852

       Song phương (1) 15,211 6,782 6,955 7,639 8,819

       Ưu đãi 3,975 6,015 6,193 6,850 7,828

Tín dụng tư nhân 3,662 2,904 2,262 1,652 1,444

     Trái phiếu 560 560 560 560 560

     Ngân hàng thươngmại 2,322 1,685 1,101 552 406

     Lĩnh vực khác 781 659 602 540 464

Hạng mực ghi nhớ

    IDA                             989 1,113 1,344 1,715 2,472

Nợ và chỉ số về trả nợ 

- % XK hàng hóa, dịch vụ 10.0 7.5 6.7 6.0 3.4

- % GDP 4.9 4.2 3.7 3.4 2.0

Ghi chú :  Các số liệu được làm tròn.

           (1) Từ năm 2000 trở đi, các số liệu phản ánh việc giãn nợi cho các khoản nợ không chuyển đổi được với Nga.

Nguồn :  NHTG, Báo cáo Tài chính Phát triển Toàn cầu 2004

Bảng 5.5.  NỢ DÀI HẠN 
(triệu USD)



Tháng/Năm 1999 2000 2001 2002 2003

Tháng Giêng 1.7 0.4 0.3 1.1 0.9

Tháng Hai 1.9 1.6 0.4 2.2 2.2

Tháng Ba -0.7 -1.1 -0.7 -0.8 -0.6

Tháng Tư -0.6 -0.7 -0.5 0.0 0.0

Tháng Năm -0.4 -0.6 -0.2 0.3 -0.1

Tháng Sáu -0.3 -0.5 0.0 0.1 -0.3

Tháng Bảy -0.4 -0.6 -0.2 -0.1 -0.3

Tháng Tám -0.4 0.1 0.0 0.0 -0.1

Tháng Chín -0.6 -0.2 0.5 0.2 0.1

Tháng Mười -1.0 0.1 0.0 0.3 -0.2

Tháng Mười một 0.4 0.9 0.2 0.3 0.6

Tháng Mười hai 0.5 0.1 1.0 0.3 0.8

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Tháng/Năm 1999 2000 2001 2002 2003

Tháng Giêng 130.7 129.1 128.3 130.4 135.3

Tháng Hai 133.2 131.2 128.8 133.2 138.2

Tháng Ba 132.3 129.8 127.9 132.2 137.4

Tháng Tư 131.5 128.9 127.3 132.2 137.4

Tháng Năm 131.0 128.1 127.0 132.6 137.2

Tháng Sáu 130.6 127.4 127.0 132.7 136.8

Tháng Bảy 130.1 126.7 126.8 132.6 136.4

Tháng Tám 129.5 126.8 126.8 132.6 136.3

Tháng Chín 128.8 126.6 127.4 132.8 136.4

Tháng Mười 127.5 126.7 127.4 133.2 136.1

Tháng Mười một 128.0 127.8 127.7 133.7 137.0

Tháng Mười hai 128.6 127.9 129.0 134.1 138.0

Chỉ số hàng năm 130.2 128.1 127.6 132.7 136.9

(Tháng Giêng 1995=100)

Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 4.3 -1.6 -0.4 4.0 3.2

Tháng 12/Tỷ lệ tăng trưởng 
của Tháng 12 0.1 -0.5 0.8 4.0 3.0

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

Bảng 6.1B:  CHỈ SỐ GIÁ BÁN LẺ, THEO THÁNG (Tháng Giêng 1995=100)

BẢNG 6.1A:  TỶ LỆ TĂNG GIÁ BÁN LẺ, THEO THÁNG 



HÀNG HÓA và DỊCH VỤ 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 5/2003 6/2003 7/2003 8/2003 9/2003 10/2003 11/2003 12/2003

Chỉ số chung 0.9 2.2 -0.6 0.0 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 0.1 -0.2 0.6 0.8

Lương thực, thực phẩm 1.3 3.4 -1.9 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.2 -0.1 0.0 0.9 1.1
       trong đó: Lương thực 1.6 1.2 -0.9 -0.6 -0.9 -1.6 -1.2 0.1 0.0 0.5 2.8 2.0

                       Thực phẩm 1.3 4.4 -2.4 -0.2 -0.1 -0.1 -0.3 -0.4 -0.2 -0.3 0.3 0.9

Đồ uống, thuốc lá 0.9 2.2 -0.6 -0.2 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.3 0.3 0.6
Quần áo, mũ, giày dép 0.8 0.6 -0.2 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.5 0.5
Nhà ở và vật liệu xây dựng 0.6 0.5 1.9 0.4 -0.5 -0.4 0.2 0.2 0.1 0.0 0.5 0.6
Thiết bị gia đình 0.3 0.2 0.2 0.1 0.2 0.1 0.0 -0.3 0.0 0.2 0.5 0.4
Y tế, dược phẩm 0.7 0.5 8.1 2.6 1.3 -0.2 0.4 0.3 2.7 2.0 0.9 0.1
Giao thông và thông tin liên lạc 0.4 1.3 0.7 -0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.0 -3.3 -0.5 0.2
Các hạng mục về giáo dục 0.3 0.1 0.0 0.1 0.0 0.5 0.0 0.3 2.0 1.1 0.4 0.1
Các hạng mục về văn hóa, giải trí 0.3 1.3 -1.4 -0.1 -0.3 -0.2 -0.4 -0.1 -0.2 0.0 -0.4 0.2
Hàng hóa và các dịch vụ khác 0.6 2.1 -1.1 0.1 0.3 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.3 1.7

Vàng 5.5 4.8 -1.2 -3.1 0.2 3.8 -0.2 0.1 2.9 3.4 3.0 5.1
Đô la Mỹ 0.2 0.2 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.5 0.5
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2003

HÀNG HÓA và DỊCH VỤ 1/2003 2/2003 3/2003 4/2003 5/2003 6/2003 7/2003 8/2003 9/2003 10/2003 11/2003 12/2003

Chỉ số chung 100.0 102.2 101.6 101.6 101.5 101.2 100.9 100.8 100.9 100.7 101.3 102.1

Lương thực, thực phẩm 100.0 103.4 101.4 101.1 100.8 100.3 99.8 99.6 99.5 99.5 100.4 101.5
       trong đó: Lương thực 100.0 101.2 100.3 99.7 98.8 97.2 96.0 96.1 96.1 96.6 99.3 101.3
                       Thực phẩm 100.0 104.4 101.9 101.7 101.6 101.5 101.2 100.8 100.6 100.3 100.6 101.5
Đồ uống, thuốc lá 100.0 102.2 101.6 101.4 101.2 101.2 101.2 101.3 101.4 101.7 102.0 102.5
Quần áo, mũ, giày dép 100.0 100.6 100.4 100.8 101.3 101.3 101.3 101.3 101.5 101.6 102.1 102.7
Nhà ở và vật liệu xây dựng 100.0 100.5 102.4 102.8 102.3 101.9 102.1 102.3 102.4 102.4 102.9 103.3
Thiết bị gia đình 100.0 100.2 100.4 100.5 100.7 100.8 100.8 100.5 100.5 100.7 101.2 101.3
Y tế, dược phẩm 100.0 100.5 108.6 111.5 112.9 112.7 113.1 113.5 116.5 118.9 119.9 120.2
Giao thông và thông tin liên lạc 100.0 101.3 102.0 101.8 101.6 101.5 101.4 101.3 101.3 98.0 97.5 97.6
Các hạng mục về giáo dục 100.0 100.1 100.1 100.2 100.2 100.7 100.7 101.0 103.0 104.2 104.6 104.8
Các hạng mục về văn hóa, giải trí 100.0 101.3 99.9 99.8 99.5 99.3 98.9 98.8 98.6 98.6 98.2 99.9
Hàng hóa và các dịch vụ khác 100.0 102.1 101.0 101.1 101.4 101.5 101.5 101.6 101.7 101.7 102.0 102.0

Vàng 100.0 104.8 103.5 100.3 100.5 104.4 104.1 104.2 107.3 110.9 114.2 120.1
Đô la Mỹ 100.0 100.2 100.2 100.3 100.3 100.4 100.6 100.7 100.8 101.0 101.5 102.0
Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2003

BẢNG 6.2A:             CHỈ SỐ GIÁ THEO NHÓM HÀNG --- Thay đổi theo tháng 

BẢNG 6.2B:             CHỈ SỐ GIÁ THEO NHÓM HÀNG HÓA --- Tháng 1/2003=100



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Tổng sản lượng 128,416 129,141 130,178 145,021 153,770

Trồng trọt 101,648 101,044 101,403 111,172 115,888

Chăn nuôi 23,773 24,960 25,501 30,575 34,431

Dịch vụ 2,995 3,137 3,273 3,275 3,450

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004.

Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Tổng sản lượng 106,368 112,112 118,990 122,150 127,111

Trồng trọt 86,309 90,858 92,907 98,061 101,210

    Cây lương thực 52,720 55,163 55,066 59,619 60,610

    Cây công nghiệp 19,906 21,782 23,109 22,247 23,577

Chăn nuôi 17,337 18,505 19,283 21,200 22,944

Dịch vụ 2,650 2,748 2,800 2,890 2,956

Hạng mục ghi nhớ:

Sản lượng thóc (nghìn tấn) 31,394 32,530 32,108 34,447 34,519

Diện tích canh tác (nghìn hécta) 7,654             7,666             7,493             7,504             7,449             

Sản lượng (tấn/hécta) 4.10              4.24              4.29              4.59              4.63              

Nguồn:  Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004

(tỷ đồng, giá hiện hành)

BẢNG 7.1:  SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP 

(tỷ đồng, giá cố định năm 1994)

BẢNG 7.2:  SẢN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP 



BẢNG 7.3:  SẢN LƯỢNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP 

Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Sản lượng (nghìn mét/tấn)

Bông 22 19 34 37 37

Đay 9 11 15 21 21

Cói 73 61 65 85 85

Mía 17,760 15,044 14,657 16,824 16,824

Lạc 318 355 363 397 397

Đậu tương 147 149 174 201 201

Thuốc lá 36 27 32 34 34

Chè 70 70 76 90 90

Cà phê 553 803 841 689 689

Cao su 249 291 313 331 331

Hạt tiêu đen 31 39 44 51 51

Dừa 1,104 885 892 838 838

Diện tích canh tác (nghìn hécta)

Bông 21 19 28 34 29

Đay 4 6 8 10 5

Cói 11 9 10 12 14

Mía 344 302 291 320 306

Lạc 248 245 245 247 243

Đậu tương 129 124 140 159 167

Thuốc lá 33 24 24 27 24

Chè 85 88 98 109 116

Cà phê 478 562 565 522 514

Cao su 395 412 416 429 437

Hạt tiêu đen 18 28 36 48 50

Dừa 164 161 156 140 136

Sản lượng trung bình (mét/hécta)

Bông 1.0 1.0 1.2 1.1 1.3

Đay 2.3 2.1 1.9 2.1 4.3

Cói 6.7 6.6 6.6 6.9 6.2

Mía 51.6 49.8 50.4 52.6 54.9

Lạc 1.3 1.5 1.5 1.6 1.6

Đậu tương 1.1 1.2 1.2 1.3 1.2

Thuốc lá 1.1 1.1 1.3 1.3 1.4

Chè 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Cà phê 1.2 1.4 1.5 1.3 1.3

Cao su 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8

Hạt tiêu đen 1.8 1.4 1.2 1.1 1.0

Dừa 6.8 5.5 5.7 6.0 6.2

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004



Hiệu chỉnh Sơ bộ

1999 2000 2001 2002 2003

Tổng sản lượng công nghiệp 168,749 198,326 227,342 261,092 302,990

Khu vực nhà nước 73,208 82,897 93,434 105,119 118,448

Trung ương 48,395 54,962 62,119 69,640 78,694

Địa phương 24,813 27,935 31,316 35,479 39,755

Khu vực ngoài quốc doanh 37,027 44,144 53,647 63,474 75,325

Tập thể 1,076 1,334 1,575 1,668 1,681

Tư nhân, hộ gia đình và hỗn hợp 35,951 42,810 52,072 61,807 73,645

Khu vực đầu tư nước ngoài 58,515 71,285 80,261 92,499 109,217

Các ngành công nghiệp chính

Than 2,048 2,366 2,695 3,189 3,700

Dầu và khí đốt 20,582 22,746 23,766 23,817 25,255

Quặng và kim loại 191 209 239 281 339

Khai thác đá và khai khoáng 1,759 2,015 2,398 3,039 3,709

Thực phẩm và đồ uống 37,744 43,634 50,373 56,061 63,245

Thuốc lá 4,796 5,744 6,690 7,658 8,662

Sản phẩm dệt may 8,388 10,046 10,641 12,338 14,224

Hàng may mặc 5,218 6,042 6,862 8,182 9,892

Thuộc da và chế biến da 7,725 8,851 9,529 11,096 12,971

Gỗ và sản phẩm gỗ 3,180 3,598 3,903 4,488 5,203

Giấy và sản phẩm giấy 3,470 3,930 4,562 4,877 5,187

In ấn và xuất bản 2,012 2,274 2,453 2,876 3,352

Hóa chất 9,682 11,123 12,852 14,714 16,825

Sản phẩm cao su và nhựa 5,427 6,456 8,128 9,706 11,562

Sản phẩm phi kim loại 14,785 18,259 21,625 25,913 31,272

Sản xuất kim loại 5,000 5,914 6,842 8,516 10,193

Sản phẩm kim loại 5,036 5,768 7,063 8,506 10,256

Máy móc và thiết bị 2,163 2,761 3,421 3,711 4,181

Máy tính và thiết bị văn phòng 1,703 1,295 977 1,003 1,144

Thiết bị điện và điện tử 2,944 3,622 5,172 6,520 8,206

Radio, tivi và viễn thông 3,993 4,395 5,407 6,169 7,433

Sản xuất và sửa chữa xe cơ giới 1,846 3,232 4,265 5,774 7,902

Sản xuất và sửa chữa các loại PT GT khác 4,574 6,414 7,090 8,534 9,498

Đồ gỗ gia đình 3,395 3,931 4,759 6,057 7,786

Sản phẩm tái chế 127 150 151 174 203

Điện khí 9,496 11,828 13,551 15,741 18,300

Cung cấp nước 971 1,066 1,152 1,328 1,561

Số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp

Tổng số 618,198 654,968 685,320 729,707

DNNN 1,786 1,633 1,541

Doanh nghiệp ngoài quốc doanh 615,453 652,272 682,330

Doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài 959 1,063 1,449

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004 

BẢNG 8.1:  SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ SỐ DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP 

(tỷ đồng, giá cố định năm 1994)



Hiệu chỉnh Sơ bộ

Sản phẩm Đơn vị tính 1999 2000 2001 2002 2003

Điện triệu kWh 23,599 26,682 30,673 35,888 41,117

      - Quốc doanh 23,584 24,972 28,548 33,777 39,806

      - Ngoài quốc doanh 15 1,711 2,125 2,111 1,311

Than triệu tấn 10 12 13 16 19

      - Quốc doanh 9 11 13 16 18

      - Ngoài quốc doanh 0.2 0.5 0.4 0.7 0.8

Dầu thô triệu tấn 15 16 17 17 18

      - Quốc doanh 0 0 0 0 0

      - Ngoài quốc doanh 15 16 17 17 18

Sắt thép nghìn tấn 1,375 1,583 1,914 2,503 2,682

      - Quốc doanh 502 567 694 796 900

      - Ngoài quốc doanh 873 1,016 1,220 1,707 1,782

Crôm nghìn tấn 59 76 70 66 64

      - Quốc doanh 30 42 36 33 32

      - Ngoài quốc doanh 29 34 34 33 32

Thiếc (que) tấn 1,693 1,803 1,728 1,565 1,670

      - Quốc doanh 1,550 1,803 1,728 1,546 1,650

      - Ngoài quốc doanh 143 0 0 19 20

Lắp ráp Tivi nghìn chiếc 903 1,013 1,126 1,597 2,099

      - Quốc doanh 156 158 177 179 195

      - Ngoài quốc doanh 747 856 949 1,418 1,905

Động cơ diesel chiếc 15,347 15,623 18,721 32,570 55,678

      - Quốc doanh 15,347 15,053 18,119 18,544 23,853

      - Ngoài quốc doanh 0 570 602 14,026 31,825

Động cơ điện chiếc 38,091 45,855 53,442 64,085 74,149

      - Quốc doanh 37,949 45,132 52,437 63,066 73,146

      - Ngoài quốc doanh 142 723 1,005 1,019 1,003

Biến thế chiếc 10,264 13,535 15,664 18,633 17,269

      - Quốc doanh 8,049 10,772 13,070 15,972 14,531

      - Ngoài quốc doanh 2,215 2,763 2,594 2,661 2,738

Bơm nước cho nông nghiệp chiếc 3,031 3,496 4,238 3,578 3,510

      - Quốc doanh 1,106 723 750 968 950

      - Ngoài quốc doanh 1,925 2,773 3,488 2,610 2,560

Máy xay xát thóc gạo chiếc 12,136 12,484 18,298 13,433 13,150

      - Quốc doanh 12,136 12,444 17,959 12,847 12,600

      - Ngoài quốc doanh 0 40 339 586 550

Phân hóa học nghìn tấn 1,143 1,210 1,270 1,158 1,288

      - Quốc doanh 1,121 1,204 1,262 1,153 1,283

      - Ngoài quốc doanh 22 5 9 6 5

Thuốc trừ sâu nghìn tấn 21.9 20.1 20.0 20.7 18.3

      - Quốc doanh 20.3 18.4 18.5 15.0 12.5

      - Ngoài quốc doanh 1.6 1.8 1.6 5.7 5.8

Lốp xe đạp nghìn chiếc 18,326 20,675 21,656 22,778 23,110

      - Quốc doanh 13,621 14,729 14,099 14,047 14,200

      - Ngoài quốc doanh 4,705 5,946 7,557 8,731 8,910

Khung xe đạp nghìn chiếc 21,544 21,917 22,997 24,032 24,610

      - Quốc doanh 18,026 17,256 18,925 19,251 19,740

      - Ngoài quốc doanh 3,518 4,661 4,072 4,781 4,870

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004.

(tỷ đồng, giá cố định 1994)

BẢNG 8.1:  CÁC SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHÍNH 



Hiệu chỉnh Hiệu chỉnh Sơ bộ

Sản phẩm Đơn vị tính 1999 2000 2001 2002 2003

Xi măng 000 Tons 10,489 13,298 16,073 21,121 23,282

      - Quốc doanh 7,890 9,560 10,684 14,256 15,559

      - Ngoài quốc doanh 2,599 3,738 5,389 6,865 7,723

Gạch Mil. Pieces 7,831 9,087 9,811 11,365 12,865

      - Quốc doanh 1,934 2,363 2,541 2,837 3,224

      - Ngoài quốc doanh 5,897 6,724 7,269 8,528 9,641

Thủy tinh 000 Tons 106 113 115 115 117

      - Quốc doanh 10 11 11 6 5

      - Ngoài quốc doanh 96 102 104 109 112

Sứ Mil. Pieces 220 247 314 284 297

      - Quốc doanh 16 19 18 26 28

      - Ngoài quốc doanh 203 229 296 258 269

Gỗ xẻ 000 m3 1,466 1,744 2,036 2,667 2,957

      - Quốc doanh 91 224 186 86 80

      - Ngoài quốc doanh 1,375 1,520 1,850 2,581 2,877

Hạt tiêu và các sp từ hạt tiêu 000 Tons 349 408 445 490 534

      - Quốc doanh 238 250 258 267 252

      - Ngoài quốc doanh 111 159 187 223 283

Muối 000 Tons 653 590 699 1,089 1,275

      - Quốc doanh 108 82 119 186 200

      - Ngoài quốc doanh 545 508 580 903 1,075

Đường 000 Tons 947 1,209 1,067 1,069 1,363

      - Quốc doanh 412 495 388 394 552

      - Ngoài quốc doanh 536 714 679 675 811

Bia Mil. Liters 690 779 971 940 1,050

      - Quốc doanh 465 520 576 611 654

      - Ngoài quốc doanh 225 260 395 329 396

Thuốc lá Mil. Packets 2,147 2,836 3,075 3,375 3,729

      - Quốc doanh 2,127 2,802 3,019 3,338 3,695

      - Ngoài quốc doanh 20 34 56 37 34

Chè 000 Tons 64 70 82 100 105

      - Quốc doanh 32 26 27 26 26

      - Ngoài quốc doanh 31 44 55 74 79

Nước mắm Mil. Liters 174 167 162 176 193

      - Quốc doanh 31 23 17 13 12

      - Ngoài quốc doanh 143 145 146 162 181

Sợi dệt 000 Tons 79 130 162 227 253

      - Quốc doanh 73 78 97 90 93

      - Ngoài quốc doanh 7 51 65 137 160

Sợi các loại Mil. Meters 322 356 410 470 487

      - Quốc doanh 147 165 166 192 173

      - Ngoài quốc doanh 175 191 244 277 314

Xà phòng 000 Tons 214 247 326 361 396

      - Quốc doanh 67 83 102 120 162

      - Ngoài quốc doanh 147 164 224 241 234

Lắp ráp ô tô unit n/a 13,547 20,526 29,536 40,883

      - Quốc doanh n/a 0 92 1,184 2,184

      - Ngoài quốc doanh n/a 13,547 20,434 28,352 38,699

Lắp ráp xe máy 000' unit 242 643 610 1,052 957

      - Quốc doanh 20 122 245 230 67

      - Ngoài quốc doanh 221 521 366 822 891

Nguồn : Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê 2004.

(tỷ đồng, giá cố định 1994)

BẢNG 8.2:  SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHÍNH (tiếp)



Ph¸t hµnh t¹i
Trung t©m th«ng tin ph¸t triÓn ViÖt Nam
63 phè Lý Th¸i Tæ, Hµ Néi
Tel. (84-4) 9346845, Fax (84-4) 9346847  www.vdic.org.vn

Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA)

Cơ quan Hỗ trợ Phát triển Quốc tế Đan Mạch (DANIDA)

Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID)

Bộ Hợp tác Phát triển Hà Lan (NMDC)

Cơ quan Hợp tác Phát triển Na Uy (NORAD)

Cơ quan Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (SIDA)

Cơ quan Hợp tác Phát triển Thuỵ Sĩ (SDC)

Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc (UNDP)

Ngân hàng Thế Giới 


