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“TỰ LỰC TỰ CƯỜNG - TẠO ĐÀ PHỤC HỒI KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN TRONG HỘI NHẬP” là 
tiêu đề của tọa đàm đã được Ban thời sự, Đài tiếng nói Việt Nam và Trường Đại học Kinh tế, Đại 
học Quốc gia Hà Nội phối hợp tổ chức. Tọa đàm đã nhận được rất nhiều sự quan tâm chia sẻ của 
các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Kết thúc buổi tọa đàm, các chuyên gia 
đã đưa ra những nhận định nhằm định hướng giải pháp từ công thức thành công của cách mạng 
Việt Nam, đó là “kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại”. Sức mạnh dân tộc chính là 
tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết, là việc xây dựng năng lực của từng doanh nghiệp, địa 
phương và cả quốc gia. Sức mạnh thời đại chính là sự hội nhập, tham gia vào các thể chế hội 
nhập khu vực và đa phương và nắm bắt các cơ hội của hội nhập để phát triển. Sự phát triển cũng 
cần theo đúng quy luật và xu hướng phát triển chung, mà trong giai đoạn hiện nay là chuyển 
đổi số và chuyển đổi xanh. Điều này không chỉ đúng đối với cả quốc gia, mà còn đúng với các 
chủ thể kinh tế, đặc biệt là cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam. 

 

 
Tự lực - tự cường trong phát triển kinh tế không 
có nghĩa tự cô lập, mà là sự cân bằng giữa tự 
chủ và hội nhập, tiếp nhận tinh hoa của nhân 
loại nhưng vận dụng nó sáng tạo và phù hợp 
với điều kiện hiện tại. Nền kinh tế Việt Nam 
mặc dù đang được đánh giá là có tiềm năng, 
 

 mức thu nhập bình quân đã có những thay đổi 
đáng kể nhưng nếu không chú ý sẽ rơi sâu vào 
bẫy thu nhập trung bình, bẫy gia công, chỉ có 
phát huy nội lực, kết hợp với những cơ hội từ 
quá trình hội nhập kinh tế, mới có thể có được 
nền kinh tế phát triển khoẻ mạnh và bền vững. 
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Không thể phủ nhận một đều rằng tự chủ, tự 
lực, tự cường là con đường tất yếu để hướng 
đến phát triển. Kinh nghiệm từ các nước như 
Hàn Quốc, Nhật Bản hay Singapore đều đã chỉ 
rõ con đường này. Trong thời kỳ Minh Trị Duy 
tân, chính tư tưởng tự lực - tự cường, tinh thần 
dân tộc, nhưng trên cơ sở tiếp thu tinh hoa  

 nhân loại, với một khẩu hiệu rất quan trọng 
“công nghệ phương tây, tinh thần Nhật Bản” đã 
hình thành khung khổ và nền móng cho sự phát 
triển của nước Nhật bản hiện đại. Đến nay, quan 
điểm tự lực, tự cường trong hội nhập cũng đã 
được thể hiện rất rõ qua đường lối, chủ trương 
của Đảng, Chính phủ Việt Nam. 

 

 

 
 
 

Đối mặt với nhiều chuyển biến về kinh tế - xã 
hội trong nước và khu vực hiện nay, Việt Nam 
đứng trước nhiều thách thức để có thể tự lực 
tự cường và tiến tới hội nhập. Trước hết là các 
vấn đề từ nội lực, nền kinh tế nước ta tuy phát 
triển nhưng vẫn phụ thuộc lớn vào đầu tư trực 
tiếp nước ngoài. Các doanh nghiệp trong nước 
chưa phát triển đủ mạnh và tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu, mới chỉ dừng lại ở các khâu có giá 

 trị gia tăng thấp. Một thách thức khác là quá 
trình hội nhập mang lại cơ hội nhưng cũng gặp 
nhiều thách thức đối với phát triển kinh tế và 
đặc biệt đối với yêu cầu tự lực, tự cường về 
kinh tế. Bản thân nó tạo ra những thách thức 
về việc phụ thuộc lẫn nhau, nhưng cũng tạo ra 
những cơ hội để chủ động hội nhập, chủ động 
tham gia và dẫn dắt các sáng kiến hội nhập 
khu vực và toàn cầu. 

 
 

Giải pháp phát huy tự lực – tự cường trong điều kiện bình thường mới và hội nhập quốc tế. 

 
 

Trước tiên, việc khẳng định rằng giữ gìn độc 
lập, tự chủ về kinh tế có mối quan hệ chặt chẽ 
với việc giữ gìn độc lập tự chủ về đường lối 
phát triển đất nước là điều không thể chối cãi. 
Chúng ta cần phát huy hơn nữa sức mạnh dân 
tộc tạo sự độc lập nhưng phối hợp, hợp tác lẫn 
nhau chứ không lệ thuộc. Việt Nam có cơ hội 
lớn trong bối cảnh hiện tại bởi tinh thần các 
doanh nghiệp của Việt Nam là luôn thích ứng 
và tự cường. Doanh nghiệp luôn có khát vọng 
tự chủ cao, luôn tự lực tự cường, hội nhập chứ 
không cô lập. Doanh nghiệp cần được coi là 
thành tố quan trọng giúp Việt Nam có thêm 
khả năng nâng cao năng lực nội tại và nâng 
cao khả năng tự lực tự cường. 

 Tiếp đó, đổi mới sáng tạo, xây dựng năng lực 
cạnh tranh quốc gia, ngành và doanh nghiệp 
là mấu chốt. Ở đây vai trò của Chính phủ với ý 
nghĩa tạo ra cú hích về chính sách là rất quan 
trọng, song địa phương và doanh nghiệp 
chính là hạt nhân của đổi mới sáng tạo. Cân 
bằng giữa vai trò của Chính phủ, nhà nước 
trong việc kiến tạo, khởi tạo và phát huy tối đa 
khả năng đổi mới, sáng tạo của doanh nghiệp 
cũng chính là một điểm cân bằng động mà 
chúng ta cần hướng tới.  
Cụ thể hơn, Chính phủ cần hỗ trợ và thúc đẩy 
các quan hệ thương mại thế hệ mới mới, cần 
chủ động hơn, thông qua các hiệp định tự do, 
song phương, đa phương cùng có lợi nhưng  
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đảm bảo phù hợp với luật pháp quốc tế và sự 
tương thích của hệ thống pháp luật Việt Nam. 
Chủ động trong hội nhập, chủ động trong lựa 
chọn chính sách hội nhập sẽ tránh được khả 
năng bị lệ thuộc. Chủ động trong hội nhập thì 
có thể đón đầu, chuyển hóa được thách thức 
thành cơ hội và biến cơ hội thành sức mạnh 
thực tế để vun đắp nền độc lập, tự chủ của dân 
tộc. 
Cùng với đó, giải pháp cần có sự phối hợp ăn 
khớp giữa các cơ quan chức năng cũng nên 
được đưa vào thực hiện. Chính phủ cần hỗ trợ 
nhiều hơn từ việc tạo hành lang pháp lý tới việc 
xây dựng các chiến lược, quy hoạch và định 
hướng dẫn dắt doanh nghiệp. Chính phủ cần 
hỗ trợ doanh nghiệp lớn mạnh, khi đó các 
doanh nghiệp sẽ là thành tố trung tâm giúp 

 quốc gia giàu mạnh. Sự hỗ trợ của Chính phủ 
cần minh bạch hơn, thông minh hơn, nếu hỗ 
trợ không đúng, không trúng sẽ có tác động 
không tốt để huy động nguồn lực xã hội, sức 
mạnh của các thành phần kinh tế khác. Mối 
hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ quan 
quản lý nhà nước là rất quan trọng, cần chủ 
động, đoàn kết, hợp tác, tạo sức mạnh tập thể, 
xây dựng tiềm lực năng lực nội tại.   
Một điểm quan trọng khác chính là muốn tự 
lực tự cường, mỗi doanh nghiệp phải xác định 
giá trị cốt lõi của họ. Doanh nghiệp tự lực tự 
cường và cạnh tranh cần trên tư duy hợp tác 
và cùng thắng. Hơn nữa, đối với các doanh 
nghiệp, tự lực tự cường chính là định vị rõ vai 
trò của mình cả ở trong nước và quốc tế. 
 

 


