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ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KINH TẾ VIỆT NAM 2021 

 
Năm 2021, kinh tế Việt Nam đã cán đích với mức tăng trưởng GDP 2,58% so với 

cùng kỳ năm trước. Con số này thấp hơn so với mức tăng 2,91% năm 2020, cũng 

so với mục tiêu đặt ra là 6,5%. Tuy nhiên, Tổng cục Thống kê đánh giá mức tăng 

2,58% là một thành công lớn trong bối cảnh Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng 

tới mọi lĩnh vực của nền kinh tế, đặc biệt là trong quý III/2021. Chế biến, chế tạo 

tiếp tục là động lực cho tăng trưởng của nền kinh tế, với tốc độ tăng giá trị tăng 

thêm đạt 6,52% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, trong điều kiện 

dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sản xuất công nghiệp ước tính tăng 4,82% so 

với năm 2020. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với mức tăng 

6,37%, đóng góp 1,61 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền 

kinh tế. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 14,01%; nhập khẩu hàng hóa và 

dịch vụ tăng 16,16%. 

 
Làn sóng Covid-19 lần thứ 4 càn quét Việt Nam từ tháng 4/2021, để lại một số 

vấn đề trong nền kinh tế. Cụ thể như: 

Thứ nhất, Một số ngành còn khá bấp bênh (du lịch, dịch vụ, hàng không) và chỉ 

số dịch vụ tiêu dùng, bán lẻ mặc dù có khởi sắc nhưng vẫn thấp so với cùng kỳ 

năm 2020 và thấp hơn hẳn so với 2019. Đây là dấu hiệu cho thấy sức cầu trong 

nước còn rất thấp. 

Phát huy nội lực và tận dụng các nguồn lực bên 

ngoài nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam năm 2022. 
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Thứ hai, Nguy cơ lạm phát đến từ giá nguyên vật liệu đầu vào tăng và nguy cơ 

bong bóng tài sản. 

Hai yếu tố trên dẫn dến nguy cơ các nhà kinh tế và chính sách đề cập khả năng 

đình lạm (nền kinh tế đình trệ nhưng lạm phát tăng) trong năm 2022. 

Thứ ba, Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn có xu hướng tăng. 

Thứ tư, Các lợi ích thương mại của cả Việt Nam với các đối tác trong FTA thế hệ 

mới vẫn chưa được khai thác đúng mức tiềm năng trong bối cảnh đại dịch Covid-

19 đang hoành hành. Sau một năm kể từ khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực, kim 

ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU đã đạt 39,8 tỷ USD tính đến 

ngày 31/07/2021, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2020. Hệ thống pháp luật Việt 

Nam đang từng bước chuyển biến tích cực nhằm đáp ứng những yêu cầu của Hiệp 

định EVFTA. Tuy nhiên, nhu cầu nhập một số hàng hóa xuất khẩu chủ lực của 

Việt Nam từ các nước EU đều giảm, mặc dù các mặt hàng này đều được giảm 

thuế suất theo các cam kết trong Hiệp định. 

 
VỀ TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2022 

 
Từ năm 2015 đến nay, nền kinh tế Việt Nam có động lực đến từ các cải cách nâng 

cao năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh và hội nhập ngày càng sâu rộng 

với khu vực và thế giới. Do vậy, mặc dù năm 2021 nền kinh tế gặp nhiều khó 

khăn, chúng ta vẫn duy trì được ổn định các yếu tố vĩ mô, cũng như đà phục hồi 

tăng trưởng của kinh tế thế giới, nhất là các bạn hàng, đối tác chiến lược của 

Việt Nam khả quan, nên VEPR tin rằng, triển vọng tăng trưởng kinh tế ấn tượng 

của những năm 2018-2019 (6,5-7%) sẽ quay trở lại nếu đại dịch Covid-19 thực 

sự được khống chế. Thời gian tới, khu vực sản xuất và lắp ráp (điện tử, điện 

thoại, máy tính) vẫn đóng vai trò dẫn dắt khu vực FDI và là điểm sáng xuất khẩu. 

Tuy nhiên, các xung lực mới sẽ đến ngành dịch vụ (du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái); 

sản xuất chế biến và xuất khẩu hàng nông sản, thủy sản. Bên cạnh đó, Covid-19 

cũng mang đến cho nền kinh tế Việt Nam không ít những cơ hội. Đơn cử như cơ 

hội mới từ nền tảng chuyển đổi số (làm việc từ xa), chuyển đổi số quốc gia và 

chuyển đổi số ở ngành dịch vụ. Nền kinh tế số được kỳ vọng sẽ đóng góp trực tiếp 

và gián tiếp cho tăng trưởng, đồng thời, nâng cao năng lực cạnh tranh các ngành 

khác. Thêm vào đó, Việt Nam có cơ hội chuyển dịch chuỗi sản xuất và cung ứng 

gắn với nỗ lực hội nhập của đất nước. Sản xuất và nhu cầu tiêu dùng (cả về hàng 

hóa và dịch vụ) cũng được phục hồi. 

 

Mặc dù có triển vọng khả quan, nền kinh tế Việt Nam năm 2022 sẽ tiếp tục 

phải đối mặt với rất nhiều thách thức hậu Covid-19: 

Thứ nhất, Đại dịch Covid-19 chưa thực sự được kiểm soát trên thế giới. Bên cạnh 

đó, biến thế Omircron còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng đến động lực tăng trưởng của 

Việt Nam, điển hình là khu vực FDI và hoạt động xuất khẩu. 

2



3 

 

 

Thứ hai, Thách thức từ chuyển đổi mô hình kinh tế hậu Covid-19 như: Chuyển 

đổi số, nền kinh tế chia sẻ trong bối cảnh năng lực cạnh tranh 4.0 của Việt nam 

còn chưa theo kịp với đòi hỏi của xu hướng chuyển dịch kinh tế mới. 

Thứ ba, Thách thức từ các quy tắc sản xuất, kinh doanh và áp lực canh tranh toàn 

cầu có thể khiến các lợi thế cạnh tranh xuất khẩu của Việt Nam gặp khó. Đơn cử 

như hiện tại, khó khăn đến từ các hàng rào kỹ thuật và quy định xuất, nhập khẩu 

mới đến từ Trung Quốc - một trong những đối tác xuất khẩu lớn nhất của Việt 

Nam. 

Thứ tư, Về thương mại quốc tế, Việt Nam hiện phải đối mặt với rất nhiều thách 

thức đến từ bên trong cũng như bên ngoài. Chi phí thương mại của Việt Nam cao 

hơn so với các nước trong khu vực ASEAN cũng như thách thức cạnh tranh trong 

tương lai khi mà EU đang đàm phán FTA với các quốc gia khác trong khu vực 

Đông Nam Á. Chi phí thương mại của Việt Nam cao hơn so với các nước trong 

khu vực ASEAN. Các biện pháp phi thuế quan và thủ tục hành chính vẫn còn 

phức tạp và gây cản trở cho các nhà đầu tư nước ngoài cũng như việc nhập khẩu 

hàng hóa từ nước ngoài. 

Mặc dù Việt Nam đang là nước dẫn đầu trong thương mại hai chiều với EU, có 

thể coi như một cửa ngõ của EU vào Đông Nam Á và có thể là cả Trung Quốc, 

nhưng EU cũng đang đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) với các quốc 

gia khác trong khu vực như Thái Lan, Malaysia, Philippin và Indonesia. Đây đều 

là các quốc gia cạnh tranh trực tiếp với Việt Nam trong việc xuất khẩu hàng hóa 

sang khu vực EU. 

 
KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH PHÁT HUY NỘI LỰC VÀ TẬN DỤNG 

NGOẠI LỰC TỪ SỰ HỘI NHẬP KTQT TRONG NĂM 2022 

 
Những khó khăn từ đại dịch Covid-19 chính là thử thách không nhỏ đối với việc 

điều hành kinh tế. Để giảm tổn thương, hạn chế các tác động tiêu cực của dịch 

bệnh và tận dụng tối đa các cơ hội mới là vấn đề đặt ra cho nền kinh tế trong năm 

2022, chúng tôi đưa ra các khuyến nghị như sau: 

 
Để phát huy nội lực trước hết là giải phóng các nguồn lực đầu tư tư nhân, triển 

khai và phân bổ một cách có trọng tâm và các gói hỗ trợ hậu Covid-19 và sử 

dụng đầu tư công hiệu quả, do vậy: 

- Cần tiếp tục và thậm chí phải thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quá trình cải cách 

nâng cao năng lực cạnh tranh và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường – đặc biệt 

theo hướng dỡ bỏ các rào cản thúc đẩy đầu tư và liên kết đầu tư giữa các thành 

phần kinh tế, giữa DN trong nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài, thúc đẩy tự 

do hóa mạnh mẽ hơn các lĩnh vực dịch vụ trong nước, kể cả những lĩnh vực được 

coi là nhiều yếu tố nhạy cảm như Y tế, giáo dục. 

- Cần cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách hỗ trợ, phát huy hiệu quả hoạt 

động sản xuất và kinh doanh của thành phần kinh tế tư nhân trong nước, nhất là 

các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đặc biệt là quan tâm tạo điều kiện thuận lợi 

cho sự phát triển 
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mô hình hộ kinh doanh (theo thống kê đã đóng góp tới 30% GDP) tại Việt Nam. 

Cần có sự thừa nhận chính thức tư cách chủ thể kinh doanh và tạo thuận lợi/an 

toàn cho việc liên kết, góp vốn, mở rộng quy mô, cũng như tạo thuận lợi tiếp cận 

các nguồn vốn tín dụng của các hộ kinh doanh. 

- Các gói hỗ trợ của Chính phủ năm 2021 đã giúp hỗ trợ phần nào giảm bớt 

khó khăn của doanh nghiệp, chặn đà suy giảm kinh tế, tuy nhiên đa số doanh 

nghiệp đều chưa thể vực dậy sau cú sốc do Covid-19 gây nên, nhiều doanh 

nghiệp đã rơi vào trạng thái kiệt quệ, do đó, các doanh nghiệp vẫn cần những gói 

hỗ trợ của Chính phủ trong năm 2022. Theo chúng tôi, các gói hỗ trợ mới cần 

lưu ý những điểm sau: Thứ nhất, cần làm rõ và công khai hóa cơ chế thực thi và 

triển khai các gói hỗ trợ cụ thể; Thứ hai, bên cạnh việc các gói hỗ trợ cần phải đủ 

lớn, đủ tập trung thì cần quan tâm bảo vệ hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

doanh nghiệp chống lại các rủi ro. Doanh nghiệp cần phủ Vaccine, có cách điều 

hành linh hoạt hơn và đề phòng rủi ro từ các yếu tố quốc tế; Thứ ba, khi thiết kế 

các chính sách, nên tập trung vào các nguyên tắc chung và cơ chế tự động điều 

chỉnh, linh hoạt cho các chủ thể (nhất là doanh nghiệp, chính quyền cấp cơ sở). 

Song song với đó, cần có cơ chế đánh giá rủi ro và chính sách, điều hành thông 

minh, tránh sự can thiệp tùy tiện của người quản lý vào các chu trình thực thi 

chính sách; Thứ tư, cần có biện pháp phòng ngừa các nguy cơ trục lợi chính 

sách. 

- Việc triển khai các gói hỗ trợ tài khóa và nguồn lực đầu tư công là nguồn nội 

lực quan trọng nhưng phải thận trọng do các giới hạn nguồn lực và kỷ luật ngân 

sách, do vậy, phải tính toán các lĩnh vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên một cách 

phù hợp. Theo chúng tôi, trong năm 2022, cần ưu tiên các DN vừa và nhỏ (chứ 

không phải vào các DN lớn /khu vực FDI ), tập trung hỗ trợ lĩnh vực có khả năng 

tăng trưởng sáng tạo và bền vững (hướng tới kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế 

xanh), các mô hình kết nối vùng/ chuỗi sản xuất – dịch vụ/công nghiệp hỗ trợ ( 

cho các DN lớn và DN FDI), có khả năng duy trì sản xuất/kinh doanh và tạo 

nhiều công ăn việc làm/thu nhập ổn định cho người lao động. 

Để phát huy cơ hội, tận dụng ngoại lực trong quá trình hội nhập kinh tế quốc, 

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong năm 2022, chúng tôi cũng đưa ra một số 

khuyến nghị sau: 

- Giải pháp quan trọng nhất là rà soát, đánh giá các rào cản thương mại và đầu 

tư cũng như các yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa/dịch vụ của các Hiệp định tự 

do về Thương mại và Đầu tư mà Việt Nam đã ký kết, của các đối tác thương 

mại/đầu tư quan trọng và tiềm năng của Việt Nam (ví dụ chiến lược thương mại 

và đầu tư mới của EU). Trên cơ sở đó, cần có chiến lược và chính sách cụ thể 

nhằm tận dụng lợi thế các hiệp định thương mai tư do (nhất là các hiệp định 

thương mại tư do mới) mà Việt Nam đã ký kết/tham gia. Cải cách để đáp ứng đòi 

hỏi của Hiệp định EVFTA sẽ ngày càng khó và chậm hơn, trong khi đó, lợi thế 

tương đối của Hiệp định này cho Việt Nam đối với các nước trong khu vực sẽ 

ngày càng giảm đi nhanh hơn. Vì vậy, cần 
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khẩn trương rà soát, sửa đổi và bổ sung các văn bản pháp luật sao cho phù hợp 

với các cam kết trong Hiệp định. Đồng thời, giảm bớt các thủ tục hải quan và các 

rào cản phi thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu. Ngoài ra, tăng năng lực điều 

hành cũng như giám sát đối với các biện pháp kiểm dịch động, thực vật (SPS) 

Việt Nam nhằm hạn chế vi phạm các qui định về an toàn thực phẩm và kiểm dịch 

động thực vật tại các nước nhập khẩu.... 

- Cần nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu chủ lực và đa 

dạng hóa sản phẩm/ bạn hàng quốc tế (nhất là với các thị trường mới/tiềm năng 

từ các FTA), có như vậy thì các mặt hàng xuất khẩu của VN mới vượt qua các 

rào cản và những yêu cầu kỹ thuật mới. các doanh nghiệp trong nước cần chủ 

động, cải thiện năng lực, chất lượng sản phẩm để có thể tham gia sâu hơn vào 

chuỗi cung ứng toàn cầu. Bởi, cho dù có hay không có FTA thì xu hướng sản 

xuất và giao thương theo chuỗi giá trị đã và đang diễn ra rất tích cực, chiếm một 

phần không nhỏ trong trị giá xuất nhập khẩu toàn cầu. 

- Công tác thông tin/nâng cao nhận thức về hội nhập KTQT cần có những cách 

làm hiệu quả và thực chất hơn, bám sát hơn giữa nhu cầu thị trường quốc tế với 

chu trình sản xuất/kinh doanh của doanh nghiệp và người dân để chủ động cơ chế 

phòng ngừa các rủi ro thương mại quốc tế ( ví dụ như việc căng thẳng thương 

mại biên mậu với TQ thời gian qua) 

- Bên cạnh các chính sách/ giải pháp về kinh tế thì việc thực hiện đồng bộ công 

tác ngoại giao (ví dụ là sự thành công của ngoại giao Vaccine) cũng cần được 

quan tâm và là một giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khi có 

tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng hoặc để giúp DN/người dân ứng phó kịp thời 

với các rào cản thương mại QT mới. 

5



 
Trong hơn 2 năm qua, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với doanh nghiệp nói
chung là rất lớn với những khó khăn về dòng tiền, về nhân lực, đứt gãy chuối cung
ứng, chi phí tăng lên rất nhanh, chi phí vận tải, giá xăng dầu, giá nguyên liệu đầu
vào vẫn có xu hướng tăng cao. Trong giai đoạn dịch bệnh, doanh nghiệp siêu nhỏ
và hộ kinh doanh là đối tượng chịu tác động nặng nề. Mặc dù nhóm chủ thể kinh
doanh này đã có sự quan tâm và đưa vào các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất
kinh từ giữa năm 2021, tuy nhiên, vẫn chưa có quy định cụ thể để nhóm này được
hưởng những hỗ trợ tương đương như doanh nghiệp, hợp tác xã hay người lao
động bị ảnh hưởng, trong khi đóng góp của nhóm này cho nền kinh tế là khá lớn.

CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH VÀ 
DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ PHỤC HỒI SAU 

ĐẠI DỊCH COVID-19

Ms. Đỗ Thị Hồng Thắm
Viện nghiên cứu Kinh tế 
và Chính sách VEPR 

          No 19. Feb 17.2022           
                                              

TS. Nguyễn Quốc Việt 
Phó viện trưởng viện 
Nghiên cứu Kinh tế và 
chính sách VEPR
 

Các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh
chịu ảnh hưởng lớn nhất từ dịch
Covid-19 có sự tham gia số lượng lớn
của doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh
doanh: thương mại, bán lẻ, dịch vụ du
lịch, dịch vụ ăn uống, kinh doanh nhà
trọ/phòng trọ. Sự đứt gãy chuỗi cung
ứng và sự dãn cách xã hội khiến các
nhóm kinh doanh này chịu sự bất ổn
định lớn nhất (các doanh nghiệp sản
xuất quy mô lớn thường có nhà xưởng
lớn, do đó khi tổ chức hoạt động trong
bối cảnh dịch, họ cũng có điều kiện để
có thể thực hiện giãn cách tương đối
theo yêu cầu của các mô hình như một
cung đường 2 điểm đến, 3 tại chỗ…). . 

Một khi bị cụt vốn, mất vốn, mất chuỗi
cung ứng thì rất khó cho các HKD, doanh
nghiệp siêu nhỏ có thể khôi phục lại sản
xuất – kinh doanh do tiềm lực/quan hệ
hạn chế. Cầu trong nước chưa thực sự
phục hồi (theo GSO, chỉ số tiêu dùng CPI
tháng 12/2021 giảm 0,18% so với tháng
11/2021; khu vực thành thị giảm 0,2%;
khu vực nông thôn giảm 0,16%) cũng
đang và sẽ còn ảnh hưởng lâu dài tới hoạt
động của cá nhân và hộ kinh doanh. Hơn
thế nữa, việc người dân/doanh nghiệp/hộ
kinh doanh với tâm lý sợ rủi ro kinh
doanh trong dịch bệnh, đổ tiền vào các
kênh đầu tư (có thể an toàn hoặc mạo
hiểm bong bóng bất động sản và chứng
khoán) dẫn đến hạn chế các nguồn vốn
đưa vào kinh doanh, nhất là đối với nhóm
doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh.

VEPR OPINIONS 1
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Tuy nhiên, trong giai đoạn dịch bệnh
Covid-19 thì hộ kinh doanh, doanh
nghiệp siêu nhỏ cũng có nhiều lợi
thế hơn so với doanh nghiệp quy mô
vừa và lớn vì hình thức hoạt động
đơn giản, linh hoạt, nghĩa vụ thuế ở
mức thấp, hộ kinh doanh thường
chọn thuế khoán để thuận lợi hơn
trong quá trình hoạt động. Chi phí
vốn thấp và có khả năng chịu đựng
các tác động tiêu cực ở một vài khía
cạnh nào đó như thiếu hụt lao động,
tạm dừng sản xuất có thể cao hơn
(một cách tương đối). Khả năng linh
hoạt chuyển đổi và thích ứng tình
hình (các doanh nghiệp lữ hành
outbound chuyển sang inbound,
chuyển bán hàng tại chỗ sang mang
về hoặc đặt qua mạng…hơn thế nữa
khi chuyển đổi mô hình kinh doanh,
thậm chí tạm dừng hoặc giải thể/phá
sản thì ít tốn kém về chi phí (chủ yếu
thời gian và thủ tục).
Chính từ những khó khăn và thực
tiễn kinh doanh của nhóm hộ kinh
doanh, thì các chính sách hỗ trợ
phục hồi kinh tế nói chung và sản
xuất kinh doanh của Doanh nghiệp
nói riêng nửa cuối năm 2021 đã có
hướng tích hợp các nội dung chính
sách hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp
và hộ kinh doanh (và kể cả HTX ) ví
dụ điển hình nhất là 2 văn bản:
- Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg của
Thủ tướng Chính phủ: Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Quyết định số
23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7
năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
quy định về việc thực hiện một số
chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó
khăn do đại dịch COVID-19 
-Bên cạnh đó Chính phủ ban hành
nghị quyết số 105/ NQ-CP về hỗ trợ 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
doanh trong bối cảnh dịch Covid-19
với những mục tiêu có đề cập nhóm
HKD cụ thể:
+ Lũy kế ít nhất khoảng 01 triệu lượt
khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh được hưởng chính
sách tín dụng hỗ trợ ứng phó dịch
bệnh. 
+ Đại đa số các doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh tạm ngừng kinh
doanh quay trở lại hoạt động. 
+ Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính
sách gia hạn nộp thuế; miễn, giảm
thuế, phí, tiền thuê đất; hỗ trợ giảm
tiền điện, tiền nước, cước viễn thông,
các chính sách hỗ trợ người lao động,
người sử dụng lao động, đào tạo lao
động,... cho các doanh nghiệp, hợp tác
xã, hộ kinh doanh gặp khó khăn do
ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Ngay đầu năm 2022,  để phát triển và
phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh
doanh, thúc đẩy tăng trưởng GDP 5
năm tới bình quân 6,5-7% một năm, tỷ
lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị
dưới 4%, chỉ tiêu nợ công dưới mức
cảnh báo Quốc hội cho phép và các
cân đối lớn vĩ mô được đảm bảo,
Chính phủ ban hành gói phục hồi kinh
tế 350.000 tỷ đồng, đây là gói hỗ trợ
phục hồi kinh tế lớn nhất từ trước đến
nay, trong đó hộ  kinh doanh và doanh
nghiệp siêu nhỏ cũng là đối tượng
được quan tâm. Cụ thể là tại Nghị
quyết 11/NQ-CP ngày 30.1.2022 của
Chính phủ về Chương trình phục hồi
và phát triển kinh tế - xã hội là triển
khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của
Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền
tệ hỗ trợ Chương trình thì các mục
tiêu hỗ trợ cụ thể gắn với hộ kinh
doanh gồm:

                                                                  

VEPR OPINIONS 2
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+ Giảm 2% thuế suất (còn 8%) đối
với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị
gia tăng theo phương pháp khấu trừ
và giảm 20% mức tỷ lệ phần trăm khi
thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở
kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh
tính thuế giá trị gia tăng theo
phương pháp tỷ lệ phần trăm trên
doanh thu
+ Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt
nước của năm 2022 đối với tổ chức,
đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá
nhân đang được Nhà nước cho thuê
đất trực tiếp theo Quyết định hoặc 

Hợp đồng hoặc giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà
ở và tài sản khác gắn liền với đất của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới
hình thức thuê đất trả tiền hằng năm
phải ngừng sản xuất kinh doanh do
ảnh hưởng của dịch COVID-19.
+ Hỗ trợ lãi suất 0%/năm trong 2 năm
2022 2023 thông qua hệ thống các
ngân hàng thương mại đối với các
khoản vay thương mại cho doanh
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có
khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi
tốt                                                           

VEPR OPINIONS 3

KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
 

1.Để hỗ trợ hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ trong bối cảnh kinh tế, sản
xuất, kinh doanh của nước ta đang trong giai đoạn phục hồi hậu Covid 19,
chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất vẫn là các giải pháp vừa đảm bảo
phòng chống dịch bệnh theo hướng thích ứng linh hoạt, sống chung và mạnh
dạn mở cửa nền kinh tế. Một ví dụ cụ thể để cho thấy giá trị việc bình thường
hóa và mạnh dạn mở cửa kinh tế có giá trị như thế nào đối với ngành du lịch,
trong 9 ngày Tết (từ ngày 29/01/2022 - 06/02/2022), với việc mở cửa trởi lại,
ngành Du lịch đã đón và phục vụ khoảng 6,1 triệu lượt khách nội địa, trong đó
có 3,2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch; tổng thu từ
khách du lịch ước đạt hơn 25 nghìn tỷ đồng. 
-Đơn giản hóa và tạo điều kiện về mặt thủ tục để các hộ kinh doanh và doanh
nghiệp siêu nhỏ có thể đáp ứng các điều kiện hưởng các hỗ trợ theo các chính
sách trước đây hoặc sắp ban hành. 
-Coi họ là chủ thể độc lập trong các mục tiêu/giải pháp để từ đó có những cơ
chế đặc thù tháo gỡ các khó khăn/vướng mắc.
- Loại bỏ các hành vi nhũng nhiễu/trục lợi gây khó khăn cản trở các hộ kinh
doanh hoạt động minh bạch và công khai. 
-Ngoài ra cần hỗ trợ kỹ thuật cho hộ kinh doanh trong nâng cao chất lượng
quản trị/quản lý chuỗi cung ứng/thương hiệu/chất lượng sản phẩm. Hỗ trợ
thiết thực cho việc chuyển đổi số, kết nối doanh nghiệp (lập hiệp hội doanh
nghiệp riêng nếu cần)
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KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH
 

2. Để doanh nghiệp siêu nhỏ, hộ kinh doanh có sức bật phát triển thì nội tại
doanh nghiệp cũng cần có những thay đổi về tầm nhìn, chiến lược. Theo
chúng tôi, mọi mô hình kinh doanh từ nhỏ đến lớn, để biến các triết lý, sứ
mệnh hay tầm nhìn của người khởi nghiệp thành hiện thực thì đều phải phụ
thuộc 3 yếu tố quan trọng: Vốn (tài sản), Nhân lực và Quản trị
-Thay đổi mô hình kinh doanh của hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ
nên trước hết là tư duy quản trị với các giá trị và tiêu chí cụ thể như: Kỷ luật
(gò mình vào các khuôn khổ quy định pháp luật), Minh bạch (tránh làm ăn
gian dối, che dấu, phi chính thức) và Nhân văn (với khách hàng và với người
lao động), từ đó tạo ra Uy tín/Thương hiệu và giữ chân khách hàng cũng như
người lao động,
-Tiếp theo, trong bối cảnh nền kinh tế số hậu Covid-19, cần tận dụng các nền
tảng số (đơn giản như facebook/youtube cho đến trang thương mại điện tử,
ứng dụng Du lịch) nếu chưa có điều kiện tự phát triển hệ thống số hóa hoạt
động kinh doanh của riêng bản thân doanh nghiệp.
-Cần quan tâm đến các trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, đặc biệt chú ý
bảo vệ quyền lợi người lao động thông qua việc đăng ký kinh doanh chính
thức và đăng ký lao động chính thức, cũng như nâng cao chất lượng nhân lực
(quản trị/quản lý của bản thân và nâng cao trình độ người lao động). 
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Gần đây, giá xăng dầu tăng mạnh theo giá nhiên liệu thế giới, là nguyên nhân chính khiến CPI tháng 2 

tăng 1% so với tháng trước và cao hơn 1,2% so với cuối năm 2021. Trong bối cảnh xăng dầu tăng cao, 

quỹ bình ổn xăng dầu không còn dư địa để hỗ trợ, nên việc đề xuất giảm thuế môi trường 1000 đồng trên 

mỗi lít xăng cũng không tác động quá nhiều tới việc giảm CPI và khó đạt được mục tiêu kìm chế lạm phát, 

hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, giảm khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Do đó, Chính phủ nên cân 

nhắc xem xét giảm thêm thuế nhập khẩu và/hoặc tạm miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đến 31/12/2022. Lý do 

quan trọng là so với việc giảm một mức cố định, việc giảm/miễn các loại thuế tính trên tỷ lệ % giá thành 

sẽ đảm bảo tính linh hoạt và khả năng tác động hơn so với mức giảm cố định mà Bộ tài chính đang đề 

xuất. 
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Hiện nay mỗi lít xăng, dầu bán ra đang chịu 4 loại thuế, bao gồm: Thuế giá trị gia tăng (VAT, 10%), 

thuế nhập khẩu (10%), thuế tiêu thụ đặc biệt (10%) và thuế bảo vệ môi trường (với xăng E5RON92 

là 3.800 đồng, xăng RON95 là 4.000 đồng, dầu diesel là 

2.000 đồng.) Như vậy, ước tính, bình quân thuế, phí hiện chiếm khoảng 42-43% đối với xăng và 21-

27% đối với dầu. 

Theo tính toán của nhiều chuyên gia kinh tế, khi giá xăng dầu tăng 10% thì chỉ số CPI (chỉ số giá tiêu 

dùng) tăng khoảng 0,36 điểm phần trăm và tăng trưởng sẽ bị ảnh hưởng với xu hướng giảm khoảng 

0,5%. Tổng chi phí sản xuất của toàn nền kinh tế  thì chi phí xăng dầu chiếm khoảng 3,52%, và ga 

khoảng 1,45%. Điều này phản ánh  tác động rất mạnh của biến động giá xăng dầu tới nền kinh tế. 

Bảng dưới cho thấy sự tác động của tăng/giảm giá dầu quốc tế đến giá xăng trong nước từ đó tác 

động đến chỉ số lạm phát: 

Bảng Tốc độ tăng/giảm giá xăng dầu và chỉ số giá tiêu dùng bình quân các năm  (%) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Giá dầu Brent bình quân -45.6 -17.4 20.74 31.3 -10.28 -

33.88 

Giá xăng đầu trong nước bình 

quân 

 

-24.77 

 

-15.95 

 

15.49 

 

15.25 

 

-3.14 

 

-

23.03 

Đóng góp của giá xăng dầu đến 

chỉ số CPI chung 

 

-0.9 

 

-0.66 

 

0.64 

 

0.63 

 

-0.15 

 

-0.83 

CPI bình quân 0.63 2.66 3.53 3.54 2.79 3.23 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam 
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Trong nghị quyết 01-NQ/CP về nhiệm vụ giải 

pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022, Chính phủ đã đặt ra mục tiêu tốc độ tăng 

tổng sản phẩm trong nước đạt khoảng 6-6,5%; 

tốc độ tăng CPI bình quân khoảng 4%. Nghị 

quyết 01 của CP ban hành ngay đầu năm 2022 

nên được soạn thảo dựa trên các yếu tố đầu vào 

của nền kinh tế vào thời điểm cuối năm 2021, với 

giả định rằngnền kinh tế sẽ phục hồi trong 

điềukiện thích ứng linh hoạt, chuyển trạng thái 

bình thường mới với dịch bệnh Covid-19 cùng với 

độ tiêm phủ vắc xin đã đạt mức cao. 

Từ  đầu  năm  2022,  giá  xăng  dầu được điều  

chỉnh  trong  5  đợt  và  tính  từ ngày 25/12/2021 

đến lần tăng giá gần nhất (1/3/2022), làm cho giá 

 xăng A95 tăng 3,537 đồng/lít, giá xăng E5 tăng 

3,521 đồng/lít và lên đến 26.830 đồng (mức cao 

nhất từ trước đến nay). 

Mức tăng giá sau 5 đợt tăng này đã ảnh hưởng 

không nhỏ tới tính toán ban đầu khi dự thảo các 

mục tiêu phát triển kinh tế 

- xã hội trong NQ01 của Chính phủ. Bên cạnh đó, 

trong bối cảnh căng thẳng Nga - Ukraine diễn 

biến phức tạp, giá xăng dầu thế giới có thể tiếp 

tục tăng thêm, tác động tiêu cực đến giá bán 

xăng dầu trong nước. Do đó, việc cân nhắc giảm 

các loại thuế trong cơ cấu giá xăng dầu là rất cần 

thiết để bình ổn giá xăng dầu trong nước, góp 

phần ổn định kinh tế vĩ mô và phục hồi kinh tế 

trong năm 2022. 

 

 

 
GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT MỚI CỦA BỘ TÀI CHÍNH TRONG NĂM 2022 

Ngày 3/3/2022, Bộ Tài chính có công văn số 2068/BTC-CST gửi các bộ, ban, cơ quan thuộc Chính phủ, 

Hiệp hội xăng dầu xin ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, 

dầu, mỡ nhờn đến hết ngày 31/12. Theo đó, Bộ Tài chính dự kiến đề xuất điều chỉnh giảm mức thuế 

bảo vệ môi trường từ 500 - 1.000 đồng/lít/kg đối với 6 loại hàng hóa xăng, dầu và mỡ nhờn. 
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VEPR OPINIONS  

 

 

 

Xin bình luận về đề xuất trên của Bộ Tài chính dự trên những 
phân tích trên của chúng tôi và thực tế biến động giá xăng dầu 
thế giới và Việt nam trong năm 2022 

 

 
Như phân tích trên, từ cuối năm 2021 tới tháng 

3/2022 dầu Brent tăng 38% (từ 80$-112$) khiến 

giá xăng tăng từ  đầu năm trung bình khoảng 

20% so với trung bình năm 2021. Do vậy, VEPR 

tính toán rằng đóng góp của tăng giá xăng từ 

đầu năm 2022 đến chỉ số CPI chung là khoảng 

0.8%. Tuy nhiên, theo nhiều dự báo thế giới, giá 

dầu Brent đến cuối năm 2022 có thể tăng lên đến 

150$ (mức tăng trung bình 45% trong năm 2022) 

kéo theo giá xăng trong nước cũng sẽ tăng 

khoảng 40% trung bình năm 2022 và vì thế sẽ có 

thể tác động làm CPI tăng 1.6%. 

Với  những tính  toán của VEPR,  nếu chỉ giảm tối 

đa theo đề xuất của Bộ Tài chính là 1.000 đồng từ 

thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng (so 

với mức giá xăng tăng từ đầu năm là khoảng hơn 

3.500 đồng), thì chỉ có thể làm giảm 0.15 điểm 

phần  trăm  và  do  vậy  tác  động  của giá  xăng 

hiện tại lên CPI vẫn cao là khoảng 0.65 điểm phần 

trăm. Nhưng nếu như dự báo về mức giá xăng 

dầu thế giới còn tiếp tục tăng như phân tích ở 

trên,  thì tỷ lệ ảnh hưởng của việc giảm 1.000  

 đồng trên mỗi lít xăng càng ít ý nghĩa với tác 

động giá xăng chung bình của năm 2022 lên CPI 

sẽ là khoảng 1,6%. Cho nên việc đề xuất giảm 

thuế như vậy trong tình hình hiện nay cũng 

không tác  động quá nhiều tới việc giảm CPI và 

khó đạt được mục tiêu kìm chế lạm phát, hỗ trợ 

phục hồi tăng trưởng, giảm khó khăn cho người 

dân và doanh nghiệp. 

Nhiều quan điểm cho rằng, việc giảm quánhiều 

thuế/phí xăng dầu có thể ảnh hưởng đến nguồn 

thu NSNN. Tuy nhiên, thực tế là nguồn thu từ 

dầu thô từ đầu năm cho đến nay tăng hơn 2 lần 

so với cùng kỳ (do giá xuất khẩu dầu thô tăng). 

Do vậy, nếu nguồn thu từ các loại thuế,  phí 

cố định trên giá xăng dầu có bị giảm do các chính 

sách điều tiết mới, thì sẽ được cân đối một phần 

bởi nguồn thu từ dầu thô xuất khẩu. Việt nam 

vừa nhập khẩu xăng dầu nhưng lại là nước xuất 

khẩu dầu thô nên khá trung lập về nguồn thu. 

Do đó, kết quả là trong 2 tháng đầu năm cũng 

cho thấy, nguồn thu ngân sách vẫn tăng mạnh 

và vượt so với dự toán đã được đề ra. 
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VEPR OPINIONS  

   

 

 

ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH CỦA VEPR 

Bên cạnh việc giảm cố định 1.000 đồng từ thuế bảo vệ mội trường thì nên cân nhắc giảm thêm thuế 

nhập khẩu và/hoặc tạm miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đến 31/12/2022. Lý do quan trọng là so với việc 

giảm một mức cố định, việc giảm/miễn các loại thuế tính trên tỷ lệ % giá thành sẽ đảm bảo tính linh 

hoạt và khả năng tác động tới các yếu tố vĩ mô của nền kinh tế hơn so với mức giảm cố định mà Bộ 

tài chính đang đề xuất. 
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 BỨC TRANH KINH TẾ VIỆT NAM QUÝ 
I/2022 - TRIỂN VỌNG PHỤC HỒI KINH TẾ

TS. Trần Toàn Thắng
Trưởng ban Dự báo 
Kinh tế ngành và 
Doanh nghiệp- Bộ Kế 
hoạch và đầu tư

  
 No 21. March 25.2022           
                                                   

TS. Nguyễn Quốc Việt 
Phó viện trưởng viện 
Nghiên cứu Kinh tế và 
chính sách VEPR
 

 
Kinh tế quý 1 đầu năm 2022 tận dụng
được đà phục hồi tăng trưởng từ quý
4 năm 2021, sau khi đã khống chế
thành công dịch Covid -19 đăc biệt với
chiến dịch t iêm chủng vắc xin thần
tốc.  Cho đến hết tháng 02/2022, dựa
trên các số l iệu công bố của TCTK và
các bộ/ngành có thể tạm thấy: Chỉ số
sản xuất công nghiệp tăng 5,4% so với
cùng kỳ năm trc,  trong đó dẫn đầu
vẫn là nhóm ngành chế biến – chế tạo
với mức tăng 6,1 điểm phần trăm. Sản
lượng t iêu thụ điện trong tháng 2/022
cũng tăng tới  gần 15% so với cùng kỳ
năm 2021. Hai tháng đầu năm, tổng
kim ngạch XNK cũng tăng 14,2% so với
cùng kỳ năm trước,  trong đó xuất
khẩu tăng 11,7%; nhập khẩu tăng
16,7%. Các minh chứng trên cho thấy
điểm sáng kinh tế 2 tháng đầu năm từ
khu vực sản xuất và thương mại quốc 

tế.Theo chúng tôi, điểm sáng chính sách,
là ngoài việc công bố công khai, rộng rãi
gói kích thích phục hồi tăng trưởng
350.000 tỷ VNĐ, thì các NQ 01, 02 của
Chính phủ cũng đã tạo niềm tin vào quá
trình củng cố các cải cách thể chế mạnh
mẽ về MTKD và nâng cao năng lực cạnh
tranh, thúc đẩy giải phóng các nguồn lực
tư nhân và đầu tư nước ngoài cho quá
trình phục hồi nền kinh tế.
Tuy nhiên, phải khiêm tốn nhìn nhận là
mặc dù thành công đến từ những nỗ lực
chung của cả nhà nước và doanh nghiệp,
nhưng điều quan trọng là chúng ta vẫn
duy trì được ổn định các yếu tố vĩ mô của
nền kinh tế, cùng với đà phục hồi tăng
trưởng của kinh tế thế giới, nhất là các
bạn hàng, đối tác chiến lược của Việt Nam
tăng trưởng khả quan, điều này giúp
doanh nghiệp của chúng ta nhanh chóng
quay trở lại quỹ đạo sản xuất kinh doanh
trong đk bình thường mới, do vậy đầu
năm 2022 vẫn sẽ chứng kiến sự phục hồi
kinh tế đến từ 2 nhân tố chính là sự phục
hồi sản xuất công nghiệp và thương mại
quốc tế.

VEPR OPINIONS 1

Bức tranh kinh tế Việt Nam quý I/2022
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 Ngoài ra những diễn biến khó lường
của tình hình địa chính trị trên thế giới
cũng góp phần làm tăng áp lực lạm
phát kèm theo đó là nguy cơ đứt gãy
các chuỗi cung ứng, vận tải/logistic
trong cả năm 2022 -23 (chiến tranh
Nga-Ucraina đã khiến các nước tăng
mua tài sản đảm bảo và NHTW đứng
trc lựa chọn tăng lãi suất để chống lạm
phát đang lên rất cao ở Mỹ và Tây âu,
các lệnh trừng phạt sẽ gây khó khăn
hơn cho các hoạt động sản xuất và đầu
tư quốc tế)
 Về lựa chọn và thực thi chính sách:
chúng tôi cho rằng vẫn có những lúng
túng nhất định trong việc triển khai các
gói kích thích phục hồi kinh tế. Trước
tiên, cần làm rõ và công khai hóa cơ
chế thực thi và triển khai các gói hỗ
trợ, nhiều gói hỗ trợ được thực thi bắt
đầu từ tháng 02 (giảm thuế VAT) nhưng
vẫn có sự chưa thống nhất lúc ban đầu
giữa các bộ/ngành/địa phương khiến
khó khăn trên vận dụng thực tế. 
 Việc xuất khẩu (nhất là xuất khẩu nông
sản) bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cạnh
tranh quốc tế, cũng như sự không chắc
chắn từ thị trường truyền thống (Trung
quốc) đã xuất hiện từ cuối năm ngoái,
nhưng vẫn chưa có cơ chế giải quyết
triệt để, chủ yếu vẫn là tình thế, gây sự
bất ổn trong tất cả các khâu, đây sẽ là
một vấn đề lớn cần phải tìm cơ chế giải
quyết trong năm nay.

                                                                  

VEPR OPINIONS 2

Bên cạnh những điểm tích cực, trong quý I/2022 vẫn còn tồn tại một số vấn đề
đáng quan ngại 

Vấn đề quan ngại nhất trong những
tháng vừa rồi, đương nhiên vẫn là khả
năng quay trở lại của Covid 19 với các
biến chủng mới, ngay trong những
tháng đầu năm, do sự phát triển các ca
nhiễm (với biến chủng Omicron là chủ
yếu) đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc
dùy trì sản xuất và kinh doanh bình
thường của nhiều địa phương/doanh
nghiệp, cục bộ xuất hiện hiện tượng
thiếu lao động.

Vấn đề thứ 2 là là áp lực lạm phát tăng
cao trên thế giới và Việt Nam. Áp lực chi
phí đẩy từ năm ngoái và đầu năm 2022
đang hiện thực hóa trong năm 2022 và
khiến giá cả gia tăng ở hầu hết các quốc
gia trong khu vực ASEAN đặc biệt
những nước có sản xuất xuất khẩu lớn
như Indonesia, Thái Lan và Việt Nam.
Do vậy dự báo chung của nhiều TCQTT
là năm nay, lạm phát trong khu vực dự
kiến sẽ tăng so với mức của năm 2021,
lạm phát trong khu vực đã tăng lên
2,9% trong tháng 1 từ mức 2,6% trong
tháng 12 (Công bố GSO thì CPI của VN
chỉ 1,42% thấp hơn so với khu vực, có
thể một phần là do sau 1 năm kiệt quệ
vì Covid 19 thì cầu tiêu dùng trong
nước chưa cao nên chưa gây áp lực
tăng giá các mặt hàng thiết yếu quan
trọng trong rổ CPI, tuy nhiên tháng 3
tới khi CP có chính sách mới với dịch
bệnh Covid 19 và cùng với đà tăng giá
nhiên nguyên vật liệu sẽ gây áp lực trực
tiếp vào chỉ cố CPI tháng 3.                                                 
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VEPR OPINIONS 3

 
Trước những khó khăn , bất ổn đến từ
dịch bệnh, các yếu tố không thuận về
chuỗi cung ứng trên thế giới và sự
thiếu hiệu quả trong hoạt động kinh
doanh trong nước (các chi phí sx kinh
doanh và rủi ro cũng tăng cao do
những đợt giãn cách và biện pháp
phòng chống Covid ngặt nhèo năm
ngoái) thì tâm lý phòng thủ vào các tài
sản có giá là đương nhiên, Việt nam
không ngoại lệ so với thế giới (và thực
tế thì lượng tiền gửi của doanh nghiệp
trong ngân hàng cũng tăng cao trong
năm 2021)

Vì thế để dòng vốn thật có thể quay lại
vào đầu tư sản xuất - kinh doanh thì
thứ nhất, việc nhất quán chính sách
bình thường mới, mở cửa và sống
chung với Covid – 19 vẫn là điều kiện
quan trọng nhất (đi kèm với đó là tiếp
tục nghiên cứu bao phủ vắc-xin – mũi
4/5 đề phòng biến chủng mới và cách
thức tăng năng lực y tế các cấp, tập
trung hỗ trợ các nhóm nguy cơ). 

 

Quý I/2022 chứng kiến sự gia tăng về giá của các loại tài sản (vàng, bất động
sản…) dường như cho thấy dòng tiền trong nền kinh tế vẫn chưa đi vào sản
xuất.                    

                    

Triển vọng Kinh tế Thế giới và Việt Nam năm 2022

Kinh tế thế giới dự kiến tiếp tục phục hồi
nhanh nhanh nhờ sự phục hồi của các
nền kinh tế lớn. Tốc độ tăng trưởng kinh
tế thế giới được dự báo tăng trong
khoảng từ 4,3%-4,9% trong năm 2022
nhờ sự phục hồi của các nền kinh tế lớn,
như: Mỹ, EU, Trung Quốc. Triển vọng lạc
quan của kinh tế thế giới phản ánh nỗ
lực của các Chính phủ và vai trò của các

 

thể chế đa phương trong hỗ trợ các nền
kinh tế khắc phục hậu quả của đại dịch
Covid-19.Thương mại toàn cầu tiếp tục
xu thế phục hồi. Mặc dù đại dịch Covid-
19 vẫn còn ảnh hưởng đến các hoạt
động thương mại trong năm 2022 và
những năm sau đó, nhưng thương mại
toàn cầu được dự báo sẽ tăng 7% trong
năm 2022 (IMF, 10/2021). 

Thứ 2, chính là các biện pháp đẩy
mạnh tháo gỡ các vướng mắc, khó
khăn và rào cản không đáng có cho
hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp và người dân (chính vì
thế trong số các gói chính sách phục
hồi tăng trưởng, các chính sách thúc
đẩy cải thiện môi trường kinh doanh
và nâng cao năng lực cạnh tranh mặc
dù được đề cập sau cùng nhưng lại có
ý nghĩa rất quan trọng để kéo lại
niềm tin của người dân và doanh
nghiệp, thúc đẩy dòng vốn lành mạnh
trở lại với hđ sx-kd, từ đó hạn chế các
nguy cơ bong bóng tài sản (đặc biệt
là BĐS như thời gian qua). Thứ 3,
trong bối cảnh vừa chịu những khó
khăn dịch bệnh, vừa chịu áp lực chi
phí đầu vào tăng cao, để kích thích
việc duy trì SXKD thì nên áp dụng
thực chất các chính sách miễn, giãn.,
hoãn và cho vay ưu đãi với các nhóm
ngành/DN có sản xuất thực ở trong
nước, nhất là những ngành tạo giá trị
gia tăng cao trong xuất khẩu, hoặc
ngành hàng có sx trong nước có thể
dần thay thế các mặt hàng nhập khẩu
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Trong đó, thương mại hàng hóa và dịch
vụ của các nước phát triển tăng 7,1% và
các nước đang phát triển và các nền
kinh tế mới nổi được dự báo tăng 6,9%. 
Dòng vốn FDI được dự báo tăng thêm
15%-20% trong năm 2022 với tình hình
kinh tế và y tế tiếp tục được cải thiện,
đạt mức 1,4 nghìn tỷ USD, về gần mức
trước đại dịch. Tuy nhiên, diễn biến
phục hồi FDI còn phụ thuộc rất lớn vào
quy mô các gói hỗ trợ phục hồi kinh tế.
Mặc dù tổng giá trị của các gói hỗ trợ
phục hồi đã đạt mức 3,5 nghìn tỷ USD,
phần lớn tài chính phục hồi là của các
nền kinh tế phát triển và một số thị
trường mới nổi lớn. Các nước đang phát
triển chỉ chiếm khoảng 10% tổng kế
hoạch chi tiêu phục hồi. Điều này khiến
cho áp lực cạnh tranh trong thu hút FDI
gia tăng, đặc biệt là đối với các nền kinh
tế mới nổi.
Đối với Việt Nam động lực tăng trưởng
năm 2022 vẫn là khu vực suất và xuất
khẩu.Các gói đầu tư công vào CSHT, xây

dựng và sản xuất vật liệu xây dựng
tăng trưởng mạnh trong những tháng
còn lại trong năm 2022 (với điều kiện
đẩy nhanh các đk giải ngân) và từ đó
lan tỏa ra một số lĩnh vực có liên quan. 
Cầu trong nước vẫn chưa thể cao ngay
được do sức mua trong còn yếu, nhưng
sẽ dần được phục hồi với sự phục hồi
từ nhóm du lịch trong nước sau khi
bình thường hóa hoàn toàn hoạt động
du lịch, vui chơi, ăn uống (tiếc là với
những bất ổn toàn cầu thì chưa chắc
du lịch quốc tế đã có những cú hích
như kỳ vọng trong năm nay). Do vậy
một số ngành dịch vụ có thể phục hồi
theo như hàng không, giao thông. 
 -Việc triển khai thực thi các hiệp định
thương mại tư do thế hệ mới có thể
tiếp tục tạo đà bùng nổ xuất khẩu tới
các thị trường mới, đặc biệt cơ hội cho
các ngành hàng nông sản xuất khẩu có
thế mạnh của Việt nam (qua đó cũng
tránh những bất trăc từ thị trường
truyền thống)

 
                    

Những trở ngại đối với quá trình phục hồi tăng trưởng kinh tế năm 2022

Áp lực Lạm phát chắc chắn vẫn là nguy
cơ cao nhưng vẫn có thể kìm chế nếu
có những giải pháp điều tiết giá
nguyên vật liệu đầu vào và năng lượng
hợp lý (như các chính sách giảm thuế
xăng/dầu vừa rồi chẳng hạn)
Các nguy cơ có thể vân đến từ sự thiếu
nhất quán trong việc áp dụng các
chính sách hoặc hoạt động điều hành
kinh tế gây nản lòng doanh nghiệp và
mất niềm tin của các nhà đầu tư (nhất
là các nhà đầu tư nhà nước). Như
trong một số báo cáo và kiến nghị thì
thời gian gần đây có hiện tượng quay
trở lại các chính sách quản lí gây phiền
hà, tăng chi phí tuân thủ không tạo 

thuận lợi kinh doanh từ phía các cơ
quan quản lý nhà nước.  Do vậy, những
trở ngại đến chính từ các yếu kém thể
chế cố hữu vẫn là đáng quan tâm trong
giai đoạn hiện nay, chưa kể những yếu
tố trục lợi chính sách có thể khiến các
chính sách tốt không đi vào cuộc sống
hoặc thậm chí bị méo mó khi áp dụng.

Và khi mà hoạt động sản xuất kinh
doanh bị gây trở ngại, thiếu chắc chắn
và niềm tin, chịu nhiều rủi ro từ các yếu
tố bên ngoài lẫn hệ thống cơ chế quản
lý, thì các hành vi kinh doanh ngắn hạn,
đầu cơ bong bóng tài sản sẽ thế chỗ và
từ đó lại gây áp lực và các bất ổn vĩ mô.
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KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH

Việt Nam cần đặc biệt chú ý về nguy cơ nhập khẩu lạm phát từ bên ngoài. Lạm phát thấp
hiện nay ở trong nước một phần vì cầu tiêu dùng thấp. Lạm phát do chi phí đẩy cần sớm
được đánh giá chính thức của Chính phủ và nhất là khả năng lạm phát trong các quý đầu
năm 2022, do ảnh hưởng của chỉ số giá sản xuất, chỉ số giá nhập khẩu tới lạm phát để có
biện pháp kiểm soát giúp hạn chế tác động tiêu cực tới người tiêu dùng trong nước. Đặc
biệt, cần nghiên cứu để giảm thuế môi trường, thuế tiêu thụ, đặc biệt trong giá xăng dầu
ở thời điểm hiện nay, nhằm bình ổn giá các mặt hàng tiêu dùng khác.

Dự kiến, trong thời gian tới, nhập khẩu đầu vào sẽ khó khăn hơn, do giá nhập khẩu và chi
phí thương mại vẫn đang tăng. Do vậy, cần hỗ trợ doanh nghiệp trong khơi thông nguồn
nguyên vật liệu nhập khẩu. Tháo gỡ những vướng mắc về logistics, giảm thiểu tình trạng
ách tắc ở biên giới do công tác phòng dịch.

Tập trung vào xây dựng các thể chế và chính sách hỗ trợ thúc đẩy đầu tư và liên kết đầu
tư giữa các thành phần kinh tế, giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài (FDI). Không giống như năm 2020, dòng vốn FDI vào Việt Nam đã sụt
giảm và quy mô dự án cũng nhỏ hơn cho thấy một ngụ ý khá quan trọng đó là trong bối
cảnh Covid-19 hiện nay, Việt Nam khó tận dụng được xu hướng dịch chuyển chuỗi. Vấn đề
không nằm ở cơ hội bên ngoài, mà là nội lực bên trong. Cải thiện năng lực nội tại, nhất là
mặt bằng và lao động kỹ năng cần được đặc biệt chú ý trong thời gian gần. Chính phủ
vừa ban hành chính sách về thu hút doanh nghiệp FDI lớn với những ưu đãi đặc biệt
(Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg, ngày 06/10/2021).

Bên cạnh đó, cần quyết liệt và nhanh hơn các gói kích thích kinh tế đã được thông qua
trong NQ 11, bên canh gói đầu tư CSHT thì các gói cho vay hỗ trợ lãi xuất, hỗ trợ xây nhà
ở xã hội cho người lao động, các biện pháp miễn giảm thuế/phí cho nhóm đối tượng cụ
thể, cần được đẩy mạnh hơn nữa.

Tiếp tục có những cải cách đột phá về thể chế nhằm thúc đẩy hoàn thiện hơn nữa Môi
trường KD và năng lực cạnh tranh bình đẳng, tiến tới nền kinh tế thị trường đầy đủ và tự
do. Cần cải cách thể chế và hoàn thiện chính sách hỗ trợ phục hồi tăng trưởng của thành
phần kinh tế tư nhân trong nước, nhất là các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và đặc biệt là
quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển mô hình kinh doanh mới, sáng tạo,
dựa trên ứng dụng nền tảng số và không gian số.
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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. 
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TS. Nguyễn Quốc Việt 

GV Khoa Kinh tế phát triển Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 
Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách 

 No 23. April 21, 2022

Quan điểm chính sách được dựa trên những số liệu nghiên cứu và một số 
kiến nghị chính sách trích từ cuốn sách Báo cáo Kinh tế Việt Nam 2021: Định 
vị lại Việt Nam trong bối cảnh Biến động toàn cầu do VEPR phát hành tháng 
4/2022. 

 
Theo các số liệu thống kê, tính đến cuối năm 
2021, Việt Nam mới chỉ có khoảng hơn 300 
doanh nghiệp thuần Việt là nhà cung cấp cho 
các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Việc các 
doanh nghiệp Việt Nam không tham gia sâu 
được vào chuỗi giá trị sản xuất của các tập 
đoàn đa quốc gia có mặt tại Việt Nam để lại rất 
nhiều vấn đề. 
Thứ nhất, xuất khẩu của Việt Nam mặc dù rất 
đáng tự hào ngay trong đợt bùng phát dịch 
Covid-19 trong các năm 2020 và 2021, nhưng 
khối FDI lại chiếm tới trên 70% thành tích xuất 
khẩu nói trên.  
Thứ hai, là lợi thế cạnh tranh trong sản xuất và 
thương mại quốc tế của Việt Nam nói chung 
vẫn dựa trên lợi thế về giá cả do các ưu đãi và 
lợi thế truyền thống (chủ yếu là do các chính 
sách ưu đãi, miễn giảm và giá công nhân duy 
trì thấp trong các lĩnh vực sản xuất gia công - 
lắp ráp là chính) chứ không phải dựa vào nâng 
cao giá trị (nhất là giá trị gia tăng từ cấu phần 
sản xuất trong nước).   
Và thứ ba, là lợi thế so sánh của Việt Nam trong   

 chuỗi giá trị toàn cầu có nguy cơ bị tụt hậu 
trong bối cảnh áp lực cạnh tranh về sản xuất 
và thương mại quốc tế ngày càng gay gắt.  
Về điểm này, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính 
sách đã có một nghiên cứu chuyên sâu được 
công bố trong cuốn sách vừa xuất bản “Định 
vị lại Việt Nam trong bối cảnh Biến động toàn 
cầu” như sau: 
Theo kết quả nghiên cứu của VEPR, trong giai 
đoạn 2010-2019, Việt Nam có lợi thế so sánh 
(RCA) trong 9/20 nhóm ngành. Tuy nhiên, đến 
năm 2020, Việt Nam chỉ còn lợi thế với 6 nhóm 
ngành, trong đó ngành duy nhất Việt Nam có 
sự gia tăng RCA là ngành điện tử, các ngành 
khác đều bị tụt thứ hạng lợi thế so sánh trong 
đó có các lĩnh vực sản xuất truyền thống với sự 
tập trung khá lớn của khu vực FDI như dệt 
may, da giày, máy móc, gỗ và sản phẩm từ gỗ. 
Ngay cả lĩnh vực điện tử có sự gia tăng lợi thế 
so sánh, thì sự gia tăng này lại cũng phụ thuộc 
chủ yếu vào các doanh nghiệp FDI lớn tại Việt 
Nam (mà cụ thể là Samsung). Cũng chính vì sự 
phụ thuộc các doanh nghiệp FDI, nên hầu hết  
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VEPR OPINIONS 2 

 

 

các sản phẩm xuất khẩu đều có giá trị gia tăng 
lẫn độ phức tạp về sản phẩm không cao, công 
nghệ trung bình hoặc thấp, chuyên môn hoá 
thấp và có thể sản xuất bởi nhiều đối thủ cạnh 
tranh. 
 
 

 Kết quả là những lợi thế cạnh tranh trong sản 
xuất xuất khẩu của Việt Nam cũng kém bền 
vững trong bối cảnh áp lực cạnh tranh quốc tế 
trong việc tham gia các chuỗi giá trị toàn cầu 
ngày càng khốc liệt. 
 
 

NHỮNG NGUYÊN NHÂN HẠN CHẾ CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THAM GIA CHUỖI  
CUNG ỨNG CỦA CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA 
 

Nguyên nhân khiến số lượng doanh nghiệp 
Việt “chen chân” được vào chuỗi cung ứng của 
các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam còn hạn 
chế có thể kể đến như: 
Thứ nhất, đa phần các doanh nghiệp Việt Nam 
có quy mô nhỏ và năng lực cạnh tranh còn rất 
hạn chế. Trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay, 
khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) 
chiếm tới 98% tổng số doanh nghiệp đăng ký, 
tạo ra khoảng 60% GDP, tạo ra hơn 90% việc 
làm cho người lao động (Sách trắng doanh 
nghiệp 2020). Theo nghiên cứu của VEPR tại 
Báo cáo KTTN 2021 thì một trong những chỉ số 
phản ánh năng suất và hiệu quả sản xuất của 
doanh nghiệp ngành điện tử là chỉ số năng 
suất các nhân tổ tổng hợp (TFP) của khu vực 
FDI cao hơn hẳn (thậm chí vượt trội) so với khu 
vực doanh nghiệp nhà nước và tư nhân của 
Việt Nam. 
Thứ hai, không những TFP trong khu vực 
doanh nghiệp trong nước thấp mà tốc độ tăng 
TFP cũng không cao. Tốc độ tăng TFP là do tác 
động của các nhân tố như: đổi mới công nghệ, 
hợp lý hóa sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao   
trình độ lao động của công nhân … từ đó cũng 
 

 suy ra những yếu tố kể trên trong khu vực 
doanh nghiệp của Việt Nam rất thua kém so 
với các Danh nghiệp FDI. Với năng lực nội tại 
thua kém như vậy thì khó có thể đòi hỏi các 
doanh nghiệp có vốn FDI chấp nhận sự tham 
gia của các doanh nghiệp “nội” vào “sân chơi” 
chung của họ. Các doanh nghiệp nước ngoài 
thường được xem là hoạt động hiệu quả hơn, 
áp dụng công nghệ, máy móc, quy trình quản 
lý hiện đại hơn. 
Thứ ba, bản thân tính liên kết giữa các doanh 
nghiệp ở Việt Nam còn nhiều hạn chế, có thể 
nói là còn yếu. Tâm lý kinh doanh của doanh 
nghiệp nội thường chỉ tập trung cho lợi ích 
riêng lẻ, kiểu “mạnh ai, người ấy làm” hoặc 
“làm tất, ăn cả”; chỉ quan tâm đến việc tìm 
manh mối làm ăn cho riêng mình, cũng chưa 
nhận thức được đầy đủ những lợi ích to lớn của 
việc liên kết thành cộng đồng doanh nghiệp 
nội địa hoặc giữa doanh nghiệp nội với các 
doanh nghiệp nước ngoài, thậm chí ngay cả 
trong những lĩnh vực có thế mạnh (ví dụ như 
chuỗi sản xuất thực phẩm/nông sản xuất 
khẩu). 
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NHỮNG LỢI ÍCH ĐẠT ĐƯỢC KHI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM LIÊN KẾT VỚI CÁC TẬP  
ĐOÀN ĐA QUỐC GIA 
 
 

Nếu có thể tăng cường liên kết trong chuỗi giá 
trị và cả liên kết ngang trong các khu/cụm 
công nghiệp hiện có ở Việt Nam, thì chắc chắn 
doanh nghiệp trong nước sẽ có nhiều lợi ích to 
lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể tận 
dụng nguồn nguyên liệu đầu vào chất lượng 
và với hàm lượng công nghệ cao, cải thiện 
năng suất và hiệu quả sản xuất của mình, qua 
đó gia tăng TFP trong toàn bộ các ngành kinh 
tế mũi nhọn. Ngoài ra bản thân các doanh 
nghiệp nội khi tham gia vào các liên kết với các 
công ty đa quốc gia lớn thì còn học tập được  

  
 
về công nghệ, tiếp cận các tiêu chuẩn sản xuất 
và kinh doanh, thậm chí là bí quyết của các đối 
tác. 
Và như đã phân tích, chỉ có thể thông qua việc 
liên kết với các chuỗi giá trị/sản xuất toàn cầu, 
thì Việt Nam mới dần nâng cao trở lại các lợi 
thế so sánh trong sản xuất xuất khẩu và 
thương mại quốc tế. Nâng cao được lợi thế so 
sánh sẽ giúp cho việc mở rộng và tham gia sâu 
hơn/đa dạng hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu 
mới (cùng đó là sự trợ lực từ việc tham gia các 
hiệp định thương mại và đầu tư thế hệ mới). 

 
 

GIẢI PHÁP LIÊN KẾT DOANH NGHIỆP VÀ CÁC TẬP ĐOÀN ĐA QUỐC GIA TẠI VIỆT NAM 
 
 

Việc quan trọng nhất là phải có những Văn bản 
chính sách ở các cấp cao nhất thể chế hoá các 
chương trình và chính sách nhằm thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia các doanh 
nghiệp nội địa vào chuỗi giá trị/sản xuất/cung 
ứng toàn cầu. Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 
20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng 
hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến 
năm 2030 đã khẳng định cần xây dựng cơ chế 
khuyến khích, ưu đãi thoả đáng để tăng liên 
kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong 
nước, các lĩnh vực cần ưu tiên thu hút; phát 
triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị, góp 
phần nâng cao giá trị gia tăng nội địa, sức cạnh 
tranh của sản phẩm và vị trí quốc gia trong 
chuỗi giá trị toàn cầu. 
Thứ hai, để giúp các DNNVV trong nước nâng 
cao được năng lực cạnh tranh, Nhà nước cần 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giảm chi phí kinh 
doanh cho doanh nghiệp, trước hết là chi phí 
bất hợp lý phát sinh từ quản lý nhà nước; ngăn 
chặn và đẩy lùi các hành vi làm phát sinh chi  

  
phí không chính thức cho doanh nghiệp nhằm 
cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh. 
Thứ ba, cần có cơ chế hỗ trợ kết nối với các 
doanh nghiệp đầu chuỗi quan tâm tìm kiếm 
chuỗi cung ứng trong nước và tăng hàm lượng 
nội địa hóa; tiếp cận với quy trình, thủ tục đấu 
thầu, mua sắm của doanh nghiệp đầu chuỗi và 
được hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực để 
đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp đầu 
chuỗi… 
Và cuối cùng, Nhà nước cần tạo điều kiện 
thuận lợi để các doanh nghiệp tư nhân có môi 
trường phát triển tốt hơn, cải thiện năng suất 
và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; tạo điều kiện 
để doanh nghiệp trong nước có thể tiếp cận, 
học hỏi kinh nghiệm hoạt động, quản lý từ các 
doanh nghiệp nước ngoài. Và bản thân các 
doanh nghiệp tư nhân cũng cần phải tự đổi 
mới, thiết lập được hệ sinh thái công nghiệp 
hỗ trợ và đủ sức bắt tay với tập đoàn công 
nghệ quốc tế lớn để tham gia nhiều hơn nữa 
trong chuỗi giá trị toàn cầu. 
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