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Điều đáng sợ nhất của chúng ta hiện nay là đứng yên trong khi cả thế giới đang chuyển động, 
đó là chia sẻ từ một số đồng chí nguyên ủy viên và ủy viên trung ương Đảng khi trao đổi với 
tôi. Chúng ta không thể đứng yên để giữ ổn định được, bởi đứng yên đồng nghĩa với tụt hậu, 
mà đã bị tụt hậu thì chúng ta thụt lùi chứ đâu phải đứng yên.  

Nhìn lại nội hàm của đổi mới trong ba mươi năm qua  

Đổi mới trong ba mươi năm qua thực chất là đổi mới từ cơ chế kinh tế tập trung bao cấp sang kinh 
tế thị trường, từ kinh tế một thành phần sang đa thành phần, trong đó khu vực tư nhân là động lực 
rất mạnh để phát triển; từ kinh tế khép kín sang mở cửa, hội nhập; từ quản lý tập trung sang phân 
cấp, phân quyền (vừa với hàm nghĩa phân cấp phân quyền để cho người dân được tự do làm những 
điều luật pháp không cấm, đặc biệt là quyền kinh doanh, vừa là phân cấp phân quyền trong bộ máy 
nhà nước như giữa trung ương và địa phương). Thực chất của quá trình đổi mới chính là mở rộng 
quyền và cơ hội lựa chọn trong hoạt động đầu tư và kinh doanh của người dân và điều chỉnh dần vai 
trò của nhà nước.  

Tuy nhiên, trên thực tế đổi mới trong thời gian qua mới chủ yếu về kinh tế, trong khi giáo dục, văn 
hóa, xã hội, chính trị còn ít và chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu, thậm chí cản trở sự phát triển 
của đất nước. Điển hình như lĩnh vực giáo dục đã góp phần khiến đất nước rơi vào bẫy lao động giá 
rẻ, không thể thoát khỏi tình trạng sản xuất gia công, nguồn nhân lực có chất lượng luôn bị thiếu 
thốn bấy lâu nay. Đại hội Đảng lần thứ 11, rồi Đại hội 12 đều nhấn mạnh Chiến lược 10 năm 2011-
2020, trong đó ba đột phá chiến lược là cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực và hạ tầng. 
Trong ba mục tiêu đó, cải cách thể chế thực sự đến giờ vẫn còn nhiều bế tắc, nên Thủ tướng luôn 
phải đưa vấn đề này vào chương trình hành động hàng năm, các diễn đàn ở Quốc hội và nhiều nơi 
khác cũng thường xuyên đề cập đến cải cách thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng, và Hội nghị TW 
5 vừa rồi cũng vậy. 
 
Những yếu tố quyết định thành công trong đổi mới  

Những yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công trong đổi mới thời gian qua là: Cách tiếp cận thực 
tế về trình tự và tiến độ cải cách, tránh gây sốc, thực hiện từng bước trên cơ sở đồng thuận; tranh 
thủ thế mạnh của đất nước, ban đầu tập trung vào các ngành sản xuất thâm dụng lao động và nông 
nghiệp; ưu tiên khai thác nguồn nhân lực; sử dụng các hiệp định thương mại quốc tế để vượt qua 
những cải cách khó khăn (từ yêu cầu của các hiệp định mà chúng ta mở cửa mạnh mẽ hơn, tạo điều 
kiện kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp trong nước). 

Tuy nhiên, còn có những yếu tố quan trọng khác mà Việt Nam chưa phát huy tốt. Trước hết là 
chúng ta chưa xây dựng được nhà nước với thiết chế, vai trò và năng lực phù hợp với điều kiện 
chuyển từ nền kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường. Đã có nhiều nghiên cứu chứng minh là hệ 
thống kinh tế và xã hội ở nước ta thay đổi nhiều nhưng hệ thống nhà nước gần như vẫn giữ nguyên. 
Thứ hai là thể chế kinh tế thị trường đến nay vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn cơ chế xin-cho nửa nhà 
nước, nửa thị trường. Thứ ba là chưa phát huy mạnh mẽ vốn xã hội (không chỉ là nguồn nhân lực, 
mà còn là sự gắn kết xã hội). Chúng ta chưa huy động được sự tham gia của người dân vào xây 



dựng chính sách, luật pháp, xã hội cũng như quá trình góp ý, giám sát nhà nước, mà chỉ huy động 
để họ tự làm ăn, tự kiếm sống. Thậm chí, trên một số phương diện sự tham gia lên tiếng của người 
dân ngày càng thiếu hiệu quả. Ví dụ khi chúng tôi hỏi các doanh nghiệp, ngày càng nhiều doanh 
nghiệp cho biết họ không lên tiếng nữa, bởi nói mãi rồi mà không mang lại sự thay đổi. Trong cuộc 
đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi, năm vấn đề phần lớn các doanh nghiệp đưa ra 
cũng giống như trong cuộc đối thoại đầu tiên do thủ tướng Phan Văn Khải tổ chức cách đây 20 
năm, chưa kể nhiều vấn đề doanh nghiệp kêu là phức tạp hơn cả cách đây 20 năm như tệ tham 
nhũng, đòi hỏi bôi trơn. Thứ tư là chúng ta lãng phí rất nhiều nguồn lực tri thức, kĩ năng, công nghệ 
trong và ngoài nước. Tổng kết 25 năm thu hút đầu tư nước ngoài của Bộ KH&ĐT cũng nói rằng cái 
kém nhất trong thu hút đầu tư vào Việt Nam là chuyển giao công nghệ. Kể cả những đơn vị nhân 
danh là đầu tư công nghệ cao ở Việt Nam nhưng giá trị gia tăng là rất nhỏ. Năm ngoái nhóm nghiên 
cứu của trường Fulbright ở TPHCM làm một nghiên cứu đánh giá 10 năm hoạt động của Intel ở 
Việt Nam, kết quả cho thấy Việt Nam chỉ tạo ra 3% giá trị gia tăng của Intel, còn 97% vẫn là của 
họ. Những nguồn tri thức trong nước cũng còn không ít lãng phí, bỏ rất nhiều tiền vào làm khoa học 
công nghệ nhưng không sử dụng kết quả. Cách tuyển dụng, sử dụng cán bộ cũng gạt bỏ nhiều tri 
thức thực sự.  

Một số cơ hội đổi mới mạnh bên trong và về quan hệ đối ngoại đã bị bỏ lỡ. Ví dụ năm 1997-98 xảy 
ra khủng hoảng tài chính khu vực, chúng ta không kịp đổi mới nhiều ngoài việc ra được Luật Doanh 
nghiệp năm 1999. Cơ hội hoàn tất BTA với Mỹ cũng bị chậm mất hơn 1 năm. Đến khủng hoảng tài 
chính toàn cầu 2008 là cơ hội để rất nhiều nước sắp xếp lại nền kinh tế hoặc cải cách nhưng Việt 
Nam cũng không tận dụng, thậm chí tệ hơn là chúng ta đã “cải lùi” khi bơm ra một gói kích cầu 
tương đương 8 - 9 tỉ USD (cao nhất trên thế giới nếu tính trên tổng GDP), phần lớn tiền rơi vào các 
nhóm lợi ích khác nhau, để lại cả một hệ quả nợ công, nợ xấu nặng nề.  

Những thách thức trong thời gian tới  

Trong thời gian tới, Việt Nam đứng trước yêu cầu phải thích ứng nhanh chóng và hiệu quả hơn với 
những cơ hội và thách thức toàn cầu, vượt qua "bẫy thu nhập trung bình" và tránh tụt hậu xa hơn so 
với các nền kinh tế khác trong khu vực, kể các nền kinh tế nhỏ. Để làm được điều đó, Việt Nam 
phải vượt qua thách thức lớn nhất là thay đổi tư duy. 

Trước hết là cần thay đổi tư duy của các nhà lãnh đạo và hoạch định chính sách để bắt kịp nhu cầu 
phát triển của đất nước và đòi hỏi của nhân dân. Chúng ta từng lo lắng có những sự thay đổi lớn sẽ 
ảnh hưởng tới sự tồn vong của chế độ, nhưng vận mệnh của đất nước là trên hết, đất nước mà 
không phát triển được thì sẽ dẫn tới những bất ổn rất lớn, do đó phải đặt mục tiêu phát triển đất 
nước lên trên tất cả những mục tiêu, tham vọng khác của lãnh đạo. Cần nhận thức rõ bối cảnh thay 
đổi trong nước và trên thế giới để thực sự cải cách, tạo động lực mới để phát triển. Trước đây chúng 
ta dựa vào FDI và xuất khẩu là động lực chính của nền kinh tế, đến giờ khi khó khăn về FDI và xuất 
khẩu thì chúng ta mới nói nhiều hơn tới khu vực tư nhân trong nước là động lực quan trọng để phát 
triển. Nhưng vấn đề là phải thực sự cải cách để tạo động lực phát triển cho khu vực tư nhân chứ 
không chỉ dừng trên các văn bản, nghị quyết. Mặt khác, phải chấm dứt biện minh cho việc duy trì 
vai trò quá lớn của nhà nước trong nền kinh tế và các hoạt động xã hội. Ám ảnh về vai trò quá lớn 
của nhà nước là không hợp lý, vì trong kinh tế thị trường các yếu tố cần phải điều chỉnh dần theo 
thời gian, theo quy luật phát triển tự nhiên chứ không phải nhà nước dẫn dắt tất cả. Cần xác định rõ 



vai trò, chức năng, cấu trúc của “nhà nước kiến tạo” trong quan hệ tương tác với thị trường và xã 
hội. Cuối cùng, cần bảo đảm thực thi đầy đủ, thực chất quyền công dân theo Hiến pháp, quyền con 
người theo các giá trị phổ quát. 

Sáu chuyển đổi căn bản cần thực hiện 

                                         Bảng: Khát vọng của Việt Nam tới năm 2035 

 

          Nguồn: Báo cáo Việt Nam 2035, Chính phủ VN và Ngân hàng Thế giới, 2016 

Báo cáo Việt Nam 2035 đặt mục tiêu đưa VN trở thành nước thu nhập trung bình cao, hướng tới 
một xã hội thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ vào năm 2035 (theo OECD thì phải đến 
năm 2058 Việt Nam mới trở thành nước giàu). 

Để đạt được mục tiêu cao nhất của Báo cáo cũng rất khó, đòi hỏi tăng trưởng GDP bình quân đầu 
người phải ở mức 7%, tức là tăng GDP khoảng 8-9% trong 20 năm liên tục. Nhưng Việt Nam vẫn 
có thể làm được, với điều kiện phải có thay đổi đột phá về thể chế, và về đổi mới sáng tạo, ứng 
dụng công nghệ. Ba trụ cột chính mà Báo cáo chỉ ra là: thịnh vượng về kinh tế đi đôi với bền vững 
về môi trường; công bằng và hòa nhập xã hội; nhà nước có năng lực và trách nhiệm giải trình.  

Để thúc đẩy tăng trưởng một cách bền vững, sáu chuyển đổi căn bản Việt Nam cần thực hiện là: 

1. Hiện đại hóa nền kinh tế, phát triển khu vực kinh tế tư nhân. 
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2. Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo về công nghệ và giáo dục. 

3. Nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa. 

4. Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu  

5. Đảm bảo công bằng và hòa nhập xã hội cho các nhóm yếu thế cùng với sự phát triển của xã 
hội trung lưu. 

6. Xây dựng một Nhà nước pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập và 
xã hội dân chủ phát triển ở trình độ cao. 

Về kinh tế, các biện pháp cải cách có tác động ngay là tạo môi trường thuận lợi để nâng cao năng 
lực cạnh tranh và năng suất của khu vực tư nhân trong nước; cải cách toàn diện khu vực doanh 
nghiệp nhà nước; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo định hướng thị trường, hiện đại hóa, thương 
mại hóa nông nghiệp; tận dụng các cơ hội hội nhập quốc tế, tham gia hiệu quả các chuỗi giá trị toàn 
cầu. Các biện pháp cải cách có tác động dài hạn: Học tập (cải cách giáo dục) và đổi mới sáng tạo; 
Đô thị hóa và mở rộng không gian phát triển; Đảm bảo bền vững về môi trường.  

Về xã hội, có ba nhóm vấn đề chính cần giải quyết. Thứ nhất, nhóm vấn đề bất bình đẳng: cải thiện 
giáo dục, điều kiện dinh dưỡng, vệ sinh cho người dân tộc thiểu số; thực hiện các cam kết giúp 
người tàn tật hòa nhập xã hội; cung cấp các dịch vụ xã hội (tách khỏi hộ khẩu) cho người nhập cư; 
bình đẳng cho phụ nữ với việc xóa phân biệt tuổi nghỉ hưu, tăng cơ hội đào tạo và chọn lựa công 
việc, vấn đề giới tính khi sinh. Thứ hai, nhóm vấn đề già hóa dân số và yêu cầu của tầng lớp trung 
lưu, với hệ thống hưu trí, bảo trợ xã hội, bảo hiểm y tế; chất lượng hệ thống giáo dục, y tế và các 
dịch vụ. Thứ ba là vấn đề lao động: đảm bảo tiếng nói người lao động và vai trò công đoàn, tổ chức 
của giới chủ; hoàn thiện và thực thi Luật Lao động;  

Về thể chế, hoàn thiện ba trụ cột của nhà nước hiện đại: Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường 
đầy đủ, xã hội dân chủ phát triển:  

 Nhà nước pháp quyền (đây có thể coi là yêu cầu cấp bách nhất hiện nay): Nhà nước được tổ 
chức hợp lý; thiết chế nhà nước gắn kết và đồng bộ; bộ máy hành chính gọn nhẹ, dựa trên 
chức nghiệp thực tài; quốc hội chuyên nghiệp; tư pháp độc lập và có đủ năng lực; thực thi 
đầy đủ nguyên tắc pháp quyền, xóa khoảng cách giữa pháp luật và thực thi pháp luật; có cơ 
chế đảm bảo sự tham gia rộng rãi của người dân trong quá trình hoạch định chính sách;  

 Kinh tế thị trường đầy đủ: vai trò của khu vực công-khu vực tư, lợi ích công-tư được phân 
định rạch ròi trong quan hệ giữa nhà nước và thị trường; kinh tế thị trường năng động và 
cạnh tranh; khu vực tư nhân là động lực cho tăng trưởng; nền kinh tế có sân chơi bình đẳng, 
quyền tài sản được bảo đảm và minh bạch; Nhà nước tuân thủ các nguyên tắc thị trường 
trong hoạch định chính sách kinh tế (phân bổ nguồn lực theo hiệu quả chứ không chia theo 
thành phần kinh tế hay chính sách ưu đãi mang tính chủ quan). 

 Xã hội dân chủ phát triển: Bảm đảm tiếng nói mạnh mẽ của người dân và xã hội trong quan 
hệ giữa nhà nước và xã hội; khung pháp lý và không gian cho người dân thực hiện quyền cơ 
bản và các quyền dân chủ khác; cơ chế buộc các cơ quan công quyền minh bạch và có trách 
nhiệm giải trình đối với người dân. 



Cuối cùng, theo suy nghĩ của tôi, không nên chỉ theo đuổi mục tiêu tăng trưởng bao nhiêu phần 
trăm GDP. Hãy kỳ vọng một Việt Nam giàu có (RICH) theo hàm nghĩa nhân văn, trong đó có thể 
bền bỉ chống chịu được với các cú sốc (Resilient); luôn đổi mới sáng tạo, chống sức ỳ, vươn tới 
những giá trị tốt đẹp hơn (Innovative); kết nối giữa các tác nhân, các ngành, các vùng, hình thành 
các liên kết phát triển ở trong và ngoài nước để tạo thành sức mạnh cạnh tranh (Connecting); phát 
triển hài hòa về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường (Harmonious). Đây là các “chỉ số” mềm 
nhưng có thể đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.  

 

Box 1: 

 

Bảng: Quy mô kinh tế so với quy mô dân số, so sánh Việt Nam và Trung Quốc. Nguồn: Báo 
cáo Việt Nam 2035. 

Đầu thế kỷ 19, Việt Nam tương đương với Trung Quốc về vị thế cùng gần bằng 1.0. Trong quá 
trình phát triển sau đó, cả Việt Nam và Trung Quốc đều “đi xuống” về quy mô kinh tế. Tuy nhiên, 
Trung Quốc đã “bật lên” được, trong khi khả năng của Việt Nam trong khôi phục lại quy mô kinh tế 
còn rất vất vả. Kỳ vọng là tới 2035 Việt Nam mới có thể đạt được ngưỡng 0.8 của năm 1820. 

 

Box 2: 

Việt Nam đang đối diện với những vấn đề lớn: 1- Thu nhập bình quân thấp xa so với tiềm năng của 
đất nước và kỳ vọng của người dân – thu nhập thấp có nguyên nhân trực tiếp từ năng suất thấp dẫn 
tới năng lực cạnh tranh yếu; 2- Nhiều vấn đề về xã hội và môi trường nghiêm trọng, cụ thể nhất là 
chênh lệch giàu nghèo, bất bình đẳng gia tăng, đặc biệt về tiếp cận các nguồn lực và cơ hội phát 
triển; 3- Nhiều chương trình đổi mới và phát triển chưa hoàn thành; 4- Hệ thống thể chế và quản trị 
còn yếu trong những lĩnh vực quan trọng, đặc biệt trong khu vực công (bao gồm cả khu vực doanh 
nghiệp nhà nước, quản lý đầu tư công).  
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Box 3: 

Việt Nam có nguy cơ đang đi theo mô hình phát triển nền kinh tế zombie (zombie economy) – cứ đi 
nhưng thực ra không còn sống nữa, cứ tiếp tục tăng trưởng GDP nhưng thực chất không bền vững, 
thịnh vượng, bất bình đẳng xã hội gia tăng và chi phí về môi trường ngày càng nặng nề. Đây không 
chỉ là vấn đề riêng của Việt Nam mà đang hiện hữu ở nhiều nước khác. Việt Nam cần có sự thay 
đổi tư duy về phát triển, một cách rộng rãi hơn, có thể tạm gọi là mô hình phát triển hạnh phúc quốc 
gia, hay kinh tế cộng đồng… tốt nhất là “đi chậm hơn” chứ không đánh đổi tăng trưởng bằng mọi 
giá. 

Theo phát biểu của TS. Andrew Wells – Dang, Chuyên gia tư vấn cao cấp của Oxfam Việt Nam tại 
Hội thảo Xã hội dân sự thường niên lần 2, ngày 9/6/2017. 


