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TỪ VIẾT TẮT
ASEAN

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á

CAR

Hệ số an toàn vốn

CHIP

Kết nối, Làm chủ, Đổi mới sáng tạo, Bảo vệ

COVAX

Cơ chế tiếp cận vắc-xin COVID-19 toàn cầu

COVID-19

Dịch vi-rút cô-rô-na 2019

CPI

Chỉ số giá tiêu dùng

ĐPT

Đang phát triển

EU

Liên minh Châu Âu

FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

GDP

Tổng sản phẩm quốc nội

TCTK

Tổng cục Thống kê

CNTT&TT

Công nghệ thông tin và truyền thông

ID

Định danh

IMF

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

CNTT

Công nghệ Thông tin

ITU

Liên minh Viễn thông Quốc tế

M&A

Mua lại và sát nhập

BTC

Bộ Tài chính

KH&ĐT

Kế hoạch và Đầu tư

NGSP

Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương

NPLs

Nợ xấu

PMI

Chỉ số nhà quản trị mua hàng

NHNN

Ngân hàng Nhà nước

NHTG

Ngân hàng Thế giới

DNNN

Doanh nghiệp Nhà nước

TVET

Hệ thống dạy nghề và kỹ thuật

VDEM

Đa dạng Dân chủ

WDI

Chỉ số Phát triển Thế giới

WEF

Diễn đàn Kinh tế Thế giới

WDR

Báo cáo Phát triển Thế giới
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TỔNG QUAN

nhẹ những rủi ro phát sinh do chuyển đổi số, bao
gồm mất việc làm của lao động có trình độ thấp
do được thay thế bởi ứng dụng công nghệ số, quan
ngại về an ninh và bảo mật dữ liệu cá nhân trong
khi vẫn tạo thuận lợi cho lưu chuyển dữ liệu. Để tận
dụng tối đa chuyển đổi số, Việt Nam sẽ cần điều
chỉnh thị trường lao động để đáp ứng nhu cầu mới
về lao động có trình độ cao hơn, nâng cấp năng lực
đổi mới sáng tạo để tạo thuận lợi cho sự xuất hiện
của những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, và cải
thiện khả năng tiếp cận dữ liệu và thông tin để ra
quyết định tốt hơn.

Sau 17 tháng sống trong đại dịch COVID-19, việc
tiêm vắc-xin được triển khai trên diện rộng đang
đem lại hi vọng đại dịch sẽ chấm dứt, nhưng cuộc
khủng hoảng này cũng đã gây ra nhiều bất định và
đau thương trên thế giới. Đến nay, đại dịch đã làm
thay đổi cách chúng ta sống, làm việc, ăn uống và đi
lại. Mặc dù những thay đổi đó có thể sẽ giảm dần khi
tình hình y tế toàn cầu được kiểm soát, nhưng lịch
sử đã cho chúng ta thấy rằng trạng thái bình thường
mới rất có khả năng sẽ hiện hữu trong những năm
tới. Sau tất cả những cú sốc lớn - đại dịch, thảm họa
khí hậu, chiến tranh - đều là hàng loạt những chuyển
đổi sâu sắc và mang tính cấu trúc.

Báo cáo Điểm lại kỳ này gồm hai phần. Phần 1 điểm
lại những diễn biến gần đây của nền kinh tế Việt
Nam, bàn về triển vọng của nền kinh tế trong ngắn
hạn và trung hạn, và chỉ ra những rủi ro trong và
ngoài nước. Phần 2 xem xét những điều Việt Nam
cần thực hiện để hiện thực hóa mục tiêu trở thành
một trong những nền kinh tế số tiên tiến nhất trên
thế giới mà vẫn khai thác tối đa lợi ích của chuyển
đổi số.

Tại Việt Nam cũng như các quốc gia khác trên
khắp thế giới, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại
do COVID-19 gây ra đã đẩy nhanh sự trỗi dậy của
kinh tế số. Sự trỗi dậy này diễn ra, và trở nên đặc
biệt “rộng rãi” (broad-based) hơn trong những tháng
gần đây. Có tới 60% các doanh nghiệp nội địa ở Việt
Nam đến nay đã thiết lập hoặc tăng sự hiện diện
trực tuyến của mình để có thể cung cấp dịch vụ và
bán hàng cho những khách hàng đang ngày càng
kết nối tốt hơn. Chính phủ cũng đã số hóa hơn 2.000
thủ tục hành chính và dịch vụ công. Đó không chỉ
là cách ứng phó ngắn hạn giúp Việt Nam đối phó
với những khó khăn về tương tác trực tiếp trong đại
dịch, mà còn để lại những tác động sâu sắc và lâu
dài hơn. Chuyển đổi số được đẩy nhanh có tiềm
năng cung cấp nhiều thông tin hơn, tốc độ cao hơn,
minh bạch hơn và dễ dàng cung cấp dịch vụ cho
người dân hơn, kể cả ở những nơi xa xôi hẻo lánh
nhất. Sự lan tỏa của các công cụ số sẽ làm giảm
chi phí giao dịch cho doanh nghiệp, mở ra những cơ
hội mới để phát triển và đa dạng hóa thị trường. Để
nắm bắt được cơ hội này, Việt Nam cũng cần giảm

Phần 1: Kinh tế tăng trưởng vững chắc,
nhưng khủng khoảng COVID-19 vẫn còn
đó
Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững chắc ở mức
5,6% trong nửa đầu năm 2021, nhưng phải đối mặt
với những rủi ro nghiêm trọng cả bên trong và bên
ngoài, bao gồm dịch bệnh COVID-19 bùng phát
trong nước, và đã lan ra hầu hết các địa phương
từ cuối tháng 4. Tăng trưởng được thúc đẩy bởi sự
phục hồi của khu vực công nghiệp, với tốc độ tăng
trưởng như trước đại dịch ở mức khoảng 8%, nhờ
mở rộng sản xuất chế biến, chế tạo. Một phần nào
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đó, tăng trưởng cũng được thúc đẩy bởi kết quả tốt
từ khu vực nông nghiệp nhờ điều kiện thời tiết thuận
lợi và dịch tả lợn châu Phi đã chấm dứt. Ngược lại,
khu vực dịch vụ vẫn chưa quay lại tốc độ tăng trưởng
trước đại dịch, một phần do khu vực này nhạy cảm
với các biện pháp hạn chế đi lại trong các đợt bùng
phát dịch COVID-19. Từ góc độ chi tiêu, tăng trưởng
đạt được nhờ vào tiêu dùng tư nhân và một phần
nào đó vào đầu tư tư nhân, trong khi đó Chính phủ
trở lại với chính sách tài khóa thắt chặt hơn, và nhập
khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu, khiến cho cán cân
thương mại chuyển sang thâm hụt.

tương đối vững trong năm đầu của đại dịch, nhưng
xu hướng gần đây về việc làm và thu nhập của lao
động bắt đầu phản ánh tác động của đợt bùng phát
dịch tháng 4. Tác động kéo dài của đại dịch đến
các hộ gia đình đã trở nên rõ nét hơn, thậm chí trước
đợt dịch COVID-19 bùng phát tháng 4. Trong tháng
3 năm 2021, 30% các hộ gia đình có thu nhập thấp
hơn so với tháng 3 năm 2020, giảm từ tỷ lệ khoảng
50% hồi tháng 01 năm 2021.
Về khu vực kinh tế đối ngoại, Việt Nam vẫn duy trì
được vị thế tích cực với dự trữ ngoại hối tăng lên,
nhưng cả cán cân thương mại hàng hóa và cán cân
vãng lai đã trở nên xấu đi trong nửa đầu năm. Việt
Nam đã tích lũy được thêm 6,0 tỷ USD dự trữ ngoại
hối từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021.
Tuy nhiên, nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu,
trong khi cán cân dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng tiêu
cực bởi việc đóng cửa biên giới quốc gia đối với hầu
hết khách quốc tế. Khu vực kinh tế đối ngoại đã mất
đi một phần động lực, vì dòng vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài (FDI) đã giảm 11% trong bảy tháng đầu
năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020, trong khi cán
cân thương mại hàng hóa đã chuyển sang thâm hụt
sau khi đạt kết quả thặng dư cao chưa từng có trong
năm 2020. Có lẽ các đơn vị xuất khẩu đang phải đối
mặt với tình trạng đứt gãy do đại dịch tái bùng phát,
buộc họ phải đóng cửa nhà máy hoặc chỉ hoạt động
cầm chừng, cũng như phải đối mặt với áp lực cạnh
tranh ngày càng lớn từ những quốc gia khác có các
hoạt động sản suất đang phục hồi mạnh mẽ hơn.

Mặc dù có khả năng chống chịu tương đối tốt,
nhưng nền kinh tế Việt Nam đã bị ảnh hưởng bởi
các biện pháp hạn chế ngày càng nghiêm ngặt hơn
nhằm kiểm soát đợt bùng phát dịch tháng 4 năm
2021 trong bối cảnh tỷ lệ tiêm vắc-xin còn thấp.
Trong tháng 7, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch
vụ giảm 19,8% (so cùng kỳ năm trước), là mức giảm
lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020, trong khi tăng
trưởng ngành công nghiệp giảm từ 4,9% (so cùng kỳ
năm trước) trong tháng 6 xuống còn 2,2% (so cùng
kỳ năm trước) trong tháng 7.1 Các chỉ số tần suất
cao, như Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) cũng
giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 6/2021 kể
từ tháng 5/2020. Nền kinh tế dự kiến tiếp tục bị ảnh
hưởng trong tháng 8 do các biện pháp hạn chế đi
lại được mở rộng, với các tỉnh phía nam, thành phố
Hồ Chí Minh và sau đó là Hà Nội phải áp dụng biện
pháp cách ly xã hội nghiêm ngặt từ cuối tháng 7 để
dập dịch. Tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp sẽ làm tăng nỗi đau
kinh tế cho Việt Nam do Chính phủ không thể sớm
gỡ bỏ các biện pháp hạn chế để giúp kinh tế phục
hồi.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với vai trò ngân
hàng trung ương, tiếp tục thực hiện chính sách
tiền tệ nới lỏng, trong khi Chính phủ quay về với
chính sách tài khóa trung lập hơn trong nửa đầu
năm 2021. Tín dụng tăng trưởng khoảng 15% trong
những tháng gần đây, so với 10 đến 12% trong năm
2020, cung cấp hỗ trợ đáng hoan nghênh cho các
doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chính sách
này cũng có thể đem lại rủi ro cao hơn cho khu vực
tài chính. Chính sách tài khóa trung lập hơn phản
ánh thu ngân sách cao hơn kết hợp với chi đầu tư
công thấp hơn, khi mà mới chỉ 28% kế hoạch đầu tư
công Quốc hội giao được giải ngân trong sáu tháng
đầu năm.

Đại dịch cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống
hàng ngày của người lao động, doanh nghiệp và hộ
gia đình. Tuy nhiên, những tác động này không dễ
đo lường vì chúng thay đổi theo thời gian, phụ thuộc
vào quy mô của đại dịch và mức độ nghiêm ngặt
của các hạn chế đi lại. Mặc dù vậy, thông điệp chung
là nhiều cá nhân đã và đang phải gánh chịu khó
khăn kinh tế ngày càng lớn do tình hình kinh tế trong
nước đang có chiều hướng xấu đi trong vài tháng
qua. Chẳng hạn, thị trường lao động vẫn chống chịu
1
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lượng đầu tư công, nhằm đáp ứng sự gia tăng dự
kiến về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ xã hội có chất
lượng mà Việt Nam sẽ cần trong thập niên tới.

Trong thời gian tới, nền kinh tế Việt Nam có thể
tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021, và
hướng dần về tốc độ tăng trưởng trước đại dịch ở
mức từ 6,5% đến 7,0% từ năm 2022 trở đi. Đây là
dự báo tích cực, nhưng vẫn thấp hơn 2,0 điểm phần
trăm so với dự báo trong kỳ Báo cáo Điểm lại tháng
12/2020, do tác động tiêu cực liên quan đến đợt
bùng phát dịch COVID-19 gần đây và còn phụ thuộc
vào một số rủi ro tiêu cực. Dự báo mới được đưa ra
dựa trên giả định rằng đợt bùng phát dịch hiện nay
sẽ dần được kiểm soát, tạo điều kiện để nền kinh tế
phục hồi trong quý IV. Giai đoạn phục hồi cũng sẽ
được hỗ trợ bằng việc đẩy nhanh chiến dịch tiêm
vắc-xin diện rộng, sao cho ít nhất 70% dân số trưởng
thành được tiêm chủng vào giữa năm 2022, giúp
ngăn ngừa những đợt bùng phát dịch nghiêm trọng
mới. Trong thời gian còn lại của năm 2021, chính
sách tiền tệ vẫn sẽ là nới lỏng thông qua triển khai
thực hiện một số công cụ chính sách khác nhau và
cho phép tái cơ cấu các khoản nợ. Chính phủ có kế
hoạch đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu
tư công bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các
dự án này hiện đang gặp những khó khăn ban đầu
do các hạn chế đi lại liên quan đến đợt bùng phát
dịch tháng 4, nhưng dự kiến sẽ được triển khai hết
tốc lực trong quý IV. Các cấp có thẩm quyền cũng
cần mở rộng hỗ trợ tài chính thông qua kết hợp giữa
hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt và trợ giá, như đã bắt
đầu thực hiện từ đầu tháng 7, mặc dù kết quả triển
khai có tốt hay không còn phụ thuộc vào phạm vi
của gói hỗ trợ và khả năng tiếp cận những người
lao động bị mất việc làm. Đối với khu vực kinh tế đối
ngoại, dự báo trên giả định rằng quá trình phục hồi
kinh tế toàn cầu tiếp tục diễn ra sẽ đảm bảo duy trì
nhu cầu cao đối với hàng hóa sản xuất tại Việt Nam
ở những thị trường xuất khẩu chủ lực.

Tuy nhiên, dự báo trên cần nhìn nhận thận trọng vì
vẫn còn những bất định nghiêm trọng về quy mô
và thời gian diễn ra đại dịch, trong đó có sự xuất
hiện của các biến thể mới và tốc độ tiêm vắc-xin ở
Việt Nam và ở các quốc gia khác trên thế giới. Nếu
những rủi ro đó trở thành hiện thực, quá trình phục
hồi kinh tế của Việt Nam sẽ chậm lại, tốc độ tăng
trưởng GDP năm 2021 sẽ thấp hơn mức dự báo
4,8%. Thời gian để quay lại xu hướng tăng trưởng
như trước đại dịch và thực hiện củng cố tài khóa
trong trung hạn cũng sẽ kéo dài hơn so với dự kiến.
Mặc dù triển vọng của Việt Nam vẫn tích cực nhưng
các cấp có thẩm quyền cần xử lý những rủi ro cao
về tài khóa, tài chính và xã hội, bao gồm:
yy Xử lý những hệ quả xã hội của đại dịch. Tác
động của đại dịch COVID-19 đến thị trường lao
động và các hộ gia đình đã trở nên trầm trọng
hơn sau đợt bùng phát dịch tháng 2 và tháng 4.
Đại dịch không chỉ làm giảm thu nhập của người
lao động mà còn tạo ra bất bình đẳng sâu sắc
hơn do có tác động khác nhau đến các nhóm
thu nhập, ngành nghề, giới và địa bàn khác
nhau. Các cấp có thẩm quyền nên cân nhắc
tăng cường các chương trình đảm bảo xã hội, về
phạm vi bao phủ, đối tượng mục tiêu và mức hỗ
trợ, nhằm đảm bảo những nạn nhân hiện tại và
tương lai của cú sốc kinh tế và dịch bệnh nhận
được hỗ trợ đầy đủ.
yy Cảnh giác với rủi ro khu vực tài chính đang
tăng lên do khủng hoảng. Mặc dù tín dụng ngân
hàng mới hoặc được tái cơ cấu cung cấp hỗ
trợ đáng hoan nghênh cho các doanh nghiệp bị
ảnh hưởng, nhưng cũng góp phần chuyển giao
rủi ro từ khu vực kinh tế thực sang khu vực tài
chính. Cơ quan thực hiện chính sách tiền tệ sẽ
cần thận trọng với rủi ro nợ xấu đang gia tăng,
đặc biệt ở các ngân hàng có mức vốn hóa chưa
đảm bảo trước đại dịch. Đây là lúc cần thông
qua một kế hoạch giải quyết nợ xấu, và xây
dựng cơ chế rõ ràng để xử lý những ngân hàng
yếu kém và gặp khó khăn, đồng thời tiếp tục tái

Khi nền kinh tế hồi phục, các chính sách hỗ trợ sẽ
dần được gỡ bỏ. Từ năm 2022 trở đi, cơ quan thực
hiện chính sách tiền tệ sẽ quay lại với quan điểm
cẩn trọng nhằm cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ tăng
trưởng kinh tế và mục tiêu kiểm soát lạm phát, đồng
thời vẫn theo dõi chặt chẽ sức khỏe của khu vực tài
chính. Trong trung hạn, các biện pháp củng cố tài
khóa sẽ lại được thực hiện để đảm bảo bền vững
nợ. Các cấp có thẩm quyền cần cải thiện hiệu quả
thu ngân sách và hiệu suất chi tiêu, đặc biệt là chất
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cơ cấu vốn ngân hàng để đáp ứng các yêu cầu
theo chuẩn Basel II.

Hôm nay, Việt Nam là một trong những quốc gia
được kết nối tốt nhất trên thế giới, nhất là khi xét
đến mức thu nhập, với tỷ lệ sử dụng thiết bị di động
và internet cao, và các công cụ và nền tảng công
nghệ thông tin (CNTT) được các doanh nghiệp sử
dụng ngày càng nhiều. Việt Nam cũng đã có sự hiện
diện của một số tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới.
Mặc dù vậy, Việt Nam vẫn đang đi sau ở một số khía
cạnh - kỹ năng, tài chính, môi trường pháp lý thuận
lợi, bao gồm tiếp cận và an ninh dữ liệu - gây cản trở
việc tận dụng tối đa lợi ích từ quá trình chuyển đổi
số diễn ra nhanh chóng.

yy Cảnh giác với rủi ro tài khóa. Mặc dù Chính phủ
vẫn còn đủ dư địa tài khóa, với tỷ lệ nợ công trên
GDP rơi vào khoảng 55,3% GDP vào cuối năm
2020, nhưng kinh nghiệm quốc tế cho thấy tình
hình tài khóa có thể xấu đi tương đối nhanh
chóng nếu đợt bùng phát dịch hiện nay không
sớm được kiểm soát hoặc các đợt dịch mới lại
nổ ra trong những tháng tiếp theo. Chính phủ có
thể phải mở rộng gói hỗ trợ tài khóa, vốn còn
khiêm tốn đến thời điểm này, trong khi thu ngân
sách có thể chịu ảnh hưởng tiêu cực do nền kinh
tế phục hồi yếu hơn so với kỳ vọng. Tại thời điểm
này, rủi ro tài khóa có vẻ vẫn trong tầm kiểm
soát, nhưng vẫn cần tiếp tục được theo dõi sát
sao, đặc biệt là vì rủi ro này liên quan đến sức
khỏe tài chính của các doanh nghiệp Nhà nước,
dễ trở thành nợ tiềm tàng.

Để thu được nhiều lợi ích từ quá trình chuyển đổi
số của nền kinh tế, Chính phủ Việt Nam sẽ cần tiến
hành một số hành động. Ngoài nâng cấp cơ sở hạ
tầng, Việt Nam cần khuyến khích áp dụng công
nghệ số và thu hút đầu tư để tạo điều kiện cho các
doanh nghiệp nhỏ tham gia vào kinh tế số, tiếp thu
và phát triển kỹ năng, bảo mật dữ liệu cá nhân, và an
ninh mạng. Nếu những thách thức này không được
các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam khẩn
trương xử lý thì sẽ dẫn đến rủi ro là lợi ích từ áp dụng
công nghệ số sẽ không lớn như kỳ vọng, và trên hết,
sẽ được phân bố không công bằng, có thể dẫn đến
những căng thẳng về kinh tế, xã hội và chính trị.

Phần 2: Kinh tế số: con đường dẫn đến
tương lai
Nếu chúng ta tin vào sức mạnh dự báo của thị
trường tài chính, thì công nghệ số chính là tương
lai của nền kinh tế Việt Nam. Trong năm vừa qua,
giá trị của một số công ty công nghệ trong nước
tăng khoảng 200% trên Sàn giao dịch chứng khoán
thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm Công ty Cổ phần
Thế giới Số (Digiworld), nhà cung cấp dịch vụ phát
triển thị trường; và Viễn Liên, doanh nghiệp thiết bị
viễn thông - tăng lần lượt 252,1% và 189,4%. Khi thế
giới phục hồi sau khủng hoảng COVID-19, rõ ràng
chuyển đổi số sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng
trong nền kinh tế toàn cầu. Các quốc gia đã và đang
cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu để có uy thế về
công nghệ số, và Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ
mong muốn được tham gia cuộc đua bằng cách coi
chuyển đổi số là một trong những mục tiêu trọng
tâm trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai
đoạn 2021-2030.

Báo cáo này khuyến nghị một lộ trình gồm ba hành
động chính:
Hành động thứ nhất: nâng cao kỹ năng số. Người
lao động cần có kỹ năng phù hợp để tận dụng thế
mạnh của công nghệ số, và phân bố kỹ năng không
đồng đều có thể gia tăng bất bình đẳng. Tỷ lệ người
lao động có trình độ trong lực lượng lao động của
Việt Nam hiện còn thấp và số lượng sinh viên tham
gia các chương trình đào tạo sau phổ thông phù
hợp chưa đủ để khỏa lấp chỗ trống. Với tốc độ như
hiện nay, Việt Nam sẽ cần 25 năm để đuổi kịp Thái
Lan. Nhiều doanh nghiệp cho biết việc tìm kiếm và
giữ chân các chuyên viên phân tích dữ liệu, lập trình
viên và chuyên viên mô hình hóa giỏi ngày càng
khó. Với tốc độ thay đổi nhanh chóng và sự bất định
về yêu cầu của việc làm trong tương lai, sự phối hợp
giữa Chính phủ và khu vực tư nhân có thể giúp xác
định và dự báo những kỹ năng nào sẽ có nhu cầu
cao nhất. Việt Nam có thể cân nhắc năm phương án

Việt Nam đang nắm giữ vị thế tốt nhưng chưa đồng
bộ để trở thành cường quốc số của thế giới. So
sánh với một số quốc gia tương đương và đi trước
chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của Việt Nam.
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bổ trợ cho nhau: (i) bồi dưỡng nhân tài trẻ về công
nghệ số thông qua chương trình học bổng quy mô
lớn để chuẩn bị cho sinh viên ở giai đoạn khác nhau
trong sự nghiệp sẵn sàng trước thời đại số (như tại
In-đô-nê-xia); (ii) xây dựng các chương trình kết hợp
phát triển kỹ năng liên quan đến kinh tế số với tài
trợ và cố vấn cho các doanh nhân số (như tại Singga-po); (iii) đưa công nghệ vào giáo dục từ các giai
đoạn đầu (như tại Hà Lan); (iv) thu hút nhân tài từ
những kiều bào đang tham gia các lĩnh vực số khắp
thế giới (như tại Phi-líp-pin và Pháp); và (v) khuyến
khích phát triển kỹ năng mềm cho người lao động,
như kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề,
truyền thông, làm việc nhóm, sáng tạo, và quản lý
(bằng cách đào tạo cho giảng viên trong các lĩnh
vực trên và sửa đổi chương trình học).

như bằng cách triển khai thực hiện những hiệp định
thương mại tự do khu vực thông qua gần đây, và
theo bước các quốc gia như Ốt-xtrây-lia, Đan Mạch,
Đức, Ai-len, Nhật Bản và Bồ Đào Nha; (ii) cải thiện
chính sách cạnh tranh và việc triển khai thực hiện
chính sách (Ốt-xtrây-lia, Đức, Hàn Quốc); và (iii) thúc
đẩy khởi nghiệp và khuyến khích doanh nghiệp nhỏ
trong ngành công nghệ số với các hỗ trợ có mục
tiêu để tạo điều kiện tiếp cận tài chính, thông tin và
phát triển kỹ năng tốt hơn.
Hành động thứ ba: Đẩy mạnh tiếp cận thông tin, chất
lượng và an ninh. Như đã chỉ ra trong Báo cáo Phát
triển Thế giới năm 2020, nhiều lợi ích của một nền
kinh tế ảo có thể được xác định bằng khả năng tiếp
cận và chất lượng thông tin mà các công cụ số mới
mang đến cho người dùng.2 Tuy nhiên, Việt Nam vẫn
đạt kết quả thấp về tiếp cận thông tin Chính phủ và
về nội dung thông tin do Chính phủ cung cấp. Hơn
nữa, khả năng lưu động dữ liệu, khả năng trao đổi và
sử dụng dữ liệu còn hạn chế, cho dù Chính phủ đã
ra mắt cổng thông tin dữ liệu nội bộ vào giữa năm
2020. Trong lúc đang hoàn thiện dự thảo Nghị định
về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chính phủ cần tìm cách
cân bằng giữa quản lý dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư,
và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu chuyển dữ liệu số,
đồng thời học hỏi kinh nghiệm các quốc gia khác
trong khu vực cũng đang từng bước chuyển từ giảm
bớt chủ nghĩa bảo hộ dữ liệu sang tăng cường bảo
vệ dữ liệu cá nhân (như tại các nền kinh tế ASEAN
khác, bao gồm cả Sing-ga-po).

Hành động thứ hai: Bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng
tạo. Để duy trì năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo
liên tục là điều kiện bắt buộc. Chu kỳ ứng dụng công
nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) ngắn
nghĩa là công nghệ trong ngành này có thể được
phát minh, thử nghiệm và ứng dụng nhanh hơn
nhiều so với các ngành công nghệ khác, chẳng hạn
công nghệ y học. Cũng vì lẽ đó, CNTT&TT có thể
nhanh chóng trở nên lỗi thời. Ngày nay, hầu hết hỗ
trợ của Chính phủ đều hướng vào các nỗ lực nghiên
cứu và phát triển, thay vì tạo điều kiện thuận lợi cho
lan tỏa, áp dụng và thích ứng công nghệ mới của
các doanh nghiệp. Để tái cân bằng chính sách trên,
Chính phủ có thể (i) hạ thấp rào cản gia nhập, đặc
biệt đối với các công ty có năng lực công nghệ cao,

2
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GIỚI THIỆU
Sau mười bảy tháng sống trong đại dịch COVID-19, vắc-xin được triển khai tiêm trên diện rộng đang mang
đến hi vọng đại dịch sẽ kết thúc, và quá trình phục hồi trên toàn cầu đang diễn ra, tuy chưa đồng đều. Tuy
nhiên, bất định về biến thể mới và về tốc độ triển khai tiêm và chấp nhận tiêm vắc-xin khiến những dự báo
về lộ trình đi đến phục hồi hoàn toàn chỉ mang tính dự kiến. Trong khi một số quốc gia trên thế giới được kỳ
vọng sẽ hồi phục lại ngay sau đợt suy thoái kinh tế lớn nhất trong 80 năm qua nhờ chiến dịch tiêm vắc-xin
diện rộng, thì sự lây lan của biến thể mới, như biến thể Delta, đang làm dấy lên nghi ngại về khả năng chấm
dứt đại dịch. Phần lớn các quốc gia - bao gồm các thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát triển, và các
quốc gia thu nhập thấp - đang bị trói chân trói tay do hạn chế khả năng tiếp cận vắc-xin và nguồn lực tài
chính để duy trì chính sách tiền tệ và tài khóa nới lỏng nhằm kích hoạt quá trình hồi phục. Theo dự báo mới
nhất của Ngân hàng Thế giới, Hoa Kỳ, Khu vực đồng Euro, và Trung Quốc sẽ phục hồi và tăng trưởng lần lượt
ở các mức 5,4%, 6,8% và 8,6% trong năm 2021. Ngược lại, các thị trường mới nổi và nền kinh tế đang phát
triển - ngoại trừ Trung Quốc – sẽ tăng trưởng 4,4%, trong khi các quốc gia thu nhập thấp chỉ tăng trưởng
bình quân 2,2% trong năm.3
Trong bối cảnh bất định trên toàn cầu như vậy, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng trong nửa
đầu năm 2021, nhưng đang phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng cả trong và ngoài nước, bao gồm
đợt dịch COVID-19 bùng phát cuối tháng 4. Sau khi có kết quả xuất sắc về kiểm soát dịch COVID-19 và đạt
được tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thuộc hàng cao nhất trên thế giới, ở mức 2,9% năm
2020 (Hình1.1), nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng vững chắc 5,6% trong nửa đầu năm 2021 (Hình 1.2). Tuy
nhiên, Việt Nam đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID-19 nghiêm trọng nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch,
một phần do tỷ lệ tiêm vắc-xin còn thấp (Hình 1.3). Kể từ đầu tháng 5, các hoạt động công nghiệp chế biến,
chế tạo và dịch vụ ngày càng bị trói chân trói tay bởi các biện pháp khoanh vùng và cách ly xã hội nhằm kiềm
chế vi-rút lây lan trong cộng đồng. Đến giữa tháng 7, các biện pháp hạn chế đi lại được mở rộng, các tỉnh
phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh và sau đó là Hà Nội phải thực hiện cách ly xã hội nghiêm ngặt, gây ảnh
hưởng đến các hoạt động kinh tế (Hình 1.4). Trong khi đó, nền kinh tế còn phải đối mặt với rủi ro gia tăng
áp lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế khi các đối thủ có tốc độ tiêm vắc-xin vượt trội đang tái khởi động
hoạt động sản xuất và có khả năng chiếm lại một số thị phần bị mất vào tay Việt Nam do đứt gãy sản xuất
vì dịch COVID-19 năm 2020. Chính vì thế, nền kinh tế có thể bị mất đi cả động lực tăng trưởng trong nước
và động lực tăng trưởng từ khu vực kinh tế đối ngoại, nếu không nhanh chóng kiểm soát đợt bùng phát dịch
đang diễn ra. Chính phủ đã ứng phó bằng cách tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng và ban hành gói
hỗ trợ tài khóa mới vào đầu tháng 7 ở mức khoảng 1 tỷ USD. Tốc độ triển khai chiến dịch tiêm vắc-xin diện
rộng cũng đã được đẩy nhanh.
Phần 1 của Báo cáo Điểm lại kỳ này sẽ cập nhật những diễn biến gần đây trong nền kinh tế Việt Nam và
đánh giá triển vọng của nền kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn. Trong đó, phần đầu tìm hiểu về kết quả
tăng trưởng, cán cân kinh tế đối ngoại và các chính sách tài khóa và tiền tệ ứng phó trong nửa đầu năm
2020. Phần thứ hai bàn về viễn cảnh nền kinh tế Việt Nam trong hai đến ba năm tới, chỉ ra những rủi ro trong
nước và bên ngoài. Phần thứ ba bàn về vai trò của chuyển đổi số trong việc giải quyết những hệ quả ngắn
hạn của đại dịch COVID-19 và hỗ trợ khát vọng đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm
2045.
3
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Hình 1.1. Tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020

Hình 1.2. Tăng trưởng GDP của Việt Nam, 2017–2021
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1.1. NHỮNG DIỄN BIẾN GẦN ĐÂY
1.1.1. Kinh tế tăng trưởng vững chắc trong nửa đầu năm 2021, nhưng dịch COVID-19
bùng phát vào tháng 4 đã gây ra tình trạng y tế khẩn cấp và làm cho viễn cảnh kinh tế mờ
mịt hơn
Trong nửa đầu năm 2021, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững chắc 5,6% dù khủng hoảng COVID-19
còn kéo dài. Phát huy kết quả ngoạn mục đạt được trong nửa cuối năm 2020, nền kinh tế ghi nhận tốc độ
tăng trưởng 4,65% quý I và 6,61% quý II năm 2021 so với cùng kỳ năm trước, cho dù hai đợt dịch COVID-19
bùng phát buộc các cấp có thẩm quyền phải áp dụng những biện pháp hạn chế nhằm kiềm soát đại dịch.
Đợt bùng phát đầu tiên rơi vào khoảng tháng 1-2 nhưng được kiểm soát tương đối nhanh chóng do số lượng
ca nhiễm và tử vong được giữ ở mức tối thiểu (Hình 1.3). Làn sóng dịch thứ hai bắt đầu từ cuối tháng 4, và
là đợt lây lan dịch bệnh nghiêm trọng nhất tại Việt Nam từ trước đến nay, với số ca nhiễm tăng mạnh từ dưới
3.000 ca cuối tháng 4 lên đến trên 150.000 ca vào cuối tháng 7/2021.4 Việc phải áp dụng các biện pháp
hạn chế đi lại mạnh tay hơn khiến cho chỉ số đi lại giảm mạnh và chỉ số về mức độ nghiêm ngặt của Chính
phủ5 tăng cao, đến cuối tháng 7 đã quay lại gần sát mức được ghi nhận trong đợt cách ly xã hội trên phạm
vi toàn quốc vào tháng 4/2020 (Hình 1.4). Kết quả là số ca nhiễm hàng ngày dường như đã đạt đỉnh ở mức
khoảng 7.000-8.000 ca từ giữa tháng 7 nhưng chưa thấy có dấu hiệu suy giảm.
4

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=VNM.

5

Chỉ số mức độ nghiêm ngặt của chính phủ là một nội dung trong bộ chỉ số của Oxford về theo dõi ứng phó của Chính phủ với
COVID-19 (OxCGRT), do Đại học Oxford xây dựng nhằm thu thập thông tin về các biện pháp được các chính phủ tiến hành để xử lý
COVID-19, phản ánh mức độ hành động của Chính phủ. Chỉ số mức độ chặt chẽ "ghi nhận mức độ chặt chẽ của chính sách theo
'phong cách cách ly' chủ yếu nhằm hạn chế hành vi của người dân. Chỉ số được tính toán sử dụng các chỉ tiêu theo số thứ tự về
chính sách đóng cửa và cách ly, cộng thêm chỉ số ghi nhận các chiến dịch thông tin ra công chúng” (https://www.bsg.ox.ac.uk/
research/research-projects/covid-19-government-response-tracker).
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Hình 1.3. Ca nhiễm COVID-19

Hình 1.4. Xu hướng đi lại và chỉ số mức độ chặt chẽ
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bình quân động bảy ngày. RHS = thang bên phải.

Tuy nhiên, con số tăng trưởng tổng gộp vững chắc của cả nền kinh tế trong nửa đầu năm 2021 che đi kết
quả chưa đồng đều giữa các ngành. Động lực tăng trưởng chính là khu công nghiệp và xây dựng (đóng
góp khoảng 53,2% cho tăng trưởng GDP), tiếp theo là khu dịch vụ (30,7%), và nông nghiệp (7,6%) (Hình 1.5).
Tăng trưởng công nghiệp và xây dựng quay lại tốc độ trước đại dịch, bằng khoảng 8%, nhờ các hoạt động
sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo mở rộng. Khu vực nông nghiệp - tương đối ít bị ảnh hưởng bởi đại
dịch - tăng trưởng khoảng 3,85%, nhờ điều kiện khí hậu thuận lợi và dịch tả lợn châu Phi đã chấm dứt. Khu
vực dịch vụ vẫn đi sau, với tốc độ tăng trưởng chỉ đạt 4,0%, bằng khoảng 60% tốc độ tăng trưởng ghi nhận
nửa đầu năm 2019. Khu vực dịch vụ phục hồi chậm hơn một phần do nhạy cảm với các biện pháp đóng cửa
trường học và hạn chế đi lại trong các đợt bùng phát dịch COVID-19 vào tháng 1-2 và tháng 4. Hoạt động
trong các ngành bán lẻ, giải trí và vận tải bị suy giảm nhiều nhất (Hình 1.4). Đóng cửa biên giới với hầu hết
khách quốc tế (giảm 97,6%) cũng góp phần dẫn đến suy thoái sâu trong ngành du lịch và vận tải.
Nhìn từ góc độ chi tiêu, động lực tăng trưởng chính trong nửa đầu năm 2021 chủ yếu là tiêu dùng trong
nước đang phục hồi, và phần nhỏ hơn, là đầu tư tư nhân, đóng góp lần lượt ở mức 53,4% và 18,3% vào tăng
trưởng GDP (Hình 1.6).6 Khu vực tư nhân trong nước đã thay thế cho khu vực nhà nước và khu vực kinh tế
đối ngoại, hai khu vực đã đóng góp chính cho quá trình phục hồi trong nửa cuối năm 2020. Như được giải
thích ở phần dưới, Chính phủ trở lại với chính sách tài khóa thắt chặt hơn vào đầu năm 2021, trong khi đóng
góp của xuất khẩu ròng cho tăng trưởng giảm do nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu.

6

Trong tăng trưởng GDP có một bộ phận lớn không thể lý giải được qua thống kê tài khoản quốc gia, với ước tính của chúng tôi dựa
trên dữ liệu của TCTK, vì chênh lệch thống kê lên đến 30% tăng trưởng GDP trong quý hai năm 2021.

21

VIỆT NAM SỐ HOÁ: CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Điểm lại tháng 8/2021

Hình 1.5. Đóng góp cho tăng trưởng kinh tế
theo ngành

Hình 1.6. Đóng góp cho tăng trưởng GDP
theo chi tiêu
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Nguồn: TCTK và tính toán của cán bộ NHTG.

Nguồn: TCTK và tính toán của cán bộ NHTG.

Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ.

Ghi chú: GCF = Tổng đầu tư; GDP = tổng sản phẩm quốc
nội; NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ; Chênh lệch TK =
Chênh lệch thống kê.

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam có khả năng chống chịu tương đối vững trong nửa đầu năm 2021, nhưng vẫn
bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế ngày càng nghiêm ngặt hơn nhằm kiểm soát đợt dịch bùng phát
vào tháng 4/2021 và bởi tỷ lệ tiêm vắc-xin còn thấp. Đợt dịch COVID-19 mới đây bắt đầu bùng phát tại miền
bắc, nhưng khác với các lần trước, dịch nhanh chóng lan rộng ra phạm vi cả nước, trong đó có cả hai trung
tâm đô thị lớn (thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội), và một số khu công nghiệp, buộc Chính phủ phải áp đặt
các biện pháp hạn chế nghiêm nghặt (tham khảo Hình 1.4). Đến cuối tháng 7, hầu hết các tỉnh phía Nam,
thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đều trong tình trạng cách ly xã hội. Do Việt Nam có tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp
hơn so với nhiều quốc gia khác, nên khả năng dập dịch trên diện rộng cũng bị ảnh hưởng. Đến cuối tháng 7,
chỉ có 5,1% dân số được tiêm mũi vắc-xin đầu tiên và chỉ có 0,6% dân số được tiêm đầy đủ hai mũi. Hầu hết
các quốc gia so sánh ở châu Á đều vượt Việt Nam về nỗ lực tiêm vắc-xin.7
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy tăng trưởng kinh tế của quốc gia có sự tương quan chặt chẽ với cường độ
của biện pháp hạn chế đi lại cũng như tỷ lệ tiêm vắc-xin cho người dân. Phân tích gần đây của Quỹ Tiền
tệ Quốc tế cho thấy cứ thêm mỗi tháng cách ly, sản lượng công nghiệp trung bình có thể giảm gần 10%.8
Quan hệ tương quan đó cũng có thể thấy ở Việt Nam trong đợt cách ly xã hội toàn quốc vào tháng 4/2020,
khi sản xuất công nghiệp và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đều giảm đột ngột, và điều đó có thể sẽ
lại diễn ra trong hoàn cảnh như hiện nay (Hình 1.7 và 1.8). Báo cáo Viễn cảnh kinh tế toàn cầu tháng 6/2021
do Ngân hàng Thế giới công bố cho thấy các quốc gia nằm trong nhóm tứ phân vị có tỷ lệ tiêm vắc-xin cao
nhất - được đo bằng tỷ lệ phần trăm người dân được tiêm ít nhất một mũi trong nửa đầu năm 2021 – được
7

https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=VNM. Qua so sánh, tỷ lệ người dân được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin
COVID-19 là trên 30% tại Hàn Quốc, trên 25% tại Cam-pu-chia và khoảng 24% tại Ma-lay-xia.

8

Deb và đồng sự 2020.
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dự báo sẽ tăng trưởng bình quân 4,8% trong năm 2021, còn những quốc gia ở nhóm tứ vị phân có tỷ lệ tiêm
vắc-xin thấp nhất sẽ chỉ tăng trưởng bình quân 2,5%.9
Bằng chứng về mối tương quan chặt chẽ giữa hạn chế đi lại và hoạt động kinh tế có thể thấy rõ qua tình
hình COVID-19 hiện nay ở Việt Nam. Kể từ cuối tháng 4 năm 2021, các hoạt động sản xuất công nghiệp và
dịch vụ đều giảm mạnh do các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt hơn, thậm chí, hạn chế đi lại khiến
nhiều dịch vụ phải đóng cửa. Trong tháng 7 năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ giảm 19,8%
(so cùng kỳ năm trước), là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4 năm 2020 (Hình 1.8).10 Tăng trưởng chỉ số sản
xuất công nghiệp giảm tốc từ 4,9% (so cùng kỳ năm trước) trong tháng 6 xuống còn 2,2% (so cùng kỳ năm
trước) trong tháng 7. Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng tốt hơn ở mức 2,9% so cùng kỳ
năm trước, với sản xuất hàng may mặc và giày da tăng lần lượt 5,8% (so cùng kỳ năm trước) và 8,9 % (so
cùng kỳ năm trước). Ngược lại, sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang học giảm 4,7% (so
cùng kỳ năm trước) trong tháng 7.11 Công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì khả năng chống chịu tốt có lẽ một
phần xuất phát từ một số khu công nghiệp phía nam vẫn được phép duy trì sản xuất và cung cấp đầu vào
cho các chuỗi cung ứng. Ngoài ra, dịch bệnh ở các tỉnh miền bắc, Bắc Ninh và Bắc Giang, về cơ bản đã được
kiểm soát, cho phép các hoạt động sản xuất tại các khu công nghiệp từng bước phục hồi. Mặc dù vậy, Chỉ
số nhà quản trị mua hàng (PMI), một chỉ báo nhanh, giảm xuống mức thấp nhất trong tháng 6 năm 2021 kể
từ tháng 5 năm 2020. Chỉ số PMI của Việt Nam không chỉ giảm đột ngột, mà còn giảm sâu hơn so với mức
bình quân của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, trong khi chỉ số PMI toàn cầu lại đang tăng lên nhờ quá
trình phục hồi ở nhiều quốc gia lớn (Hình 1.7).
Hình 1.7. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI)

Hình 1.8. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ
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Nhóm Ngân hàng Thế giới 2021.

10 Trang điện tử của Tổng cục Thống kê, tháng 7/2021. https://www.gso.gov.vn/en/homepage/
11 Trang điện tử của Tổng cục Thống kê, tháng 7/2021. https://www.gso.gov.vn/en/homepage/
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Tỷ lệ tiêm vắc-xin thấp sẽ càng làm tăng nỗi đau kinh tế của Việt Nam vì Chính phủ không thể nhanh
chóng nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm giúp nền kinh tế phục hồi. Các quốc gia có tỷ lệ tiêm vắc-xin
cao đang gỡ bỏ hạn chế đi lại trong nước và mở cửa nền kinh tế. Một số nước còn cho phép thương gia và
du khách đã tiêm vắc-xin đầy đủ được nhập cảnh, qua đó giúp hồi sinh hoạt động kinh tế, bao gồm cả việc
chuyển sang xuất khẩu những mặt hàng cạnh tranh trực tiếp với xuất khẩu của Việt Nam. Những quốc gia
đó không phải đã hoàn toàn hết COVID-19, nhưng vắc-xin tạo nền tảng vững chắc để họ kiểm soát sự lây
lan của vi-rút. Chính vì lẽ đó, như giải thích tại Hộp 1.1, các cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh chiến lược
kiểm soát đại dịch bằng cách nỗ lực triển khai thực hiện chương trình tiêm chủng diện rộng thông qua việc
mua các loại vắc-xin khác nhau (trong đó có Cơ chế tiếp cận vắc-xin COVID-19 toàn cầu [COVAX]) kết hợp
với sản xuất vắc-xin thông qua đàm phán thỏa thuận với các công ty quốc tế hoặc các quốc gia khác. Việt
Nam cũng đang đẩy nhanh quá trình tự phát triển và sản xuất vắc-xin.
Hộp 1.1. Các nỗ lực của Chính phủ nhằm kiểm soát COVID-19 lây lan trong cộng đồng năm 2021
Chính phủ Việt Nam đã điều chỉnh cách tiếp cận nhằm xử lý tình hình y tế liên quan đến COVID-19 đang có những
chuyển biến phức tạp. Chiến lược ban đầu gồm khoanh vùng, truy vết, xét nhiệm và cách ly các cá nhân đã hoạt động
có hiệu quả trong khoảng một năm, với ba đợt bùng phát dịch trong nước được kiểm soát.
Trong nửa đầu năm 2021, Chính phủ cam kết mua 150 triệu liều vắc-xin để tiêm cho 70% dân số. Chi phí dự kiến lên
đến 25,2 ngàn tỷ đồng (khoảng 1,1 tỷ USD), và Chính phủ đã lập ra Quỹ hỗ trợ mua vắc-xin. Tính đến đầu tháng 6,
khoảng 181 triệu USD đã được huy động. Đến cuối tháng 7, Chính phủ đàm phán được 105 triệu liều vắc-xin, trong
đó có cam kết 60 triệu liều vắc-xin AstraZeneca. Chính phủ đang tích cực tìm kiếm các nguồn vắc-xin khác và đã
ký nhiều hợp đồng, nhận các đợt vắc-xin nhỏ khác nhau, bao gồm từ Cơ chế tiếp cận vắc-xin COVID-19 toàn cầu
(COVAX). Đến giữa tháng 7, Việt Nam nhận được khoảng 8 triệu liều thông qua các hợp đồng, COVAX, hoặc viện trợ
nước ngoài.a Đến cuối tháng 7, đã có 5,1% dân số được tiêm ít nhất một mũi vắc-xin COVID-19, và 0,6% được tiêm
đầy đủ hai mũi.
Chính phủ đã cải thiện hệ thống thu thập và cung cấp thông tin để theo dõi dữ liệu một cách hữu ích hơn và sẽ tập
trung thông tin qua ứng dụng truy vết và tự khai báo có tên Blue Zone của Chính phủ để cung cấp các phân tích dữ
liệu. Chính phủ cũng đã tiến hành các biện pháp để mua được vắc-xin nhanh chóng hơn, phê duyệt sử dụng vắc-xin
AstraZeneca và Sputnik V của Nga trong quý một, vắc-xin Sinopharm của Trung Quốc, vắc-xin Pfizer/BioNTech và
vắc-xin Moderna vào tháng 6/2021. Chính phủ cũng đang nỗ lực tự phát triển vắc-xin trong nước.
Đến đầu tháng 6, Chính phủ đã chi 8 ngàn tỷ đồng (347 triệu USD) cho công tác phòng, chống dịch và các chế độ
chính sách liên quan kể từ đầu đại dịch, trong đó 4,27 ngàn tỷ đồng (184 triệu USD) đã được chi trong năm 2021.
Ghi chú: a. https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-to-receive-3-mln-moderna-doses-this-weekend-4328998.html.

1.1.2. Tác động kinh tế của COVID-19 đến doanh nghiệp, người lao động và hộ gia đình
Ngoài tác động kinh tế vĩ mô, đại dịch cũng ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống hàng ngày của người lao
động, doanh nghiệp và hộ gia đình. Tuy nhiên, những tác động đó không dễ đo lường vì chúng biến thiên
theo thời gian, phụ thuộc vào quy mô của đại dịch và mức độ nghiêm ngặt của các hạn chế đi lại. Dưới đây
là mô tả tóm lược về những xu hướng gần đây, dựa trên khảo sát do Chính phủ, Ngân hàng Thế giới, hoặc cả
hai thực hiện. Thông điệp chung là kể cả nếu Việt Nam đã có khả năng chống chịu về kinh tế tương đối tốt
hơn so với hầu hết các quốc gia khác trong năm ngoái, thì nhiều người dân vẫn phải trải qua tình trạng khó
khăn kinh tế và mức độ khó khăn đang tăng lên do tình hình kinh tế trong nước đang xấu đi.
Thị trường lao động có khả năng chống chịu tương đối vững trong năm đầu của đại dịch, nhưng xu hướng
gần đây bắt đầu phản ánh tác động của đợt bùng phát dịch tháng 4. Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), trong
quý II năm 2021, khoảng 12,8 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi đợt dịch tháng 4, bao
gồm mất việc làm, tạm nghỉ, làm việc luân phiên, giảm giờ làm, hoặc giảm thu nhập. Quy mô lực lượng lao
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động giảm 0,7% trong khi có thêm 1,6% người lao động thất nghiệp hoặc thiếu việc làm trong quý II năm
2021 so với quý II năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm tăng thêm lần lượt 0,2 điểm phần trăm và
1,3 điểm phần trăm trong Qúy II năm 2021, so với Qúy II năm 2019. Mức lương thực tế vẫn thấp hơn 1,3%
so với QII-2019 (Hình 1.9 và 1.10). Trong quý II năm 2021, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức lên đến
57,4%, mức cao nhất trong ba năm qua.12 Mặc dù những số liệu trên có vẻ tương đối nhỏ so với nhiều quốc
gia khác, kể cả trong khu vực, nhưng cho thấy sự thay đổi lớn trong lực lượng lao động thường đạt mức
toàn dụng lao động trước đó và đến lương thực tế luôn gần như tự động tăng lên trong thập niên vừa qua.
Hình 1.9. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động

Hình 1.10. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm
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Nguồn: TCTK và ước tính của cán bộ NHTG.

Nguồn: TCTK và ước tính của cán bộ NHTG.

Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ, pps = điểm
phần trăm.

Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ, pps = điểm
phần trăm.

Bằng chứng hiện có vẽ nên bức tranh sáng tối đan xen về tác động đến doanh nghiệp, với những dấu hiệu
cho thấy áp lực tài chính lớn nhưng cũng thể hiện khả năng chống chịu ở khu vực tư nhân. Nửa đầu năm
2021, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới cao hơn so với số đóng cửa (Hình 1.11). Kết quả trên
cần được diễn giải thận trọng vì nó chỉ phản ánh khu vực kinh tế chính thức trong khi các doanh nghiệp
khu vực phi chính thức có thể dễ bị tổn thương hơn. Ngoài ra, kết quả khảo sát tần suất cao qua điện thoại
của Ngân hàng Thế giới năm 2020 đã chỉ ra quan hệ tương quan chặt chẽ giữa sự gia tăng chỉ số mức độ
nghiêm ngặt của Chính phủ và tình trạng tài chính xấu đi ở khu vực tư nhân. Ví dụ, trong đợt cách ly toàn
quốc vào tháng 4/2020, khoảng 81% doanh nghiệp cho biết bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng, khiến cho doanh
số của họ giảm 52 % (so cùng kỳ năm trước). Từ đó suy ra, tình hình tài chính của nhiều doanh nghiệp chắc
chắn đã xấu đi kể từ đợt dịch bùng phát gần đây, khi họ phải đóng cửa, gánh chịu đứt gãy chuỗi cung ứng,
hoặc không thể giữ lao động làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh do phải cách ly ở nhà.

12 Tổng cục Thống kê, tháng 7/2021. https://www.gso.gov.vn/en/homepage/
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Hình 1.11. Doanh nghiệp gia nhập và rút lui

Hình 1.12. Tác động của COVID-19 đến hộ gia đình
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Nguồn: Tính toán của cán bộ NHTG dựa trên số liệu
của TCTK.

Nguồn: Khảo sát hộ gia đình tần suát cao qua điện thoại
của NHTG.

Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ.

Ghi chú: Đợt 2 = T7/2020; Đợt 3 = T9/2020; Đợt 4 = T1/2021;
Đợt 5 = T3/2021.

Tác động kéo dài của đại dịch đến các hộ gia đình đã trở nên rõ nét hơn, thậm chí từ trước đợt dịch
COVID-19 bùng phát vào tháng 4, và có khả năng cao đã nghiêm trọng hơn trong tháng qua. Đến tháng 3
năm 2021, 30% hộ gia đình vẫn có thu nhập thấp hơn so với tháng 3 năm 2020, giảm từ tỷ lệ khoảng 50% ghi
nhận trong tháng 1 năm 2021 (Hình 1.12). Khoảng 12% các hộ gia đình này rơi vào tình trạng khó khăn tài
chính khi họ cho biết bị mất ít nhất 50% thu nhập. Nữ giới và các hộ ở nhóm 20% có thu nhập thấp nhất trải
qua quá trình phục hồi thu nhập chậm nhất. Khu vực kinh tế phi chính thức thường gắn liền với an ninh thu
nhập thấp hơn, năng suất lao động thấp hơn, và khả năng tiếp cận tài chính hạn chế. Người lao động hoặc
doanh nghiệp trong khu vực kinh tế phi chính thức cũng ít được tiếp cận mạng lưới an sinh xã hội. Ngoài ra,
như ở nhiều quốc gia khác, khủng hoảng có tác động thiên vị giới ở Việt Nam do nữ giới thường phải gánh
trách nhiệm chăm sóc trẻ em nhiều hơn, và đại dịch COVID-19 càng làm tăng áp lực về thời gian cho nữ giới,
nhất là khi trường học bị đóng cửa, như cách đây hai tháng tại Hà Nội. Các nhóm càng nghèo thì càng dễ
bị tổn thương vì họ tiết kiệm ít hơn và khả năng tiếp cận tài chính hạn chế hơn. Ngoài ra, có thể thấy chênh
lệch vùng miền trong xu hướng thu nhập hộ gia đình, trong đó khu vực duyên hải Nam Trung Bộ (khu vực
có thành phố Đà Nẵng) và thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các biện pháp y tế dự phòng
và hạn chế đi lại quốc tế do du lịch và kinh doanh dịch vụ chiếm một phần lớn trong quy mô kinh tế các tỉnh
này. Ngược lại, Hà Nội ít bị ảnh hưởng hơn vì đó là trụ sở của chính quyền trung ương.

1.1.3. Cán cân thanh toán vẫn tích cực, nhưng cán cân thương mại đã chuyển sang thâm hụt
Việt Nam duy trì được vị thế kinh tế đối ngoại vững mạnh trong nửa đầu năm 2021, nhưng cán cân thương
mại hàng hóa đã chuyển sang thâm hụt trong quý II. Việt Nam tích lũy được 6,0 tỷ USD dự trữ ngoại hối từ
tháng 12/2020 đến tháng 4/2021 do cán cân vãng lai và cán cân tài chính đều thặng dư (Hình 1.13). Đồng
thời, tỷ giá thực hữu hiệu (REER) (được đo lường theo phương pháp luận của Ngân hàng Thế giới cho một
giỏ gồm các đối tác thương mại lớn) vẫn tương đối ổn định trong nửa đầu năm 2021, sau khi giảm 7,3% từ
tháng 5/2020 đến tháng 1/2021 (Hình 1.14).
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Hình 1.13. Dự trữ ngoại hối

Hình 1.14. Xu hướng tỷ giá
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Tháng nhập khẩu GNFS

Nguồn: NHNN, IMF, và tính toán của cán bộ Ngân hàng
Thế giới.

Nguồn: SBV, Vietcombank, Haver Analytics, và Ngân hàng
Thế giới.

Ghi chú: RHS = thang bên phải; GNFS = hàng hóa và dịch
vụ phi tài chính.

Ghi chú: Tỷ giá trung tâm là tỷ giá trung tâm đồng/USD. Tỷ
giá thị trường là tỷ giá bình quân đồng/USD theo giá mua
và bán giao ngay do Vietcombank công bố. LHS = thang
bên trái; REER = tỷ giá thực hữu hiệu; Tỷ giá thực hữu hiệu
REER thấp hơn là đồng tiền đang mất giá.

Tuy nhiên, ước tính cán cân vãng lai đã chuyển sang tình trạng thâm hụt trong quý II năm 2021. Tài khoản
vãng lai giảm từ thặng dư 0,6 tỷ USD trong quý I năm 2021 xuống thâm hụt khoảng 4,6 tỷ USD trong quý II
(Hình 1.15). Như lý giải bên dưới, mức giảm trên chủ yếu do nhập khẩu hàng hóa tăng mạnh. Cán cân xuất
nhập khẩu dịch vụ tiếp tục tác động tiêu cực đến tài khoản vãng lai do đóng cửa biên giới với hầu hết du
khách quốc tế. Ngược lại, cán cân tài chính được cải thiện trong quý I năm 2021 nhờ dòng vốn đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) được giữ vững và dòng vốn ngắn hạn chảy vào nền kinh tế tăng, nhưng kết quả quý II
chưa được công bố vào thời điểm xuất bản báo cáo này (Hình 1.16).
Sau khi ghi nhận thặng dư thương mại hàng hóa kỷ lục vào năm 2020, cán cân thương mại của Việt Nam
chuyển sang thâm hụt trong nửa đầu năm 2021 và xấu đi trong tháng 7. Cán cân thương mại hàng hóa ghi
nhận thâm hụt khoảng 1,0 tỷ USD trong sáu tháng đầu năm 2021, sau đó tụt sâu xuống 2,4 tỷ USD trong
tháng 7, so với thặng dư 8,7 tỷ USD đạt được trong bảy tháng đầu năm 2020 (Hình 1.13). Trong nửa đầu
năm, xu hướng xấu đi này phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhập khẩu (tăng 36,3% [so cùng kỳ năm
trước]), cao hơn so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu (29,0% [so cùng kỳ năm trước]). Kim ngạch nhập khẩu
hàng tiêu dùng tăng 28% (so cùng kỳ năm trước), so với mức giảm 7,2 % (so cùng kỳ năm trước) trong nửa
đầu năm 2020 (Hình 1.14). Kim ngạch nhập khẩu nguyên vật liệu và máy móc thiết bị cũng phục hồi mạnh
mẽ, chủ yếu do các ngành xuất khẩu phụ thuộc nhiều vào đầu vào nhập khẩu. Thâm hụt thương mại cũng
liên quan đến suy giảm tỷ giá thương mại, khoảng 1,0% trong sáu tháng đầu năm 2021 so cùng kỳ năm
trước.
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Hình 1.15. Cơ cấu tài khoản vãng lai (CA)

Hình 1.16. Cơ cấu tài khoản tài chính (FA)
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Nguồn: NHNN, TCTK, Haver Analytics, và tính toán của
cán bộ NHTG.

Nguồn: NHNN, TCTK, Haver Analytics, và tính toán của
cán bộ NHTG.

Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ.

Ghi chú: FDI = đầu tư trực tiếp nước ngoài; M/L-T Debt =
Nợ trung và dài hạn; NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ;
S-T Cap. Flows = dòng vốn ngắn hạn.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong bảy tháng đầu năm 2021 cao hơn 26,2% so với cùng
kỳ năm 2020. Tuy nhiên, sau khi bùng nổ trong nửa cuối năm 2020, kim ngạch xuất khẩu chững lại từ tháng
1 đến tháng 7 năm 2021 (Hình 1.17). Thực tế, tăng trưởng xuất khẩu giảm tốc từ 20,6% (so cùng kỳ năm
trước) trong tháng 6 xuống chỉ còn 12,5% (so cùng kỳ năm trước) trong tháng 7, trong khi kim ngạch nhập
khẩu tiếp tục tăng mạnh 33,3% (so cùng kỳ năm trước) (Hình 1.18). Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam đi
ngang phần nào gây ngac nhiên ở chỗ với năng lực cạnh tranh trên các thị trường quốc tế, Việt Nam lẽ ra
phải tận dụng được sự hồi sinh của nhu cầu toàn cầu. Một hướng để lý giải là tăng trưởng đi ngang phản ánh
các yếu tố mùa vụ. Một hướng lý giải khác là khi các quốc gia khác quay lại tham gia thị trường xuất khẩu,
họ cạnh tranh với sản phẩm của Việt Nam và giành lại một số thị phần trước COVID-19. Đợt dịch bùng phát
từ tháng 4 dường như cũng ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu sản phẩm điện tử vì các biện pháp về y tế
và hạn chế đi lại nhằm ngăn dịch bệnh lây lan trong cộng đồng đã làm gián đoạn hoạt động ở các nhà máy
tại Bắc Giang và Bắc Ninh, gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng một số sản phẩm điện tử. Kim ngạch xuất
khẩu máy tính và sản phẩm điện tử chỉ tăng 5,4% (so cùng kỳ năm trước) trong tháng 6 (thấp hơn nhiều so
với tốc độ trưởng tăng hai con số ghi nhận trong năm 2020 và đầu năm 2021) và giảm 9,1% (so cùng kỳ năm
trước) trong tháng 7/2021. Mặt khác, kim ngạch xuất khẩu điện thoại giảm 9,6% (so cùng kỳ năm trước)
trong tháng 6, nhưng đã hồi phục trong tháng 7/2021, tăng 10,3% (so cùng kỳ năm trước).

28

Điểm lại tháng 8/2021

VIỆT NAM SỐ HOÁ: CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Hình 1.17. Cán cân thương mại hàng hóa

Hình 1.18. Xuất nhập khẩu hàng hóa
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Nguồn: TCTK, Haver Analytics, và tính toán của cán bộ
NHTG.

Nguồn: TCTK, Haver Analytics, và tính toán của cán bộ
NHTG.

Ghi chú: 3 mma = bình quân động 3-tháng; LHS = thang Ghi chú: 3 mma = bình quân động 3-tháng; NSA = chưa
điều chỉnh theo mùa vụ.
bên trái; NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ.

Cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đã có sự chuyển dịch từ đầu khủng hoảng COVID-19, và gần như giữ
nguyên trong nửa đầu năm 2021 so với năm 2020. Đại dịch đã thúc đẩy chuyển dịch hàng xuất khẩu từ các
mặt hàng sơ cấp và thâm dụng tài nguyên sang các mặt hàng công nghệ cao.13 Các biện pháp giãn cách xã
hội và làm việc tại nhà cũng góp phần chuyển dịch nhu cầu hàng xuất khẩu từ các sản phẩm truyền thống
có hàm lượng công nghệ thấp sang các sản phẩm có công nghệ tiên tiến hơn. Nhu cầu về máy tính, sản
phẩm điện tử, điện thoại và máy móc thiết bị tăng mạnh, với xuất khẩu các mặt hàng này sang Hoa Kỳ tăng
57% trong năm 2020 và 62% (so cùng kỳ năm trước) trong bốn tháng đầu năm 2021, chiếm trên 40% tổng
kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này (Hình 1.19 và 1.20). Các doanh nghiệp nước ngoài,
chi phối xuất khẩu các mặt hàng công nghệ cao, đã đóng góp và được hưởng lợi từ sự chuyển dịch cơ cấu
xuất khẩu này. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp nước ngoài tăng 10,7% trong năm 2020 và 33%
(so cùng kỳ năm trước) trong nửa đầu năm 2021. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Liên minh Châu Âu vẫn là những
thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, trong đó Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong xuất khẩu
của Việt Nam (Hình 1.20).

13 Phạm 2019.
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Hình 1.20. Cơ cấu thị trường xuất khẩu
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Hình 1.19. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu
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Nguồn: TCTK, Haver Analytics, và tính toán của cán bộ
NHTG.

Hoa Kỳ

Nguồn: TCTK, Haver Analytics, và tính toán của cán bộ
NHTG.

Thương mại dịch vụ tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các hạn chế đi lại quốc tế, trong khi dòng kiều
hối tỏ ra có khả năng chống chịu tốt trong đại dịch COVID-19. Sau khi giảm 62,4% năm 2020, xuất khẩu
dịch vụ tiếp tục giảm 68,5% (so cùng kỳ năm trước) trong hai quý đầu năm 2021 do đóng cửa biên giới với
du khách quốc tế. Số lượt khách quốc tế đến Việt Nam giảm 97,6% (so cùng kỳ năm trước) trong sáu tháng
đầu năm 2021. Cùng lúc đó, nhập khẩu dịch vụ phục hồi và tăng 6,4% (so cùng kỳ năm trước), dẫn đến cán
cân thương mại dịch vụ thâm hụt 7,7 tỷ USD. Tăng nhập khẩu xuất phát từ chi phí bảo hiểm và vận tải cao
lên cao (tăng 25% [so cùng kỳ năm trước]) liên quan đến cước phí vận tải toàn cầu tăng vọt. Ngược lại, dòng
kiều hối về Việt Nam ước đạt 17 tỷ USD năm 2020, tăng khoảng 1,3% so với năm 201914. Dòng kiều hối ổn
định góp phần bù đắp phần nào thâm hụt cán cân thương mại dịch vụ và giữ vững vị thế kinh tế đối ngoại
của Việt Nam năm 2020.
Mặc dù dòng vốn FDI giảm do cú sốc COVID-19, nhưng cũng chứng tỏ được sự vững vàng so với các quốc
gia khác trên thế giới, cho thấy niềm tin vào tiềm năng kinh tế của Việt Nam (Hình 1.21). Trong nửa đầu
năm 2021, tổng vốn FDI đăng ký giảm 2,6% (so cùng kỳ năm trước), đạt 15,3 tỷ USD. Tuy nhiên, số vốn đăng
ký giảm tới 45% từ tháng 4 đến tháng 6, có thể cho thấy tâm lý thận trọng hơn của các nhà đầu tư nước
ngoài trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát gần đây (Hộp 1.2).

14 Theo ước tính của Nhóm NHTG
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Hình 1.21. Vốn FDI đăng ký và thực hiện
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Nguồn: TCTK, Bộ KH&ĐT, Haver Analytics, và ước tính của cán bộ Ngân hàng Thế giới.
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Hộp 1.2. Cơ cấu vốn FDI đăng ký
Mặc dù đầu tư mớia đã giảm do khủng hoảng COVID-19, nhưng vẫn chiếm tỷ trọng chi phối trong tổng vốn FDI đăng
ký vào Việt Nam. Vốn FDI đầu tư mới đăng ký giảm 6,6% năm 2020 nhưng ghi nhận tăng trưởng 12,4% (so cùng kỳ
năm trước) trong nửa đầu năm 2021. Tác động của đại dịch đến dòng vốn FDI đầu tư mới dường như ít nghiêm trọng
hơn nhờ tăng đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện với hai nhà máy điện khí hóa lỏng quy mô lớn trị giá 7,1 tỷ USD. Mặc
dù vậy, như có thể thấy ở các quốc gia đang phát triển khác, vốn FDI đầu tư mới đăng ký trong các ngành chế biến,
chế tạo giảm 32,6% trong năm 2020, và 4,7% (so cùng kỳ năm trước) trong hai quý đầu năm 2021 sau một năm 2019
khởi sắc (Hình 1.22).
Hình 1.22. Vốn FDI đầu tư mới đăng ký, theo lĩnh vực
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Nguồn: TCTK, Bộ KH&ĐT, Haver Analytics, và ước tính của cán bộ Ngân hàng Thế giới.

Đầu tư mua lại và sát nhập (M&A) giảm do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong bối cảnh sự phục hồi tổng cầu
trong nước và tiến độ thực hiện cổ phần hóa doanh nhiệp Nhà nước (DNNN) diễn ra châm. Sau khi tăng gấp ba từ
năm 2016 đến năm 2019, đầu tư M&A - qua góp vốn hoặc mua cổ phần của doanh nghiệp trong nước - giảm 50%
trong năm 2020, sau đó giảm thêm 50% (so cùng kỳ năm trước) trong nửa đầu năm 2021. Dòng vốn đầu tư M&A tăng
trước đại dịch xuất phát từ sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư nước ngoài tới người tiêu dùng trong nước, nên suy
giảm trong năm 2020 và đầu năm 2021 phản ánh sự cẩn trọng hơn của các nhà đầu tư nước ngoài trước sự phục
hồi chậm chạp của tiêu dùng tư nhân trong nước. Một nguyên nhân nữa có thể do tiến độ chậm của chương trình
cổ phần hóa DNNN của Chính phủ, vốn thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài trong mấy năm qua.
Ghi chú: a. Đầu tư mới là hình thức vốn FDI "trong đó công ty mẹ thành lập công ty con ở một quốc gia khác, xây dựng cơ sở sản
xuất kinh doanh mới từ đầu” (https://www.investopedia.com/terms/g/greenfield.asp).
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1.1.4. Tín dụng và cung tiền đều tăng, nhưng lạm phát vẫn được kiểm soát
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vẫn duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng trong nửa đầu
năm 2021 để tạo thuận lợi cho khu vực kinh tế thực. NHNN giữ lãi suất tái cấp vốn ở mức 4%, và
khuyến khích các ngân hàng thương mại cho vay mới với lãi suất thấp hơn hoặc tái cơ cấu các
khoản vay đã có, miễn, giảm lãi, phí, và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh
hưởng do dịch Covid – 19 (Hộp 1.3)15.
Hộp 1.3. Chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp năm 2020
Ba lần trong năm 2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã giảm lãi suất tái cấp vốn (tổng cộng 2 điểm phần
trăm) và lãi suất huy động với kỳ hạn dưới 6 tháng (từ 0,6 đến 1,0 điểm phần tram một năm), đồng thời giảm trần
lãi suất cho vay các lĩnh vực ưu tiên 1,5 điểm phần trăm. Mục đích nhằm duy trì môi trường lãi suất thấp để hỗ trợ
các doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19. Đến cuối năm 2020, các tổ chức tín dụng đã tái cơ cấu nợ cho 270.000
khách hàng, với tổng giá trị 335 ngàn tỷ đồng (14,5 tỷ USD). Ngoài ra, các tổ chức tín dụng còn miễn hoặc giảm lãi
suất cho vay cho trên 600.000 khách hàng với tổng giá trị khoảng 1.630 ngàn tỷ đồng (70,3 tỷ USD), và cấp trên 2.300
ngàn tỷ đồng (99,2 tỷ USD) vốn vay ưu đãi cho trên 400.000 khách hàng.
Tổng lợi nhuận khu vực ngân hàng vẫn ở mức lành mạnh, ít nhất là trên giấy tờ, trước khi biện pháp mới ban hành
vào tháng 4/2021 của NHNN có hiệu lực. Trong quý I năm 2021, biên độ lãi suất ròng bình quân rơi vào mức 3,35%,
tương đương với các năm trước đó (toàn bộ năm 2019 và 2020). Tỷ suất lợi nhuận bình quân trên tài sản là 1,55%
trong ba tháng đầu năm 2021, cao hơn so với 2019 (1,07%) và 2020 (1,10%). Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng do tác
động của COVID-19 chưa được phản ánh hết trên sổ sách của ngân hàng, nghĩa là tài sản có trên bảng cân đối kế
toán của các ngân hàng dự kiến được nắm giữ đến khi đáo hạn (thường bao gồm các khoản vay của khách hàng và
tiền gửi của tổ chức và dân cư) do chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, và con số bình quân có thể che đi các vấn
đề mà mỗi ngân hàng đang phải đối mặt.

NHNN tiếp tục chính sách cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ, được ban hành từ khi bắt đầu đại dịch
COVID-19 năm 2020. Văn bản hướng dẫn sửa đổi đưa ra khung thời gian rõ ràng cho chính sách này đến
tháng 12/2021, vì vậy các ngân hàng sẽ có đủ thời gian chuẩn bị cho khả năng nợ xấu tăng lên sau khi chính
sách chấm dứt. NHNN cũng mở rộng phạm vi các khoản vay đủ điều kiện được gia hạn và phân loại, đồng
thời yêu cầu các ngân hàng từng bước tăng dự phòng cho các khoản nợ được tái cơ cấu trong khoảng thời
gian ba năm (đến tháng 12/2023). Yêu cầu tăng dự phòng nhằm tránh tình trạng các ngân hàng gặp cú sốc
bất lợi về lợi nhuận sau khi chính sách hoãn trả nợ kết thúc.
Tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng đã vượt qua tăng trưởng GDP danh nghĩa một cách
có hệ thống từ đầu khủng hoảng COVID-19. Tăng trưởng tín dụng tăng tốc trong nửa đầu năm từ mức
khoảng 10 đến 12% (so cùng kỳ năm trước) trong tháng 12/2020 lên trên 15% (so cùng kỳ năm trước) cuối
tháng 7/2021 (Hình 1.23). Đồng thời, thanh khoản vẫn dồi dào trong hệ thống tài chính khi tổng tiền gửi tăng
lên 16,4% (so cùng kỳ năm trước) trong tháng 4/2021, từ mức 14,0% (so cùng kỳ năm trước) trong tháng
12/2020 (Hình 1.24). Tuy nhiên, tốc độ tăng tổng tiền gửi đã giảm từ tháng 5 do những bất định về đại dịch
tăng lên, còn tăng trưởng tín dụng vẫn được giữ ở mức khoảng 15%.

15 Song song với đó, một gói hỗ trợ tài chính đã được Quốc hội thông qua để trợ giúp Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam
Airlines), một doanh nghiệp cấp quốc gia. Ba ngân hàng của Việt Nam cam kết cho Vietnam Airlines vay 4 ngàn tỷ đồng (173,8
triệu USD) để giúp hãng hàng không đang gặp khó khăn này. Hãng hàng không do Nhà nước sở hữu 86% cổ phần này đã báo cáo
lỗ ròng 4,97 ngàn tỷ đồng (214,4 triệu USD) trong quý đầu của năm nay.
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Hình 1.23. Tăng trưởng tín dụng và
tổng phương tiện thanh toán

Hình 1.24. Tăng trưởng tiền gửi tại các
tổ chức tín dụng
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Nguồn: NHNN, Haver Analytics, và Ngân hàng Thế giới.

Nguồn: NHNN, Haver Analytics, và Ngân hàng Thế giới.

Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo
mùa vụ.

Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo
mùa vụ.

Tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán và tín dụng nhanh là động thái hỗ trợ đáng hoan nghênh cho
một số doanh nghiệp và hộ gia đình đang gặp khó khăn tài chính từ đầu đại dịch, nhưng cũng mang theo
những rủi ro tiềm tàng. Ví dụ, hiệu quả của cách tiếp cận này có thể cần được xem lại khi lãi suất thực đã ở
mức rất thấp, và khi một tỷ lệ lớn doanh nghiệp và hộ gia đình chưa có quan hệ trực tiếp với các ngân hàng
thương mại; hiện chỉ có một phần ba hộ gia đình ở Việt Nam có tài khoản ngân hàng vào năm 2017.16 Kinh
nghiệm quốc tế cũng cho thấy cho vay có mục tiêu thường xảy ra tình trạng thiếu minh bạch về lý do, cơ sở
kinh tế cho việc thực hiện cấp, quy mô và cách thức phân bổ các khoản vay này, bao gồm các khoản vay
dành cho DNNN và các doanh nghiệp lớn tiên phong của quốc gia mà có thể đang gặp khó khăn tài chính.
Rủi ro không thanh toán được của các khoản vay này cuối cùng có thể được chuyển từ khu vực kinh tế thực
sang khu vực tài chính, và vì vậy khu vực tài chính có thể trở nên dễ bị tổn thương hơn theo thời gian.
Mặc dù ổn định tài chính chung đã được duy trì đến cuối tháng 6/2021, nhưng chất lượng khoản vay bắt
đầu có dấu hiệu xấu đi ở một số ngân hàng. Tỷ lệ dư nợ tín dụng trên GDP đạt mức 136% năm 2019, tăng
mạnh lên 146% tính đến cuối năm 2020 làm gia tăng nguy cơ cho các ngân hàng do quan hệ của họ với
những ngành kinh tế thực bị ảnh hưởng, như du lịch, hàng không, và có thể cả bất động sản. Với thực tế là
hai đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, nhất là đợt dịch tháng 5, đã ảnh hưởng đến lĩnh vực bán lẻ và một
số tiểu ngành chế biến, chế tạo, doanh nghiệp và người dân có lẽ sẽ ngày càng nhiều gặp khó khăn trong
việc thực hiện các nghĩa vụ trả nợ. Tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo trong danh mục của các ngân hàng chỉ tăng
rất ít, từ 1,63% trong tháng 12/2019 lên 2,14% trong tháng 9/2020, nhưng đúng là việc NHNN chưa công bố
số liệu gần đây cũng làm dấy lên quan ngại (Hình 1.25). Hơn nữa, tỷ lệ nợ xấu đang thấp do NHNN ban hành
các biện pháp tạm thời cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng gặp khó khăn. Ngoài ra, rủi ro
mất khả năng trả nợ tăng lên có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực tài chính theo thời gian. Đồng thời, tỷ
lệ an toàn vốn tổng thể của các ngân hàng đã giảm từ 11,95% cuối năm 2019 xuống còn 11,13% vào tháng
12/2020, và 11,1% cuối tháng 6/2021. Những số liệu chung trên có thể che lấp đi nguy cơ dễ bị tổn thương
của một số ngân hàng thương mại, trong đó có những ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn thấp, được thể hiện
qua việc thiếu khả năng đáp ứng các yêu cầu của chuẩn Basel II.
16 Dữ liệu lấy từ FINDEX.
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Hình 1.25. Nợ xấu (NPL) theo báo cáo của các tổ
chức tín dụng và tỷ lệ an toàn vốn bình quân (CAR),
%

Hình 1.26. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
% (so với cùng kỳ năm trước, NSA)
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Nguồn: Tính toán của cán bộ Ngân hàng Thế giới sử dụng Nguồn: TCTK, Haver Analytics, và tính toán của cán bộ
dữ liệu của NHNN và TCTK năm 2021.
Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ.

Mặc dù cung tiền tăng trưởng nhanh, nhưng lạm phát chỉ tăng nhẹ trong nửa đầu năm 2021. Chỉ số giá
tiêu dùng (CPI) tăng từ 0,2% (so với cùng kỳ năm trước) trong tháng 12 năm 2020 lên 2,4% (so với cùng kỳ
năm trước) trong tháng 6 năm 2021, vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu chính sách 4% cho cả năm (Hình
1.26). Lạm phát tăng một phần do Chính phủ điều chỉnh tăng giá xăng dầu trong nước, sau khi giá dầu thô
thế giới hồi phục và liên tục tăng lên. Giá kim loại toàn cầu tăng vọt cũng làm tăng chi phí vật liệu xây dựng,
tạo thêm áp lực lạm phát cho nền kinh tế trong nước. Giá lương thực, thực phẩm dịu lại sau khi dịch tả lợn
châu Phi, căn bệnh đã gây ảnh hưởng lớn đến nguồn cung thịt lợn cách đây một năm, đã được chế ngự
thành công. Lạm phát CPI cơ bản; không bao gồm lương thực, thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng do
Nhà nước quản lý; chỉ tăng từ 1,0% (so cùng kỳ năm trước) trong tháng 12 năm 2020 lên 1,1 % (so cùng kỳ
năm trước) trong tháng 6 năm 2021.

1.1.5. Chính sách tài khóa quay lại vị thế trung lập
Sau khi theo đuổi chính sách tài khóa nới lỏng trong nửa cuối năm 2020 nhằm kích thích khôi phục kinh
tế, cơ quan chức năng đã quay lại với chính sách tài khóa trung lập trong nửa đầu năm 2021. Ngân sách
nhà nước bội thu khoảng 81 ngàn tỷ đồng (3,5 tỷ USD), so với bội chi 65 ngàn tỷ đồng (2,8 tỷ USD) năm 2020
nhờ vượt thu ngân sách kết hợp với giảm chi, nhất là chi đầu tư (Hình 1.27). Cùng lúc đó, Chính phủ vay
141,5 ngàn tỷ đồng (2,2% GDP) trên thị trường nội địa trong sáu tháng đầu năm, tăng 62,6% so với cùng kỳ
năm trước. Tăng vay trong nước phản ánh kế hoạch của Chính phủ biến thị trường trong nước thành nguồn
huy động vốn vay chính, và việc tận dụng lợi thế thanh khoản đang dồi dào và chi phí vay vốn đang ở mức
tương đối thấp. Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm chỉ bằng 2,2% vào cuối tháng 6 năm 2021. Các
cơ quan chức năng chủ yếu phát hành trái phiếu có kỳ hạn 10 và 15 năm nhằm kéo dài kỳ hạn danh mục nợ.
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Hình 1.27. Cân đối ngân sách Nhà nước

Hình 1.28. Thu ngân sách trong nửa đầu năm 2021
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Ghi chú: NSA = chưa điều chỉnh theo mùa vụ.

Hình 1.29. Thu từ thuế ngoài dầu thô
nửa đầu năm 2021

Hình 1.30. Kế hoạch và giải ngân vốn đầu tư công
năm 2020–2021
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Cơ quan chức năng đã đẩy mạnh nỗ lực thu thuế, với tổng thu ngân sách đạt 57,7% chỉ tiêu cả năm (Hình
1.28). Thu ngân sách tăng 15,7% trong sáu tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Kết quả thu tích cực
phần nào do hiệu ứng cơ sở thấp, nhưng cũng do tăng thu từ thuế ngoài dầu thô và thu từ các doanh nghiệp
tư nhân trong nước (Hình 1.29). Tăng thu có lẽ cũng do hết thời hạn thực hiện các biện pháp giảm thuế và
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phí được ban hành trong gói hỗ trợ tháng 4/2020 (0,46% GDP) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị
ảnh hưởng.
Ngược lại, chi ngân sách được thực hiện với tốc độ chậm trong nửa đầu năm. Mặc dù chi thường xuyên
gần đạt chỉ tiêu ban đầu, nhưng giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt 5,8 tỷ USD, thấp hơn khoảng 1,4 tỷ USD so
với nửa đầu năm 2020 (Hình 1.30). Tính chất mùa vụ có thể là lý do dẫn đến chênh lệch về tỷ lệ. Tuy nhiên,
vì hầu hết nguồn lực ngân sách được giao từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đến được với các bộ ngành và địa
phương trong quý II của năm nên tính đến giữa năm 2021, mới chỉ 28% kế hoạch chi đầu tư và phát triển
do Quốc hội giao được giải ngân.
Căn cứ vào tình hình kinh tế xấu đi do đại dịch bùng phát trở lại, các cấp có thẩm quyền đã can thiệp theo
cách tiếp cận có mục tiêu và đan xen để hỗ trợ nền kinh tế. Về chính sách thu, các cấp có thẩm quyền
công bố gói ưu đãi thuế tập trung hơn vào tháng 4/2021 để hỗ trợ doanh nghiệp. Gói hỗ trợ này tiếp tục
thực hiện một chính sách đã rất thành trông trong năm 2020, đó là cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế thu
nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và tiền thuê đất đến cuối năm dương lịch,
để doanh nghiệp có thêm vốn lưu động trong thời gian khủng hoảng. Gói này ước tính trị giá 1,9% GDP,
bằng một nửa quy mô gói hỗ trợ năm 2020. Chính sách hỗ trợ này từng được cộng đồng doanh nghiệp hoan
nghênh, với tổng số thuế được gia hạn đạt 87.232 tỷ đồng (3,8 tỷ USD) trong năm 2020, và cũng không
ảnh hưởng quá nhiều đến ngân sách nhà nước vì hoãn nộp thuế chỉ là biện pháp tạm thời và cuối cùng các
doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế vào cuối năm. Tuy nhiên, các hình thức miễn giảm thuế, phí và lệ phí của
gói 2020 đến nay đã chấm dứt vào năm 2021.
Vào đầu tháng 7, Chính phủ bày tỏ mong muốn đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong nửa
cuối của năm. Chính sách này đã được áp dụng thành công năm 2020, giúp hỗ trợ phục hồi kinh tế thông
qua tác động tích cực đến tổng cầu. Tuy nhiên, hiện chưa rõ biện pháp này có đạt hiệu quả tương tự lần thứ
hai hay không, đặc biệt trong bối cảnh các hạn chế đi lại vẫn đang được áp dụng, và dự kiến còn áp dụng
trong những tháng tới. Việc khởi công và triển khai các dự án đầu tư mới sẽ trở nên khó khăn hơn vì người
lao động chưa được phép di chuyển và nguyên vật liệu có thể thiếu do phải đóng cửa nhà máy và cắt giảm
hoạt động. Chính vì thế, thời điểm triển khai chính sách đó còn phụ thuộc vào sự cải thiện tình hình y tế và
mở cửa lại nền kinh tế.
Cùng lúc đó, trong tháng 7, Chính phủ đã phê duyệt gói hỗ trợ xã hội lần thứ hai cho người lao động và
doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Gói đảm bảo xã hội khiêm tốn này ước tính có tổng giá trị 26.000 tỷ đồng (1,1
tỷ USD), so với 62.000 tỷ đồng (2,6 tỷ USD) dự toán cho gói hỗ trợ lần đầu ban hành vào tháng 4/2020. Gói
hỗ trợ lần hai được điều chỉnh dựa trên bài học rút ra từ đợt hỗ trợ thứ nhất với những đặc điểm mới như sau:
(i)

Ngân sách trung ương sẽ hỗ trợ tài chính nhiều hơn so với gói thứ nhất để gánh vác chi phí hỗ trợ,
nhất là ở các địa phương kém phát triển và chưa tự chủ về ngân sách.

(ii)

Mức hỗ trợ trực tiếp cho người lao động bị mất việc làm hoặc ngừng làm việc sẽ cao hơn, đồng thời
chấm dứt hỗ trợ bổ sung liên quan đến COVID-19 cho các nhóm đối tượng đang được nhận hỗ trợ
xã hội như người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội và người có công.

(iii)

Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng như năm 2020, nhưng có thể có trong giai đoạn dài hơn (từ 3 tháng
ban đầu lên 12 tháng), tùy theo hoàn cảnh.

(iv)

Chính quyền các tỉnh, thành phố được phép tự xác định tiêu chí lựa chọn người lao động trong khu
vực phi chính thức được nhận hỗ trợ, cũng như thời gian và mức hỗ trợ.
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Gói hỗ trợ mới này được hoan nghênh khi tổn thất tài chính và xã hội của đợt bùng phát dịch COVID-19
hiện nay đang tăng cao. Mặc dù vậy, quy mô gói hỗ trợ này vẫn nhỏ, đặc biệt là trong trường hợp đại dịch
không được kiểm soát nhanh chóng. Nếu gói hỗ trợ này được triển khai thực hiện thành công và hỗ trợ thêm
vẫn được cho là cần thiết, thì các cấp có thẩm quyền cần cân nhắc tăng quy mô hỗ trợ. Có một điểm cân
bằng cần hướng tới, tại đó mức hỗ trợ được cung cấp đủ để đảm bảo những người dân bị ảnh hưởng không
bị thiệt hại quá mức do khủng hoảng, nhưng vẫn đảm bảo người thụ hưởng có động lực quay lại làm việc
khi có cơ hội phù hợp.
Chuyển một phần trách nhiệm cho các tỉnh, thành phố sẽ cho phép họ xác định đối tượng thụ hưởng tiềm
năng trong khu vực phi chính thức tốt hơn, và điều chỉnh mức hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh tại địa phương.
Trong những tuần gần đây, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã cung cấp hỗ trợ bổ sung cho
một số người lao động ở khu vực kinh tế phi chính thức bị ảnh hưởng bởi cách ly xã hội. Tuy nhiên, cách
tiếp cận đó (thậm chí sau khi đã phân cấp) vẫn đòi hỏi phải xây dựng cơ sở dữ liệu xã hội đáng tin cậy ở cả
cấp quốc gia và cấp tỉnh để tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện và tránh thiếu sót trong lựa chọn đối
tượng. Kinh nghiệm quốc tế (chẳng hạn tại Phi-líp-pin và In-đô-nê-xia) cho thấy nền tảng đăng ký trực tuyến
là công cụ hiệu quả nhằm xác định người lao động trong khu vực phi chính thức, đảm bảo công tác xác
minh và ra quyết định tại cơ sở nhanh chóng hơn. Cách tiếp cận như vậy hiện đang được thí điểmm tại một
số tỉnh, thành phố nhưng cần được mở rộng để hình thành nên hệ thống toàn quốc.

1.2. VIỄN CẢNH TRƯỚC MẮT VÀ TRONG
TRUNG HẠN (2021–23)
Nền kinh tế Việt Nam dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021 và sẽ đạt tốc độ tăng trưởng GDP
trước đại dịch ở mức từ 6,5 đến 7% từ năm 2022 (Bảng 1.1). Dự báo này được điều chỉnh giảm so với dự
báo 6,8% cho năm 2021 trong Báo cáo Điểm lại kỳ trước ban hành vào tháng 12/2020, và còn phụ thuộc
vào các rủi ro tiêu cực. Dự báo này cũng thấp hơn so với mục tiêu tăng trường 6% của Chính phủ trong năm
2021.
Bảng 1.1. Một số chỉ số kinh tế, Việt Nam, 2019–2023
2019
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Dự báo
2021

Dự báo
2022
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Tăng trưởng (%)

7,0

2,9
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6,5
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2,8

3,2

3,2

3,6

4,0

Cán cân vãng lai (% GDP)

5,0

4,6

0,5

1,0

1,0

Cân đối ngân sách (% GDP)

-0,5

-4,9

-6,0

-5,9

-5,4

Nợ công (% GDP)a

55,0

55,3

58,3

59,0

58,8

Chỉ số

Nguồn: TCTK, IMF, Bộ Tài chính, NHNN, và Ngân hàng Thế giới.
Ghi chú: a. Không bao gồm nợ chéo trong nội bộ chính phủ; 2020 theo ước tính của Bộ Tài chính

Việc điều chỉnh giảm tốc độ tăng trưởng GDP năm 2021 liên quan đến đợt bùng phát dịch gần đây, dự kiến
sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Tuy nhiên, giả định của dự báo là đợt dịch đang diễn ra hiện nay sẽ
từng bước được kiểm soát, tạo điều kiện cho nền kinh tế phục hồi trong quý IV. Phục hồi kinh tế cũng sẽ
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được hỗ trợ bằng cách đẩy nhanh triển khai thực hiện chiến dịch tiêm vắc-xin diện rộng để đảm bảo ít nhất
70% dân số trưởng thành được tiêm chủng vào cuối năm, nhằm ngăn ngừa các đợt bùng phát nghiêm trọng
mới. Bất kỳ thay đổi nào tới giả định trên dĩ nhiên cũng đều ảnh hưởng đến dự báo.
Chính sách tài khóa và tiền tệ vẫn tạo thuận lợi cho quá trình phục hồi năm 2021. Khi nền kinh tế thoát khỏi
đợt dịch lần thứ tư, chính sách tài khóa sẽ hỗ trợ tổng cầu trong nước thông qua các biện pháp có lựa chọn
và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cân đối ngân sách và tỷ lệ nợ công trên GDP dự kiến sẽ
xấu đi trong năm 2021. Gói hỗ trợ doanh nghiệp và các hộ gia đình lần hai chỉ ở mức khiêm tốn, nhưng nếu
triển khai sẽ tương đương khoảng 0,5% GDP. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh
vẫn trong phạm vi ngân sách. Chính sách tiền tệ vẫn tạo thuận lợi để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp. Lạm
phán vẫn ở mức vừa phải.
Khi các động lực tăng trưởng đã được củng cố, chính sách tiền tệ sẽ trở lại vị thế trung lập từ năm 2022.
Khi nền kinh tế trong nước phục hồi, chính sách tiền tệ sẽ rút lại những chính sách thích ứng trước đó, tập
trung nhiều hơn vào mục tiêu ổn định lạm phát. Lạm phát dự kiến vẫn thấp hơn mục tiêu chính sách 4%
của NHNN. Tăng giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý và các cú sốc tự nhiên đến nguồn cung lương thực
thực phẩm có thể khiến cho giá lương thực thực phẩm và một số dịch vụ hoặc dịch vụ tiện ích công tăng lên
trong ngắn hạn, nhưng dự kiến không làm thay đổi căn bản kỳ vọng về giá cả trong những năm tới. Các cấp
có thẩm quyền cần theo dõi cẩn thận sự gia tăng của nợ xấu để đảm bảo sức khỏe cho khu vực tài chính
và thúc đẩy áp dụng quy định về an toàn vốn theo chuẩn Basel II đối với mọi ngân hàng đang hoạt động.
Chính phủ sẽ trở lại với các chính sách củng cố tài khóa trong những năm tới. Bội chi ngân sách cần giảm
dần từ mức 6,0% GDP năm 2021 xuống 5,9% năm 2022 và 5,4% năm 2023, để mở đường cho quỹ đạo nợ
bền vững từ trung đến dài hạn. Để đảm bảo quá trình củng cố tài khóa không ảnh hưởng đến tiềm năng tăng
trưởng trong trung hạn, thu nội địa cần được cải thiện thông qua cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu
suất thu, và có thể sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ xã hội có chất lượng, những yếu
tố giúp nền kinh tế trở nên bền vững hơn, được chuyển đổi số và có năng suất cao.
Cán cân vãng lai dự kiến vẫn thặng dư, mặc dù sẽ giảm từ 4,6% GDP năm 2020 xuống khoảng 0,5% GDP
năm 2021. Như đã lý giải ở trên, cán cân thương mại hàng hóa chuyển sang thâm hụt trong nửa đầu năm
2021, trong khi xuất khẩu dịch vụ (ròng) vẫn thấp do chưa mở cửa đón du khách quốc tế, hạn chế nguồn thu
từ du lịch. Trong thời gian tới, xuất khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng do có lợi thế cạnh tranh vững
chắc trên các thị trường quốc tế và quyết định tiếp tục đa dạng hóa các đối tác thương mại, qua đó tạo ra cơ
hội kinh tế, với tín hiệu gần đây là việc ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực. Dự kiến, Việt Nam
sẽ có khả năng mở cửa lại cho du khách quốc tế vào năm 2022-2023. Về cán cân tài chính, dòng vốn FDI dự
kiến sẽ phục hồi lại mức như trước COVID-19, do được nâng đỡ bởi xu hướng tái cấu trúc các chuỗi giá trị
toàn cầu, và nhu cầu đa dạng hóa các nguồn đầu vào sản xuất của nhiều chính phủ và công ty đa quốc gia.

Quản trị rủi ro trong và ngoài nước
Có một số rủi ro tiêu cực đối với triển vọng trong ngắn hạn và trung hạn. Viễn cảnh kinh tế trong ngắn và
trung hạn của Việt Nam phụ thuộc vào một số yếu tố: (i) tốc độ tiêm vắc-xin trong nước; (ii) diễn biến của
đại dịch và quá trình phục hồi hoạt động kinh tế ở các quốc gia cạnh tranh xuất khẩu với Việt Nam; và (iii)
tăng trưởng yếu hơn so với kỳ vọng ở những thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam có thể làm chậm
quá trình phục hồi. Quá trình phục hồi tại Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu và Trung Quốc đang diễn ra nhưng còn
mong manh. Nếu một hoặc nhiều rủi ro nêu trên trở thành hiện thực, thì nhu cầu trong nước và xuất khẩu
sẽ không hồi phục lại như dự kiến. Nền kinh tế vẫn có thể tăng trưởng ở mức 3,2% trong năm 2021 và 5,5%
trong năm 2022 (kịch bản xấu). Lạm phát vẫn ở mức thấp, nhưng cân đối tài khóa và cán cân khu vực kinh
tế đối ngoại sẽ không cải thiện được như dự báo trong kịch bản cơ sở từ năm 2021 trở đi.
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Khủng hoảng kéo dài đã chỉ ra thêm những thách thức mang tính cấu trúc trong nước, đòi hỏi các chính
sách ứng phó của Chính phủ như được nêu dưới đây.
Xử lý hệ quả xã hội của khủng hoảng. Tác động của COVID-19 đến thị trường lao động và các hộ gia đình
tiếp tục diễn ra trong năm 2021, và càng trở nên trầm trọng sau đợt dịch bùng phát vào tháng 2 và tháng 4.
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chưa khôi phục hoàn toàn về mức trước COVID-19 và thu nhập của hộ gia
đình đã bị ảnh hưởng, với mức độ khác nhau giữa các ngành nghề, giới và địa bàn. Những tác động đó đặc
biệt liên quan đến nữ giới, là những người bị thiệt thòi hơn do những điều chỉnh gần đây trên thị trường lao
động. Đồng thời, những người làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức và những địa bàn mà hoạt động
kinh tế phụ thuộc vào du lịch và doanh nghiệp quốc tế cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Tác động khác biệt như
vậy có thể dẫn đến sự gia tăng kéo dài của bất bình đẳng. Thu nhập hộ gia đình bị giảm sẽ ảnh hưởng đến
quyết định tiêu dùng và đầu tư, và qua đó ảnh hưởng đến quá trình phục hồi kinh tế. Thu nhập thấp cũng có
thể tác động đến các khoản đầu tư cho sức khỏe và giáo dục của trẻ em, gây ảnh hưởng lâu dài đến tích lũy
vốn con người của đất nước. Các cấp có thẩm quyền cần cân nhắc tăng cường phạm vi bao phủ, xác định
đối tượng mục tiêu và mức hỗ trợ trong các chương trình đảm bảo xã hội để đảm bảo rằng những nạn nhân
hiện tại và tương lai của các cú sốc tự nhiên hay kinh tế nhận được hỗ trợ đầy đủ.
Cảnh giác với rủi ro khu vực tài chính đang tăng lên do khủng hoảng. Trong bối cảnh những đợt dịch gần
đây, đặc biệt là đợt bùng phát trên diện rộng bắt đầu từ tháng 5, đã khiến nhiều doanh nghiệp ở các thành
phố lớn và một số khu công nghiệp phải đóng cửa phòng dịch, cơ quan phụ trách chính sách tiền tệ cần thận
trọng với những rủi ro đang gia tăng về nợ xấu. Họ cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ sự ổn định của hệ thống
ngân hàng, hiện vẫn còn có một số ngân hàng chưa đảm bảo an toàn vốn. Một hệ thống cảnh báo sớm cần
được xây dựng để xác định những nguy cơ tiềm năng ở từng ngân hàng và cả hệ thống. Các cấp có thẩm
quyền cần xây dựng chiến lược chấm dứt các biện pháp cho phép cơ cấu lại thời hạn trả nợ rõ ràng. Việc
triển khai thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ có thể che lấp một phần mức độ dễ bị tổn thương của bên vay
và các ngân hàng, vì vậy cần được theo dõi chặt chẽ.17 Điều cần làm nữa là sớm ban hành kế hoạch xử lý
nợ xấu, không cho phép gánh nặng nợ xấu kéo dài trong hệ thống ngân hàng vì nó có thể hạn chế vai trò hỗ
trợ tăng trưởng bao trùm của hệ thống ngân hàng. Thêm vào đó, cũng cần có cơ chế rõ ràng để xử lý những
ngân hàng yếu kém và đang gặp khó khăn, đồng thời tiếp tục tái cơ cấu vốn các ngân hàng để đáp ứng các
yêu cầu của chuẩn Basel II.
Cảnh giác với rủi ro tài khóa. Theo kịch bản cơ sở, bội chi ngân sách dự kiến tăng từ 4,9% GDP năm 2020
lên 6% năm 2021, dẫn đến nợ công tăng khoảng 3,0% GDP. Mặc dù Chính phủ vẫn còn đủ dư địa tài khóa,
với tỷ lệ nợ công trên GDP xoay quanh 55,3% GDP vào cuối năm 2020, nhưng kinh nghiệm quốc tế cho thấy
tình hình tài khóa có thể xấu đi tương đối nhanh chóng nếu đợt dịch hiện nay không được kiểm soát nhanh
chóng và/hoặc những đợt dịch mới lại bùng lên trong những tháng tiếp theo. Chính sách tài khóa có thể là
công cụ chính duy nhất trong tay các cơ quan chức năng để ứng phó với đại dịch. Chính phủ có thể cần phải
mở rộng gói hỗ trợ tài khóa, đến nay vẫn ở mức khiêm tốn, để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, qua đó
tránh được những căng thẳng xã hội có thể xảy ra. Một số ngành nghề đang gặp khó khăn tài chính, chẳng
hạn ngành du lịch và hàng không, đến nay chủ yếu được hỗ trợ bằng chính sách tiền tệ thích ứng, nhưng có
thể cũng cần can thiệp trực tiếp từ nhà nước nếu tình hình không cải thiện. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển
khai dự án đầu tư công cũng có thể góp phần tăng chi tiêu công. Thu thuế có thể sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực
do các hoạt động kinh tế chững lại. Tại thời điểm hiện tại, rủi ro tài khóa có vẻ vẫn nằm trong tầm kiểm soát
nhưng vẫn cần được tiếp tục theo dõi chặt chẽ.

17 IMF-Ngân hàng Thế giới 2020.

40

Điểm lại tháng 8/2021

VIỆT NAM SỐ HOÁ: CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI

1.3. TÌM KIẾM HIỆU SUẤT CAO HƠN TRONG
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ DÀI HẠN THÔNG QUA
CHUYỂN ĐỔI SỐ
Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội giai đoạn 2021-2030 đã được thông qua vào tháng 2/2021. Chiến
lược chỉ ra khát vọng gia nhập nhóm các nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045 của Việt Nam. Điều đó có
nghĩa nền kinh tế sẽ phải tiếp tục tăng trưởng ít nhất 5% theo đầu người trong 24 năm tới. Mục tiêu này có
thể đạt được nhưng đầy thách thức; chỉ có một số ít quốc gia vươn lên thành công từ quốc gia thu nhập thấp
trở thành quốc gia thu nhập trung bình trong 50 năm qua; và con số những quốc gia có khả năng chuyển từ
thu nhập trung bình lên thu nhập cao thậm chí còn ít hơn. Chỉ có 18 quốc gia thuộc nhóm thu nhập trung
bình trong năm 1965 trở thành quốc gia thu nhập cao tính đến năm 2013, bao gồm năm nền kinh tế Đông Á
(Đặc khu Hồng Kông, Trung Quốc; Hàn Quốc; Nhật Bản; Sing-ga-po; và Đài Loan, Trung Quốc).18 Khát vọng
và thách thức đối với Việt Nam là phải trở thành một trong những quốc gia chuyển mình thành công như thế.
Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội công nhận rằng Việt Nam cần phải thay đổi mô hình phát triển. Những
động lực tăng trưởng truyền thống - tích lũy vốn vật chất, lợi thế về cơ cấu dân số, và mở rộng công nghiệp
chế biến, chế tạo, hầu hết ở những ngành thâm dụng lao động - đang dần dần yếu đi. Mô hình phát triển
cũng cần cân nhắc đến tầng lớp trung lưu đang lớn mạnh nhanh chóng (là những người có mức sống trên
15 USD/ngày), dự kiến sẽ tăng từ 18,5% dân số trong năm 2018 lên 50% vào năm 2035.
Chính vì thế, Chính phủ đã tán thành ý tưởng Việt Nam cần chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng
có hiệu suất cao hơn. Việt Nam có thể đi theo chính sách chuyển đổi cơ cấu thành công ở những quốc gia
như Hàn Quốc từ thập niên 1980 đến 1990. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy con đường từ quốc gia thu nhập
thấp đến thu nhập trung bình chủ yếu diễn ra thông qua tích lũy vốn vật chất và vốn con người, và khai thác
tài nguyên, nhưng chuyển đổi từ quốc gia thu nhập trung bình lên thu nhập cao lại đòi hỏi phải sử dụng có
hiệu suất cao các tài sản và tài nguyên, bao gồm cả nguồn nhân lực. Hiệu suất cao hơn sẽ giúp nâng cao
năng suất và sản lượng, cũng như cải thiện chất lượng, đáp ứng yêu cầu của tầng lớp trung lưu ngày càng
tinh tế hơn. Mô hình mới cũng cần chú trọng nhiều hơn đến nâng cao hiệu suất sử dụng vốn tự nhiên và tăng
cường các thể chế dựa trên cơ chế thị trường.19
Với tầm nhìn đó, chuyển đổi số trong nền kinh tế được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể cho chủ trương nâng
cao hiệu suất. Một quá trình chuyển đổi như vậy thực ra đã được tăng tốc bởi cú sốc COVID-19, có lẽ đây
là một trong những điểm sáng của cuộc khủng hoảng này; thương mại và dịch vụ đã trở nên ngày càng số
hóa để ứng phó với các chính sách giãn cách xã hội. Một ví dụ minh họa hay cho xu hướng này là bùng nổ
thương mại điện tử; trong năm 2020, Việt Nam là thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực Đông Á.
Bên cạnh đó, từ tháng 2/2020 đến tháng 4/2021, số lượng dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ tăng gấp
mười lần, tuy rằng xuất phát điểm còn thấp. Vì tất cả những thay đổi đó đều có những tác động kinh tế và
tài chính rõ nét đến cách thức mọi người sinh sống, buôn bán, giao tiếp, làm việc và học tập, Phần 2 của báo
cáo Điểm lại kỳ này sẽ bàn sâu thêm về đóng góp của chuyển đổi số cho phát triển kinh tế của Việt Nam
trong tương lai.
18 Vandenberg, Poot, và Miyamoto 2015.
19 Giống như hầu hết các quốc gia thu nhập thấp, Việt Nam được nhờ nhiều vào lợi thế cơ cấu dân số (lực lượng lao động trẻ và dồi
dào) và tài nguyên, được tận dụng tài nguyên khoáng sản và nông nghiệp dồi dào để đẩy mạnh phát triển kinh tế trong hai thập
kỷ qua. Không có gì là sai khi Việt tận dụng lợi thế tự nhiên để đẩy mạnh tăng trưởng cao và bao trùm trong giai đoạn phát triển
ban đầu. Rốt cuộc, quốc gia được thiên nhiên ban tặng đất đai nông nghiệp, tài nguyên nước và trữ lượng khoáng sản dồi dào. Tuy
nhiên, mô hình đó sẽ đem lại lợi ích giảm dần và sẽ trở nên thiếu bền vững về lâu dài.
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PHẦN 2
VIỆT NAM SỐ HÓA CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI
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Khi các quốc gia nắm bắt cơ hội để gặt hái thành quả từ chuyển đổi số, Chính phủ Việt Nam đã thể hiện rõ
mong muốn tham gia cuộc đua. Thủ tướng Chính phủ đặt ra những mục tiêu tham vọng: mong muốn Việt
Nam đứng trong nhóm 50 quốc gia đi đầu về phát triển công nghệ thông tin ngay từ năm 2025. Thủ tướng
cũng nêu rõ kinh tế số phải đóng góp một phần ba tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước vào cuối
thập niên so với mức 5% hiện nay. Những mục tiêu trên sẽ khó có thể đạt được với một quốc gia có thu nhập
bình quân đầu người chưa đến 3.000 USD và chỉ có 30% thanh thiếu niên tiếp tục học lên sau phổ thông.
Các đối thủ cạnh tranh đều là những nước vừa giàu có hơn, vừa có lực lượng lao động có trình độ cao hơn.
Việt Nam có thể gặt hái được nhiều lợi ích thông qua chuyển đổi số nền kinh tế. Việt Nam có khởi đầu tốt
về tỷ lệ sử dụng điện thoại di động, và ngày càng nhiều người dân được kết nối internet. Việt Nam cũng đã
có sự hiện diện của một số tập đoàn CNTT hàng đầu thế giới. Nhưng trở thành cường quốc số của thế giới
cần nhiều hơn là kết nối tốt và các nhà đầu tư nước ngoài. Để đảm bảo chuyển đổi số thành công, các nhà
hoạch định chính sách cần nâng cao năng lực cạnh tranh thương mại quốc tế trong lĩnh vực chế biến, chế
tạo bằng cách nắm bắt công nghệ số, khuyến khích áp dụng công nghệ, và thu hút đầu tư để tạo điều kiện
cho các doanh nghiêp nhỏ tham gia kinh tế số, đồng thời phải đảm bảo tiếp thu và nâng cấp kỹ năng, bảo
mật dữ liệu cá nhân và an ninh mạng.
Phần 2 của Báo cáo Điểm lại tìm hiểu những thách thức trong chuyển đổi số mà Việt Nam cần vượt qua.
Thứ nhất, báo cáo bàn về những lợi thế mà chuyển đổi số có thể mang lại cho Việt Nam trong hành trình trở
thành một nền kinh tế thu nhập cao. Thứ hai, báo cáo đánh giá vị trí hiện tại của Việt Nam trong cuộc đua
công nghệ số toàn cầu ngày nay bằng cách điểm lại những tiến triển gần đây và so sánh với các đối thủ
cạnh tranh trong khu vực và trên toàn cầu. Thứ ba, báo cáo chỉ ra những rủi ro mà tình trạng phát triển công
nghệ số thiếu kiểm soát và thiếu quản lý nhà nước có thể gây ra cho người dân, người lao động và doanh
nghiệp Việt Nam. Cuối cùng, dựa trên những mô hình chính sách thành công của các nước, báo cáo đưa ra ý
kiến đóng góp cho quá trình trao đổi chính sách và triển khai thực hiện những hành động và cải cách có thể
giúp Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những nền kinh tế số tiên tiến nhất trên thế giới.

2.1. TẠI SAO CÔNG NGHỆ SỐ LẠI QUAN
TRỌNG VỚI VIỆT NAM?
Trước khi tìm hiểu Việt Nam cần gì để thành công với tham vọng chuyển đổi số, chúng ta cần hiểu rõ tại
sao Việt Nam nên tham vọng ứng dụng công nghệ số. Các nghiên cứu kinh tế học và bằng chứng thực
nghiệm nhìn chung chỉ ra bốn lợi thế chính của kinh tế số:
yy Nhiều thông tin hơn, nhiều lựa chọn hơn, doanh số cao hơn, và khách hàng hài lòng hơn. Mức độ sẵn có
của dữ liệu tăng lên có thể giúp cung cấp thông tin hữu ích cho doanh nghiệp về những gì đang diễn ra
trong nền kinh tế và những xu hướng mới nào về tiêu dùng đang nổi lên, cũng như giúp họ tiếp cận khách
hàng mới. Đồng thời, internet tạo điều kiện cho người tiêu dùng có thêm thông tin và lựa chọn. Thông tin
lưu chuyển nhiều hơn giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với những thay đổi về thị hiếu của người
tiêu dùng. Ngoài ra, nó còn cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh sản phẩm cho phù hợp với từng khách
hàng, chẳng hạn thông qua công nghệ in ba chiều (3D) và các công nghệ khác.
yy Tiết kiệm thời gian. Ở nhiều quốc gia, hàng triệu sản phẩm có thể được đặt hàng qua internet và giao
trong cùng ngày, cho phép khách hàng không phải đến cửa hàng. Điều này giúp doanh nghiệp cung cấp
sản phẩm và dịch vụ nhanh chóng hơn, và tiết kiệm thời gian cho người tiêu dùng để họ theo đuổi những
thứ khác.
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yy Giảm chi phí, tăng cạnh tranh, sản phẩm và dịch vụ mới. Nền kinh tế số tạo điều kiện cho doanh nghiệp
cắt giảm chi phí thuê, vận hành và bảo dưỡng các chuỗi cửa hàng bán lẻ “brick and mortar” vì hàng hóa
được giao thẳng từ nhà máy hoặc nhà kho đến tay khách hàng. Mô hình này tiết kiệm chi phí hoạt động
cố định và chi phí lao động, nhờ vây, hạ giá thành sản phẩm. Nền kinh tế số cũng tạo điều kiện cho mọi
người làm việc tại nhà và được linh hoạt về thời gian làm việc, hai yếu tố có thể có lợi người lao động
đang phải chăm sóc con cái và gánh vác những trách nhiệm khác. Trên một số thị trường, các đặc điểm
của kinh tế số còn cho phép doanh nghiệp mới gia nhập dễ dàng hơn. Nếu một doanh nhân có ý tưởng
hoặc sản phẩm đổi mới sáng tạo, người đó có thể tìm cách gọi vốn cộng đồng (crowd funding) hoặc tiếp
thị trực tiếp đến khách hàng, và vì vậy có thể vượt qua nhiều rào cản gia nhập truyền thống.
yy Nhiều dữ liệu hơn cũng giúp Chính phủ hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra trong nền kinh tế, và những dịch
vụ nào Chính phủ có thể hoặc cần cung cấp cho các nhóm đối tượng khác nhau. Sự bùng nổ của chính
phủ điện tử giúp chấn chỉnh tình trạng chậm trễ trong giải quyết thủ tục hành chính, cải thiện chất lượng
dịch vụ cho khách hàng (cả doanh nghiệp và người dân), và giảm tham nhũng.
Hình 2.1. Thương mại điện tử ở Việt Nam phát triển nhanh hơn so với các nước khác trên thế giới
Tăng trưởng doanh số thương mại điện tử của thế giới và Việt Nam (%)
và tăng trưởng GDP của Việt Nam (%)
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Nguồn: Tính toán của cán bộ Ngân hàng Thế giới, sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới và Statista 2021.

Sự kết hợp của những lợi thế trên đã đem lại tác động to lớn tại Việt Nam. Ứng dụng công nghệ số đã thay
đổi cách thức mọi người làm việc, giao tiếp, buôn bán, di chuyển và giải trí. Ngày nay, dịch vụ được cung cấp
ngay trên máy tính hoặc điện thoại thông minh thông qua các nền tảng kinh doanh. Người nông dân ở đồng
bằng sông Cửu Long có thể sử dụng điện thoại thông minh để cập nhật thông tin giá lúa từ các sàn giao
dịch hàng hóa, trong khi các nhà sản xuất xe hơi nước ngoài có thể kiểm soát chất lượng sản xuất từ trụ sở
ở nước nhà. Đại dịch COVID-19 đã đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này. Trẻ em tương tác với giáo viên qua
màn hình, và bệnh nhân nhận đơn thuốc từ bác sỹ qua tin nhắn ngày càng nhiều hơn.
Việt Nam là một trong những nền kinh tế internet tăng trưởng nhanh nhất trong khu vực, mặc dù xuất phát
điểm còn thấp. Doanh số thương mại điện tử đã và đang tăng trưởng với tốc độ tương đương tốc độ tăng
trưởng doanh số thương mại điện tử thế giới và cao hơn so với tăng trưởng GDP. Năm 2020, giá trị thị trường
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thương mại điện tử của Việt Nam đạt gần 12 tỷ USD — 2,5% GDP (Hình 2.1). Uớc tính khoảng 53% dân số
đã mua hàng trực tuyến qua các nền tảng mạng xã hội, như Facebook và Zalo, hoặc các nền tảng thương
mại điện tử, như Lazada, Shopee, và Tiki. Việc sử dụng các nền tảng số dẫn đến doanh số tăng trung bình
4,3%, sau khi đã tính đến các yếu tố như quy mô doanh nghiệp, địa bàn và lĩnh vực. Theo kế hoạch phát triển
thương mại điện tử do Chính phủ Việt Nam phê duyệt năm ngoái, mục tiêu doanh số của ngành này ở Việt
Nam là 35 tỷ USD vào năm 2025.20 Để đạt được mục tiêu này, doanh số thương mại điện tử sẽ phải tăng
trưởng khoảng 16,2% mỗi năm, thấp hơn so với mức bình quân trước đó.

2.2. VIỆT NAM ĐANG Ở ĐÂU TRONG CUỘC
ĐUA SỐ TOÀN CẦU NGÀY NAY?
Để đánh giá hiện này Việt Nam đang ở đâu trong cuộc đua số, báo cáo này sử dụng Khung đánh giá Kết
nối, Làm chủ, Đổi mới sáng tạo và Bảo vệ (CHIP) do Ngân hàng Thế giới đề xuất. Khung đánh giá này đưa
ra góc nhìn rộng và liên kết về kinh tế số xoay quanh bốn trụ cột (Hình 2.2). Trụ cột thứ nhất nắm bắt sự phát
triển của hạ tầng số hiện đại và mạng lưới thanh toán cần thiết để đảm bảo kết nối đáng tin cậy và nhanh
giữa các người dùng, trong khi trụ cột thứ hai nhấn mạnh yêu cầu cần thiết phải khai thác làm chủ những
kết nối này thông qua phát triển kỹ năng phù hợp cho lực lượng lao động và tăng cường năng lực quản lý
nhà nước đối với nền kinh tế mới của Chính phủ. Trụ cột thứ ba là về những lợi ích mà công nghệ số đem lại.
Những lợi ích này phụ thuộc vào năng lực áp dụng, thích ứng và đổi mới sáng tạo những công nghệ số mới
của doanh nghiệp, hộ gia đình và Chính phủ. Trụ cột thứ tư nhấn mạnh yêu cầu cần có cơ chế bảo vệ chống
lại việc vi phạm và lạm dụng an ninh trên không gian mạng.
Hình 2.2. Khung CHIP: Một cách tiếp cận tích hợp về chuyển đổi số
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Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2021b.

Sử dụng khung đánh giá CHIP, có thể so sánh kết quả đạt được của Việt Nam với hai nhóm quốc gia. Nhóm
thứ nhất bao gồm tám quốc gia tương đồng. Giống như Việt Nam, đây cũng là những quốc gia thu nhập
trung bình và coi chuyển đổi số là trung tâm trong chiến lược phát triển: Cô-lôm-bia, Bờ Biển Ngà, In-đô-nêxia, Mê-hi-cô, Ma-rốc, Nam Phi, Thái Lan và Tuy-ni-zia. Nhóm thứ hai là bốn quốc gia đi trước, tiến bộ hơn về
kinh tế và chuyển đổi số: Hàn Quốc, Ma-lay-xia, Phi-líp-pin và Sing-ga-po.
20 N
 guồn: Quy hoạch tổng thể quốc gia về phát triển thương mại điện tử (2021-2025). http://news.chinhphu.vn/Home/Master-planon-national-ecommerce-development-through-2025-approved/20205/40160.vgp
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Như được trình bày ở Hình 2.3, Việt Nam đạt kết quả tốt so với các quốc gia tương đồng và thậm chí so với
cả các quốc gia đi trước trong một số nội dung, nhưng thể hiện những điểm yếu quan trọng trong những
nội dung khác. Việt Nam dường như đạt kết quả tốt về kết nối (Trụ cột 1), với thứ hạng cao về sử dụng điện
thoại di động và có kết nối internet, mặc dù tốc độ kết nối vẫn chưa bằng các quốc gia đi trước. Việt Nam
cũng đạt được tiến bộ trong việc sử dụng các công cụ số mới của doanh nghiệp và Chính phủ, mặc dù mới
chủ yếu cho các chức năng cơ bản (Trụ cột 3). Kết quả của Việt Nam tương đối thấp về làm chủ công nghệ
và bảo vệ người dùng, với thứ hạng không cao ở Trụ cột 2 và 4. Kết quả chưa đồng đều giữa bốn trụ cột sẽ
được phân tích kỹ hơn ở phần dưới.
Hình 2.3. Thứ hạng của Việt Nam so với 12 quốc gia
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Tỷ lệ nhập học, sau phổ thông
Kỹ năng số trong dân số có hoạt động KTXH
Bộ kỹ năng của sinh viên tốt nghiệp

Đổi mới sáng tạo

Mức độ quan tâm các ý tưởng đột phá của doanh nghiệp
Mức độ tinh tế của người mua
Mức độ tăng trưởng của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo
Số lượng ứng dụng bằng sáng chế PI5 theo đầu người
Chỉ số dịch vụ trực tuyến

Bảo vệ

Mức độ chia rẽ của truyền thông trực tuyến
Điểm chỉ số an ninh mạng toàn cầu
Mức độ theo dõi mạng xã hội của Chính phủ
Mức độ cạnh tranh trong các dịch vụ mạng
Mức độ kiểm duyệt mạng xã hội của Chính phủ trong thực tế
Mức độ sàng lọc internet của Chính phủ trong thực tế

KÉM HƠN
Việt Nam

Tương đương

TỐT HƠN
Phát triển hơn

Nguồn: Tính toán của Ngân hàng Thế giới sử dụng dữ liệu từ WDI 2021; WEF 2021; và VDEM 2021.
Ghi chú: Mô tả về các chỉ số, nguồn và dữ liệu mới nhất được trình bày trong Phụ lục. "Tốt hơn" nghĩa là điểm cao hơn
cho mọi chỉ số, trừ những nội dung liên quan đến chi phí.

Trụ cột 1. Kết nối: Trên diện rộng và giá rẻ, nhưng chậm và đi sau về thanh toán điện tử
Khả năng kết nối internet tốc độ cao với giá cả phải chăng của người dân, doanh nghiệp và chính phủ là
xương sống của bất kỳ nền kinh tế số nào. Việt Nam đã đạt những bước tiến lớn trong việc mở rộng kết nối
internet từ mức gần như bằng 0 cuối thập niên 1990 đến bao phủ được 64% dân số như hiện nay. Kết nối
băng thông rộng cố định đã được mở rộng chậm hơn và mới diễn ra trong thời gian gần đây, nhưng trong số
12 quốc gia so sánh, hiện chỉ ba quốc gia có số thuê bao trên đầu dân cao hơn Việt Nam (Hình 2.4). Trong
khi đó, kết nối di động đã bùng nổ và hiện nay số lượng thuê bao di động đã nhiều hơn cả dân số Việt Nam
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(Hình 2.5). Việt Nam dường như cũng rất cạnh tranh về chi phí, vì truy cập internet có giá rẻ hơn so với hầu
hết các quốc gia so sánh (Hình 2.6 và 2.7).
Hầu hết mọi hộ gia đình ở Việt Nam, bất kể thu nhập và địa bàn, đều sở hữu ít nhất một chiếc điện thoại di
động, nhưng khả năng tiếp cận những công nghệ đắt tiền hơn thì chưa được công bằng như vậy. Internet
đã trở nên tương đối phổ biến với các hộ gia đình, bao gồm cả khoảng một nửa số hộ trong hai nhóm ngũ
vị phân nghèo nhất. Tuy nhiên, chất lượng truy cập còn chưa đồng đều vì sóng 3G/4G21 đến các hộ nghèo
ở khu vực miền núi còn yếu, do đó hạn chế lợi ích mà các dịch vụ số và tiền di động đem lại. Số lượng các
hộ gia đình ở nông thôn sở hữu máy tính còn thấp hơn nhiều so với ở thành thị, và số hộ nghèo được sở hữu
máy tính thậm chí còn ít hơn do chi phí cao (Bảng 2.1).
Hình 2.4. Số lượng thuê bao băng thông rộng cố
định trên 100 dân

Hình 2.5. Số lượng thuê bao điện thoại di động
trên 100 dân
180

40

160
140

30

120
100

20

10

Tương đương

-bia
nQ
uốc
Tuy
-nizia
Phi
lipp
ine
s
Ma
-rố
c
In-đ
ô-n
ê-x
ia
Mê
-hicô
Hà

Cô

-lôm

gà

-xia

-lay

Ma

am

nN

Bờ

Việt Nam
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Hình 2.7. Giá gói cước trả trước 500MB cho thiết
bị cầm tay (USD)
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Ghi chú: MB= Megabyte

21 3G/4G = thế hệ ba/bốn của công nghệ viễn thông di động không dây.
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Hình 2.8. Tốc độ; USB 1GB; trả sau

Hình 2.9. Tốc độ băng thông rộng cố định
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Nguồn: Tính toán của cán bộ sử dụng dữ liệu của Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) 2021.

Bảng 2.1. Sử dụng công cụ số theo nhóm thu nhập và địa bàn
Tỷ lệ hộ gia đình, đô thị
Nhóm ngũ vị phân

Có điện thoại di động

Sở hữu máy tính

Sử dụng internet

Chi tiêu cho internet
(hàng năm, ’000 đồng)

1 = nghèo nhất

100,00%

5,20%

44,85%

129

2

100,00%

12,85%

70,30%

571

3

99,55%

23,90%

79,70%

1024

4

99,50%

40,90%

88,85%

1362

5 = giàu nhất

99,45%

55,90%

86,80%

1725

Tỷ lệ hộ gia đình, nông thôn
1 = nghèo nhất

100,00%

1,30%

37,80%

86

2

99,90%

7,15%

60,50%

347

3

100,00%

13,80%

67,05%

589

4

99,90%

24,70%

74,45%

819

5 = giàu nhất

99,50%

31,40%

75,95%

1,048

Nguồn: Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam năm 2018.

Để thành công trong kinh tế số, Việt Nam cần cải thiện chất lượng và tốc độ của hạ tầng internet. Tốc độ
internet hiện còn chậm so với nhiều quốc gia so sánh. Để có năng lực cạnh tranh, Việt Nam cần đảm bảo
toàn dân có thể truy cập ít nhất vào mạng 4G, và—trong tương lai gần—đầu tư lớn để mở rộng mạng di động
5G và mạng cáp quang băng thông rộng, đặc biệt cho các doanh nghiệp, trường học và các tổ chức lớn
(Hình 2.8 và 2.9).
Việt Nam cũng cần thiết lập chế độ định danh số rõ ràng, hiện đại và hài hòa, là nền tảng cần thiết của hệ
thống số được kết nối tốt. Sau nhiều năm thảo luận và đàm phán, các văn bản pháp lý đã được thông qua
vào năm 2016. Trong năm 2021, các cấp có thẩm quyền đẩy nhanh thực hiện đề án mã số định danh cá
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nhân duy nhất, với mục tiêu cấp 50 triệu thẻ căn cước công dân gắn chíp vào giữa năm 2021. Hệ thống như
vậy sẽ không chỉ giúp cải thiện an ninh quốc gia, mà còn đóng vai trò hết sức quan trọng đối với việc xác
thực công dân - là yếu tố cần thiết để cải thiện chính phủ số và cung cấp dịch vụ trực tuyến. Hệ thống này
cũng tạo điều kiện hỗ trợ để triển khai thực hiện các chương trình an sinh xã hội có mục tiêu và thu thuế.
Nền kinh tế số cũng đòi hỏi phải có hệ thống thanh toán điện tử bảo mật và hiệu suất cao. Hầu hết các
giao dịch thanh toán ở Việt Nam hiện đang thực hiện bằng tiền mặt, và phát triển tài chính toàn diện còn
chậm. Chỉ có 22% người Việt Nam thực hiện hoặc nhận thanh toán số vào năm 2017,22 và chỉ có 41% người
trưởng thành có tài khoản ngân hàng vào năm 2019.23 Khả năng tiếp cận và phát triển tài chính toàn diện
đặc biệt hạn chế ở các vùng nông thôn. Tuy nhiên, sự phổ biến của điện thoại di động và internet giá rẻ tạo
cơ hội lớn cho sự phát triển của ngân hàng số nếu Việt Nam có thể thu hẹp khoảng cách trong phát triển
tài chính toàn diện. Trong những năm gần đây ngành dịch vụ tài chính đã khởi động một số đề án mới, tạo
điều kiện thuận lợi cho sự tăng trưởng của thanh toán số, các kênh cung cấp dịch vụ tài chính mới, mở rộng
các mô hình cho vay và dữ liệu báo cáo tín dụng, các giải pháp thanh toán từ chính quyền đến người dân
(G2P), và thương mại điện tử. Hiện có khoảng 32 nhà cung cấp dịch vụ tư nhân đang cung cấp các dịch vụ
thanh toán số thông qua tài khoản ngân hàng, bao gồm các dịch vụ thanh toán điện tử, thu ngân, tiền điện
tử và ví điện tử. Chương trình thí điểm tiền di động của Chính phủ, được triển khai qua Quyết định số 316
vào tháng 3/2021 sẽ hỗ trợ củng cố cho xu hướng này bằng cách nhằm đến một bộ phận lớn người dân Việt
Nam chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Trụ cột 2. Làm chủ: Kỹ năng số của lực lượng lao động ở Việt Nam còn yếu kém, năng lực
quản lý nhà nước của Chính phủ tuy ở mức hợp lý, nhưng dàn trải trong một khung thể chế
quá cồng kềnh
Lực lượng lao động của Việt Nam còn thiếu những kỹ năng cần thiết để hoàn toàn làm chủ kinh tế số. So
với các quốc gia so sánh, tỷ lệ nhập học giáo dục sau phổ thông và kỹ năng số của bộ phận dân số tham
gia các hoạt động KTXH ở Việt Nam còn thấp (Hình 2.10 và 2.11). Chỉ có 40% doanh nghiệp cho biết có đủ
kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) để duy trì và khai thác đầy đủ các hệ thống công
nghệ số của họ, và mức độ thiếu hụt kỹ năng được dự báo sẽ lên đến 1 triệu lao động ngành CNTT&TT vào
năm 2023. Tình trạng thiếu hụt nhân tài còn trầm trọng hơn do chảy máu chất xám khi nhiều người lao động
có kỹ năng trong nước đi làm việc ở các thị trường nước ngoài.
Năng lực quản lý nhà nước của Chính phủ có lẽ được trang bị tốt hơn để làm chủ kinh tế số. Việt Nam đạt
điểm trung bình cả về năng lực của Chính phủ trong quản lý nhà nước các nội dung trực tuyến (Hình 2.12)
và khả năng thích ứng của khung pháp lý với các mô hình kinh doanh số (Hình 2.13). Tuy nhiên, những nỗ
lực gần đây nhằm cải thiện khung pháp lý vẫn chưa được phản ánh đầy đủ trong điểm số trên. Nghị quyết
số 17 ban hành tháng 3/2019 chỉ ra những nhiệm vụ quản lý nhà nước quan trọng để phát triển chính phủ
số trong giai đoạn 2020-2025. Trong tháng 4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45, quy định việc cung
cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, và Nghị định số 47 về chia sẻ dữ liệu số giữa
các cơ quan nhà nước và khu vực tư nhân. Dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Nghị định về định
danh và xác thực điện tử đang được đăng tải để lấy ý kiến công khai. Dự kiến được ban hành vào năm 2021,
hai nghị định trên sẽ tạo thêm các nền tảng cho công cuộc ứng dụng công nghệ số ở Việt Nam.

22 Ngân hàng Thế giới, khảo sát về tài chính toàn diện năm 2018.
23 T
 heo khảo sát Findex toàn cầu năm 2017, tỷ lệ sở hữu thẻ thanh toán ngân hàng ở Việt Nam còn thấp so với bình quân trong khu
vực: khoảng 24% người trưởng thành ở Việt Nam có thẻ ghi nợ trong năm 2017, so với 43% tại các quốc gia Đông Á và Thái Bình
Dương nói chung. Chênh lệch giữa sở hữu và sử dụng thẻ ghi nợ của ở mức đáng kể. Đến năm 2017, chỉ có 5% người trưởng thành
có thẻ ghi nợ từng sử dụng thẻ để thanh toán trong năm trước đó.

49

VIỆT NAM SỐ HOÁ: CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Điểm lại tháng 8/2021

Kể cả với những nỗ lực nêu trên, có hai bất cập lớn về chính sách và triển khai chính sách gây hạn chế hiệu
quả quản lý nhà nước ở Việt Nam. Thứ nhất, việc thiếu một khung pháp lý hợp nhất về công nghệ số dẫn
đến ban hành quy định manh mún, trong đó có khoảng một tá Thông tư được Bộ Tài chính ban hành để quy
định về mức phí tiếp cận các bộ dữ liệu khác nhau, như dữ liệu đất đai, môi trường, dữ liệu cảm biến từ xa,
hoặc dữ liệu bản đồ. Trong thời đại số, thời đại mà những dữ liệu như bản đồ số và hình ảnh vệ tinh được
coi như yếu tố sản xuất mới, việc đưa yếu tố sản xuất mới này vào diện bí mật là biện pháp hạn chế không
cần thiết và sẽ cản trở dòng lưu chuyển dữ liệu số thông suốt giữa các cơ quan nhà nước. Điều này ảnh
hưởng đến khả năng ban hành các quyết định kịp thời và có căn cứ của chính quyền các cấp, nhất là trong
các lĩnh vực như đô thị hóa và ô nhiễm môi trường. Thứ hai, cần phải triển khai thực hiện chính sách quyết
liệt hơn. Chẳng hạn, Quyết định số 1660/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành vào tháng 10/2020 về
danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được thực hiện với tiến độ hạn chế trên
thực tế.
Hình 2.10. Tỷ lệ nhập học, sau trung học
(% số gộp)

Hình 2.11. Kỹ năng số của bộ phận dân số
tham gia các hoạt động KTXH
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Nguồn: Tính toán của cán bộ sử dụng dữ liệu của Chỉ số
phát triển thế giới (WDI) 2021.
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Nguồn: Tính toán của cán bộ sử dụng dữ liệu của
Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2021.

Hình 2.12. Năng lực quản lý nhà nước các nội
dung trực tuyến của Chính phủ

Hình 2.13. Khả năng thích ứng của khung pháp lý
với các mô hình kinh doanh số
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Nguồn: Tính toán của cán bộ sử dụng dữ liệu của Bộ chỉ Nguồn: Tính toán của cán bộ sử dụng dữ liệu của Diễn
số dân chủ đa dạng (VDEM) 2021.
đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 2021.
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Hơn nữa, khung thể chế phục vụ chuyển đổi số ở Việt Nam còn quá cồng kềnh. Chính phủ đã tăng cường
Ủy ban Quốc gia về Chính phủ số và Kinh tế số cuối năm 2019, trong đó Thủ tướng Chính phủ là Chủ tịch
Ủy ban. Các Ủy ban tương tự cũng được thành lập ở cấp tỉnh, trong đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh là
người đứng đầu Ủy ban. Tuy nhiên, ở khâu vận hành, các nhiệm vụ lớn trong chương trình chuyển đổi số
được dàn trải ở ít nhất bảy bộ ngành, khiến cho công tác phối hợp và triển khai chính sách và chương trình
gặp nhiều thách thức (Hình 2.14). Chẳng hạn, mô hình này dẫn đến việc nhiều hệ thống thông tin và cơ sở
dữ liệu quốc gia quan trọng - như đất đai, công dân, doanh nghiệp, và dân sự - được thu thập và quản lý ở
nhiều cơ quan khác nhau.
Hình 2.14. Trách nhiệm của các bộ ngành trong chương trình chuyển đổi số
Bộ Tài chính
Đảm bảo tài chính
cho chuyển đổi số

VPCP
Dịch vụ số

Bộ TTTT
Chuyển đổi số, quản
trị dữ liệu, an ninh
thông tin
Ban Chỉ đạo Quốc gia
về Chuyển đổi số
Bộ Công an
Bảo mật cá nhân,
đăng ký công dân,
an ninh mạng
Bộ KH&ĐT
CMCN 4.0, doanh
nghiệp số

Bộ Công thương
Kinh tế số, thương
mại điện tử

NHNN
Thanh toán số

Ghi chú: Bộ TTTT = Bộ Thông tin và Truyền thông,; BTC = Bộ Tài chính; Bộ CT = Bộ Công thương; Bộ KH&ĐT; Bộ CA = Bộ
Công an; VPCP = Văn phòng Chính phủ; NHNN = Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Trụ cột 3. Đổi mới sáng tạo: Đang trỗi dậy nhưng chưa tinh sâu
Trước khủng hoảng COVID-19, năng lực đổi mới sáng tạo của Việt Nam chỉ quanh mức trung bình, đi sau
nhiều quốc gia so sánh về sử dụng công nghệ số. Việt Nam có thứ hạng hơi thấp hơn mức bình quân về
tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, đăng ký bằng sáng chế, và mức độ tinh thông của
khách hàng, trong khi chạy theo sau về số bằng phát minh, sáng chế (Hình 2.15–2.18).
Đại dịch COVID-19 năm 2020 và tác động kéo dài đến năm 2021 đã làm thay đổi cuộc chơi đối với khu vực
tư nhân. Các doanh nghiệp Việt Nam đã nắm bắt CNTT&TT để tạo điều kiện thuận lợi cho làm việc từ xa và
tiếp cận khách hàng trong thời gian giãn cách xã hội và hạn chế đi lại. Những khảo sát qua điện thoại gần
đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy tỷ lệ sử dụng các nền tảng số, các trang thương mại điện tử, mạng
xã hội trực tuyến và các ứng dụng chuyên biệt tăng mạnh nhằm ứng phó với dịch COVID-19, từ 48% doanh
nghiệp vào tháng 6/2020 lên 73% vào tháng 1/2021.24 Trong cùng kỳ, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư cho các giải
pháp số - như lắp đặt thiết bị và phần mềm cho hoạt động doanh nghiệp - tăng hơn bốn lần từ 5% lên 21%.
24 T
 an và đồng sự 2021. Dựa trên ba đợt khảo sát nhịp đập doanh nghiệp vào tháng 6 và tháng 9-10/2020 và tháng 1/2021, cho một
nhóm 500 doanh nghiệp. Kết quả được tính toán sử dụng trọng số của mẫu.
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Hình 2.15. Tăng trưởng của các doanh nghiệp đổi Hình 2.16. Doanh nghiệp theo đuổi ý tưởng đột phá
mới sáng tạo
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Hình 2.18. Số bằng phát minh, sáng chế
(trên triệu dân)
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Nguồn: Tính toán dựa trên dữ liệu của WEF 2021.

Chính phủ cũng đẩy mạnh nỗ lực tinh giản các thủ tục và cung cấp dịch vụ công cho người dân thông
qua các phương tiện số. Số lượng dịch vụ công trực tuyến tăng từ 169 dịch vụ vào tháng 3/2020 lên trên
1.900 dịch vụ vào tháng 10/2020 (Hình 2.19, Biểu đồ A). Đến tháng 2 năm 2020, trên 2.000 dịch vụ đã được
chuẩn hóa và tích hợp vào Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, từ cấp bằng lái xe cho đến đăng ký thuế và đăng
ký doanh nghiệp, dẫn đến lượng truy cập và giao dịch tăng mười lần từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 2 năm
2021 (Hình 2.19, Biểu đồ B). Đồng thời, Chính phủ bắt tay vào cải thiện công tác thu thập và chia sẻ dữ liệu
thông qua Hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương (NGSP), ra mắt
vào tháng 8/2020. Giai đoạn đầu bao gồm ba bộ ngành và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp,
về dân cư và về bảo hiểm xã hội. Hệ thống NGSP dự kiến sẽ được mở rộng ra các bộ ngành và địa phương,
và bổ sung thêm các cơ sở dữ liệu khác đến năm 2022.
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Hình 2.19. Ứng phó COVID-19 bằng chính phủ điện tử
Biểu đồ A. Số lượng dịch vụ công được tích hợp
vào Cổng dịch vụ điện tử quốc gia
3000

Biểu đồ B. Số lượt truy cập theo ngàn lượt
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Nguồn: Cổng dịch vụ công quốc gia 2020.

Mặc dù xu hướng mới về ứng dụng công nghệ số trong ứng phó COVID-19 cần được khuyến khích, nhưng
mức độ tinh thông của người dùng còn tương đối hạn chế. Các nền tảng số chủ yếu được sử dụng để tinh
gọn những chức năng nghiệp vụ đơn giản như quản trị kinh doanh, bán hàng và phương thức thanh toán
(Hình 2.20). Chỉ những doanh nghiệp lớn với đủ nguồn lực tài chính và con người để thể hiện khả năng sử
dụng các công cụ số trong lập kế hoạch sản xuất, quản lý chuỗi cung ứng và hoạt động chế tạo. Khảo sát
doanh nghiệp về ứng dụng công nghệ của Ngân hàng Thế giới năm 2020 cho thấy ứng dụng công nghệ mới
vẫn chỉ ở giai đoạn khởi đầu ở Việt Nam. Chỉ có 6% các doanh nghiệp ở Việt Nam sử dụng điện toán đám
mây cho các nhiệm vụ của doanh nghiệp và chỉ dưới 2% các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu lớn hoặc trí tuệ
nhân tạo phục vụ hoạt động marketing. Bao quát hơn, chỉ có khoảng 6% các doanh nghiệp chế biến, chế
tạo sử dụng các kỹ thuật sản xuất bồi đắp (AM) hoặc các kỹ thuật tiên tiến khác, và chưa đến 2% sử dụng
rô-bốt.25
Hình 2.20. Sử dụng các nền tảng số mới chủ yếu tập trung vào các chức năng, nghiệp vụ đơn giản
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Nguồn: Tan và đồng sự (2021) sử dụng dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, Khảo sát nhịp đập doanh nghiệp: đợt 3, tháng
1/2021.
25 Để tìm hiểu thêm chi tiết, đề nghị tham khảo Cirera và đồng sự (2021).
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Mức độ đổi mới sáng tạo công nghệ số còn thấp trong khu vực tư nhân được lý giải bởi nhu cầu hạn chế
của doanh nghiệp, hỗ trợ chưa đầy đủ của Chính phủ và, các doanh nghiệp "số" còn chưa phát triển.
yy Nhu cầu hạn chế của doanh nghiệp xuất phát từ việc không chắc chắn về lợi tức đầu tư công nghệ, năng
lực sử dụng công nghệ trong nội bộ còn yếu, tài chính hạn hẹp, và những vướng mắc pháp lý (Hình 2.21).
Trên 75% các doanh nghiệp vừa và nhỏ và khoảng 63% doanh nghiệp lớn hiện chưa rõ lợi tức đầu tư
công nghệ bằng bao nhiêu, và liệu việc đầu tư đó có phù hợp với nhu cầu của họ hay không. Chưa đến
60% doanh nghiệp vừa và nhỏ cho biết họ hoặc thiếu thông tin về những công nghệ hiện có hoặc thiếu
kỹ năng để sử dụng công nghệ. Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam cũng cho biết việc tiếp cận nguồn
tài chính nước ngoài còn hạn chế.
yy Hỗ trợ của Chính phủ chưa đầy đủ cho các doanh nghiệp số hoặc cho các doanh nghiệp đang muốn đầu
tư vào các công cụ số. Hỗ trợ từ khu vực công vẫn chỉ tập trung cho hoạt động nghiên cứu và phát triển
(NC&PT) thay vì cho nâng cấp công nghệ và thương mại hóa công nghệ, bao gồm áp dụng và lan tỏa
những công nghệ hiện có.26,27
yy Tốc độ phát triển của các doanh nghiệp số còn thấp, nhân tố đóng vai trò chất xúc tác cho quá trình
chuyển đổi số ở khu vực tư nhân. Các doanh nghiệp số là các doanh nghiệp dựa trên các nền tảng và dữ
liệu, cung cấp dịch vụ hoặc nội dung số, phương thức thanh toán số, hoặc giải pháp số cho các doanh
nghiệp khác, đặc biệt là cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hoặc doanh nghiệp nhỏ không có đủ nội
lực để tự xây dựng các năng lực này. Các sàn thương mại điện tử dựa trên nền tảng số được phát triển
trong nước, như Sendo và Tiki, cạnh tranh với các đối thủ tầm khu vực như Lazada và Shopee. Nhưng
Việt Nam vẫn có ít doanh nghiệp số (khoảng 250 doanh nghiệp) hơn các quốc gia khác trong khu vực
Đông Á và Thái Bình Dương (ĐÁ-TBD), như Ma-lay-xia (450 doanh nghiệp) hoặc In-đô-nê-xia (530 doanh
nghiệp). Các doanh nghiệp số ở Việt nam cũng đang hoạt động trong ít lĩnh vực số hơn so với các quốc
gia ĐÁ-TBD khác.
Hình 2.21. Những rào cản chính trong ứng dụng công nghệ
Thiếu nhu cầu và bất ổn
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Nguồn: Cirera và đồng sự 2021.
26 Ngân hàng Thế giới 2021a.
27 C
 ó một số chương trình có những đặc điểm thúc đẩy ứng dụng và phổ biến công nghệ, chẳng hạn một số chương trình của Bộ
Khoa học và Công nghệ (KH&CN), nhưng các hoạt động đó chưa phải trọng tâm của những chương trình đó. Ngoài ra còn có các
chương trình khác nhằm xúc tiến nâng cấp công nghệ ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ, như Chương trình đổi mới công nghệ quốc
gia, nhưng mới chỉ ở giai đoạn khởi động hoặc nguồn vốn còn hạn chế.

54

Điểm lại tháng 8/2021

VIỆT NAM SỐ HOÁ: CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Trụ cột 4. Bảo vệ: Tương đối an toàn, nhưng ít quyền riêng tư và bảo vệ khỏi tập trung thị
trường và kiểm duyệt
Chính phủ Việt Nam đạt kết quả chưa đồng đều trong nỗ lực bảo vệ người dân, với kết quả tương đối tốt về
an ninh mạng nhưng lại chưa bằng các quốc gia so sánh trong các chỉ tiêu về bảo mật dữ liệu cá nhân và
kiểm duyệt. Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ đem lại cho người dân nhiều cách tiếp cận và chia
sẻ thông tin trên internet, nhưng cũng tạo điều kiện cho các cuộc tấn công tinh vi hơn vào an ninh và dữ liệu
cá nhân. Thách thức của Chính phủ là phải cân đối giữa cho phép tiếp cận thông tin và bảo vệ người dùng
các công cụ số.
Theo Chỉ số An ninh mạng toàn cầu, Việt Nam có mức độ bảo vệ khá tốt, với thứ hạng 25 trên 194 quốc
gia và vùng lãnh thổ, đứng thứ tư trong số 11 quốc gia thuộc Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
và đứng thứ bảy trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam xếp thứ bảy trong số 13 quốc gia được
đưa vào mẫu của Báo cáo này (Hình 2.22). Việt Nam đã ban hành Luật An ninh mạng, có hiệu lực từ ngày
01/01/2019. Luật yêu cầu các doanh nghiệp phải hợp tác và tuân thủ pháp luật khi hoạt động tại Việt Nam.
Đồng thời, theo luật này, các công ty CNTT phải lưu trữ dữ liệu về người dùng Việt Nam tại các máy chủ đặt
trong nước. Quy định này gây tốn kém cho các doanh nghiệp và có thể biến thị trường Việt Nam thành điểm
đến đầu tư kém hấp dẫn hơn.
Chính phủ có vẻ vẫn thiếu khả năng bảo vệ doanh nghiệp và người tiêu dùng khỏi tập trung thị trường và
khả năng bị lạm dụng bởi các thành viên chi phối thị trường. Với rào cản gia nhập cao nhưng chi phí mở
rộng nền tảng số thấp, ngành công nghệ số của Việt Nam—cũng giống như ở các quốc gia khác—có rủi ro
bị một số ít thành viên thị trường chi phối. Trong thực tế, Việt Nam đạt kết quả thấp so với các quốc gia so
sánh, đứng cuối cùng về mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ mạng, do đang có sự chi phối của ba
DNNN (Hình 2.23). Mặc dù vậy, tình trạng này phản ánh những thông lệ phản cạnh tranh trên thị trường băng
thông cố định, hơn là trên thị trường băng thông rộng di động, một thị trường được hưởng lợi từ việc nâng
cấp chất lượng và hạ giá dịch vụ liên tục. Để khuyến khích nâng cao cạnh tranh trên thị trường băng thông
rộng cố định, Việt Nam cần tạo thuận lợi cho chia sẻ hạ tầng trong nội ngành và giữa các ngành. Những
méo mó do Chính phủ gây ra cũng có thể thấy trên thị trường hàng điện tử tiêu dùng. Mặc dù là quốc gia đi
đầu trong xuất khẩu các sản phẩm điện tử tiêu dùng —bao gồm một nửa số lượng điện thoại thông minh
cao cấp của Samsung và trên 80% bộ xử lý trung tâm dùng cho máy tính cá nhân của Intel—nhưng những
sản phẩm này vẫn còn khan hiếm trên thị trường nội địa do những quy định hạn chế đặt ra với các doanh
nghiệp nước ngoài này.28 Chính vì vậy, những sản phẩm này thường được (tái) nhập khẩu từ các quốc gia
khác và người tiêu dùng trong nước phải trả giá cao hơn, trong khi lợi nhuận thì các nhà bán buôn và bán lẻ
được hưởng.
Việt Nam vẫn đi sau về bảo vệ quyền riêng tư; xếp cuối cùng trong số các quốc gia so sánh tương đồng
hoặc đi trước về mức độ can thiệp của Chính phủ trên internet và mạng xã hội (Hình 2.24 và 2.25). Việt
Nam vẫn chưa có văn bản pháp luật hợp nhất về bảo vệ dữ liệu cá nhân, mặc dù Bộ Công an gần đây có
chia sẻ dự thảo Nghị định được mong chờ từ lâu về bảo vệ dữ liệu cá nhân để lấy ý kiến công khai. Trong
khi dự thảo nghị định lần đầu tiên đề xuất các quy định về chủ thể dữ liệu, chuyển dữ liệu qua biên giới, xử
lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, và các chủ đề liên quan khác trong môi trường số, nhưng hiện chưa rõ các quy
định này có phù hợp với các thông lệ quốc tế hay không (tham khảo chi tiết trong phần sau). Một thách thức
liên quan khác nằm ở khả năng công chúng được tiếp cận dữ liệu công khai (có chất lượng) của Chính phủ
28 C
 ác doanh nghiệp chế xuất (EPE), được thành lập ở các khu chế xuất (EPZ) được phép bán hàng trên thị trường trong nước; tuy
nhiên, bên mua vẫn phải nộp thuế nhập khẩu. Ngược lại các doanh nghiệp chế xuất tại các khu công nghiệp không phải khu chế
xuất (EPZ) bị cấm bán hàng cho các doanh nghiệp trong nước trên thị trường Việt Nam.
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còn hạn chế. Theo Dự án Công lý Thế giới,29 Việt Nam chỉ đứng thứ 10 trong số 12 quốc gia so sánh trong
nghiên cứu này, không hẳn do thủ tục nặng nề mà do khối lượng thông tin được chia sẻ ở nhiều cơ quan còn
hạn chế, hoặc chậm trễ kéo dài.30
Hình 2.22. Điểm chỉ số an ninh mạng toàn cầu

Hình 2.23. Mức độ cạnh tranh trong dịch vụ mạng
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Hình 2.25. Mức độ Chính phủ kiểm duyệt mạng xã
hội trong thực tế
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Nguồn: Tính toán của cán bộ sử dụng dữ liệu của Bộ chỉ số dân chủ đa dạng (VDEM) 2021.

29	“Dự án Công lý Thế giới là một tổ chức xã hội dân sự quốc tế có sứ mệnh được tuyên bố là 'hoạt động nhằm thúc đẩy pháp quyền
trên thế giới’” (https://en.wikipedia.org/wiki/World_Justice_Project).
30	Nguồn: Dự án Công lý Thế giới, https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2020/currenthistorical-data.
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2.3. VIỆT NAM PHẢI LÀM GÌ ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC
THAM VỌNG CHUYỂN ĐỔI SỐ?
Nhìn chung, Việt Nam đang có vị thế tương đối tốt để đạt được tham vọng số, nhưng cần tận dụng sức
mạnh của mình và thu hẹp khoảng cách ở những điểm còn yếu để chuyển đổi số nền kinh tế. Việt Nam đạt
kết quả tốt về kết nối, nhưng tốc độ còn chậm, và cần đầu tư khoảng 6 tỷ USD để hiện đại hóa và duy trì cơ
sở hạ tầng nhằm đảm bảo khả năng tiếp cận toàn dân trong những năm tới.31 Chính phủ đã chứng tỏ được
hiệu quả xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt thông qua hợp tác giữa các DNNN và doanh nghiệp tư nhân hoạt
động trong lĩnh vực CNTT&TT. Nếu được thực hiện, các dự án đầu tư này sẽ khuyến khích và bổ trợ cho quá
trình ứng dụng các công nghệ và dịch vụ số khác, trong đó có thương mại điện tử, thanh toán điện tử, và
cung cấp dịch vụ công có mục tiêu.
Tuy nhiên, lợi ích về năng suất của các công nghệ và phương thức mới sẽ không trở thành hiện thực nếu
không có nỗ lực của doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách để đẩy nhanh việc ứng dụng, tạo điều
kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tăng trưởng, và thúc đẩy lan tỏa năng suất. Các chính
sách ủng hộ thử nghiệm và tái phân bổ, cũng như có lực lượng quản lý và người lao động tài năng, chất
lượng cao là những điều kiện quan trọng để Việt Nam chiến thắng trong cuộc đua này. Bên cạnh đó, cũng
cần dự tính và xử lý những thách thức chung của mọi nền kinh tế đang trong giai đoạn ngã rẽ này, trong đó
có tập trung thị trường, bảo vệ quyền riêng tư, và bất bình đẳng có thể phát sinh giữa người dùng và giữa
người lao động (Hộp 2.1).
Hộp 2.1. Những thách thức chung trong phát triển nền kinh tế số
1. Sức mạnh độc quyền. Nền kinh tế số dễ gặp nguy cơ tập trung thị trường do chi phí cố định lớn và hiệu ứng quần tụ
mạng lưới. Điều này có thể dẫn đến rào cản gia nhập cao, lạm quyền điều tiết, và chi phí dữ liệu và dịch vụ số tăng.
2. Vấn đề quyền riêng tư. Bảo vệ dữ liệu công nghiệp và kinh tế là cần thiết để đảm bảo cạnh tranh công bằng cho
doanh nghiệp, trong khi bảo vệ dữ liệu cá nhân lại là thiết yếu để tránh đánh cắp danh tính, tội phạm mạng, sử
dụng trái phép danh tính của khách hàng.
3. Bản chất gây nghiện của công nghệ. Hiệu suất được nâng của công nghệ số có khi không bù đắp được thời gian
bỏ ra để sử dụng mạng xã hội và tìm kiếm trên internet. Hơn nữa, riêng khối lượng thông tin cũng khiến cho người
sử dụng bị ngợp và dẫn đến mất khả năng ra quyết định.
4. Chi phí môi trường. Các trung tâm dữ liệu sử dụng rất nhiều điện, và hầu hết các doanh nghiệp không thể bù đắp
được lượng phát thải khí CO2 tương ứng. Hơn nữa, sự lỗi thời có chủ ý của các mặt hàng điện tử tiêu dùng khuyến
khích sử dụng nhiều vật liệu thô hơn và thải ra nhiều rác gây hại hơn.
5. "Câu đố về năng suất.” Lâu nay, khó có thể chỉ ra mối quan hệ rõ ràng giữa phát triển công nghệ số và tăng trưởng
kinh tế giữa các quốc gia và theo thời gian. "Câu đố về năng suất" này đã nhận được rất nhiều sự quan tâm nhưng
chưa được giải đáp thỏa đáng.a
6. Bất bình đẳng. Khả năng tiếp cận và sử dụng có sự khác nhau theo thu nhập, địa bàn và kỹ năng. Nếu như những
nền tảng số đem lại thêm lợi thế cho những người vốn đã có lợi thế, thì chúng lại càng làm tăng bất bình đẳng
sẵn có, chẳng hạn kết quả học tập tốt hơn cho những sinh viên có kỹ năng tốt hơn, và được tiếp cận internet.
7. Thay đổi về cấu trúc thị trường lao động. Doanh nghiệp sẽ thay thế lao động bằng vốn công nghệ số (rô-bốt), và
các ngành thâm dụng vốn công nghệ số sẽ tăng trưởng nhanh hơn các ngành khác.
Ghi chú: a. Gordon 2013.
31 Nguồn: https://xalamanalytics.com/

57

VIỆT NAM SỐ HOÁ: CON ĐƯỜNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Điểm lại tháng 8/2021

Sử dụng rộng rãi và hiệu quả các công nghệ số cũng yêu cầu phải tăng cường cơ sở pháp lý, nâng cao kỹ
năng của lực lượng lao động và nâng cao trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước. Chính vì vậy,
các cấp có thẩm quyền cần xử lý những yếu kém hiện nay thông qua:
(v)

Nâng cao kỹ năng số để mở ra lợi ích số cho tất cả mọi người;

(vi)

Bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo bằng cách xử lý thất bại của thị trường và của Chính phủ;

(vii)

Cải thiện khả năng tiếp cận và chất lượng thông tin, cũng như quyền riêng tư.

Những giải pháp trên được mô tả chi tiết như sau.

Giải pháp 1: Nâng cao kỹ năng số
Tại sao lại quan trọng. Người lao động sẽ cần đến những kỹ năng phù hợp để tận dụng quá trình chuyển đổi
số, và phân bố kỹ năng không đồng đều có thể làm tăng bất bình đẳng. Người dùng cần có kỹ năng và năng
lực để tiết kiệm thời gian tối đa và quản lý thông tin được thu thập qua các nền tảng số. Nếu không có kỹ
năng số, rủi ro lớn là việc làm trong tương lai sẽ không đến được với người tìm việc ở Việt Nam. Ứng dụng
công nghệ số dự kiến sẽ loại bỏ một số việc làm kỹ năng thấp và trung bình. Tại Việt Nam, ước tính từ 20
đến 30% việc làm hiện nay đang có nguy cơ sẽ bị chuyển đổi hoặc biến mất trong vài năm tới, vì vậy đào tạo
lực lượng lao động cho những công việc mới đóng vai trò hết sức quan trọng.32
Bất cập của Việt Nam. Số lượng lao động có trình độ trong lực lượng lao động còn thấp và số lượng học sinh
đăng ký học tiếp sau phổ thông chưa đủ để bù đắp thiếu hụt. Với tốc độ như hiện nay, Việt Nam phải mất
25 năm để đuổi kịp Thái Lan. Nhiều doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm và giữ chân
những chuyên viên phân tích dữ liệu, lập trình viên và chuyên gia mô hình hóa giỏi.
Nâng cấp kỹ năng số bằng cách tăng cường giáo dục và đào tạo CNTT ở các cấp, đặc biệt thông qua hệ
thống các trường kỹ thuật và dạy nghề (TVET), đang trở thành cấp thiết với Việt Nam. Điều này đòi hỏi phải
cải cách nền móng hệ thống đào tạo kỹ thuật và dạy nghề, bao gồm mô hình hoạt động (ví dụ, cấp vốn dựa
trên kết quả thực hiện nhiệm vụ, đối tác công-tư), thiết kế chương trình học (ví dụ, ngành khoa học và phân
tích dữ liệu), kết nối hiệu quả với giáo dục phổ thông và giáo dục cao đẳng, đại học. Cải cách hệ thống đào
tạo kỹ thuật và dạy nghề cũng hết sức quan trọng để phục vụ chiến lược tăng trưởng xanh trong thời gian tới.
Việt Nam cũng cần cải thiện kỹ năng mềm cho người lao động, qua đó củng cố khả năng thích ứng của họ
trong một môi trường mà bản chất công việc và việc làm cụ thể đang thay đổi nhanh chóng. Nhiều kỹ năng
nghề nghiệp truyền thống đang trở nên lỗi thời. Cùng lúc đó, những cơ hội mới đang xuất hiện thông qua các
hoạt động và mô hình kinh doanh mới, chẳng hạn ngày càng có nhiều cơ hội về việc làm cộng tác dựa trên
CNTT&TT trên các mạng xã hội, về tạo dựng thương hiệu sản phẩm trên các nền tảng thương mại điện tử,
và phân tích dữ liệu thu thập từ các trang web. Các kỹ năng mềm -- như tư duy phản biện và giải quyết vấn
đề, giao tiếp, làm việc nhóm, sáng tạo, và quản lý -- sẽ quan trọng để thành công (Hộp 2.2). Vì lẽ đó, các kỹ
năng hành vi-xã hội cần được chú trọng hơn trong giáo dục tiểu học và trung học.

32 Cameron và đồng sự 2019; Ngân hàng Thế giới 2021a.
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Hộp 2.2. Nhà quản lý càng giỏi càng dùng công nghệ tinh vi
Chất lượng quản lý là yếu tố quan trọng để lý giải sự khác biệt trong ứng dụng công nghệ. Các doanh nghiệp có chất
lượng quản lý càng tốt càng đạt được kết quả sản suất kinh doanh tốt hơn và có năng suất cao hơn. Chất lượng quản
lý tốt hơn được thể hiện qua việc giám sát tốt hơn (chẳng hạn theo dõi kết quả công việc), đặt mục tiêu tốt hơn (kết
quả rõ ràng, cân bằng giữa các mục tiêu), và có chế độ khen thưởng, khuyến khích (khen thưởng khi đạt kết quả cao,
thăng tiến).
Tại Việt Nam, có mối quan hệ rõ ràng và có ý nghĩa thống kê giữa mức độ tinh vi của công nghệ và trình độ giáo dục
của nhà quản lý. Đặc biệt, các doanh nghiệp lớn thường có khả năng có những cán bộ quản lý được học tập ở nước
ngoài cao hơn, và điều này có thể lý giải cho việc sử dụng công nghệ tinh vi hơn của các doanh nghiệp này. Ngược
lại, không có mối quan hệ có nghĩa thống kê giữa mức độ tinh vi của công nghệ và kỹ năng người lao động. Ngoài
ra, các doanh nghiệp có cơ chế ưu đãi chính thức và các doanh nghiệp áp dụng những chỉ số theo dõi kết quả công
việc được thấy sử dụng công nghệ ưu việt hơn.
Nguồn: Bloom và van Reenan 2010; Cirera và đồng sự 2021.

Chính phủ có thể khuyến khích các sáng kiến xây dựng những kỹ năng cốt lõi mà người dân cần có, để họ
có thể tận dụng, mở rộng và thích ứng những kỹ năng này nhằm đáp ứng nhu cầu của tiến bộ công nghệ.
Trong bối cảnh mọi thứ đều thay đổi nhanh chóng và chưa rõ ràng về yêu cầu của công việc trong tương
lai, sự hợp tác giữa Chính phủ và khu vực tư nhân có thể giúp xác định và dự tính kỹ năng nào sẽ cần nhất.
Trong những năm tới, năm phương án bổ trợ lẫn nhau dưới đây có thể được cân nhắc:
1. Chính phủ có thể bồi dưỡng nhân tài công nghệ số trẻ thông qua chương trình học bổng quy mô lớn để
chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng trước thời đại số trong các giai đoạn sự nghiệp khác nhau. In-đô-nê-xia
là một điển hình, với việc Chính phủ đầu tư 7,7 triệu USD cho một chương trình học bổng nhân tài công
nghệ số để cung cấp chứng chỉ cho 20.000 nhân tài công nghệ số trẻ.
2. Chính phủ và các đối tác khu vực tư nhân nên xây dựng một chương trình kết hợp giữa phát triển kỹ
năng cho kinh tế số với tài trợ và kèm cặp cho doanh nhân công nghệ số. Tại Sing-ga-po, SkillsFuture
là một sáng kiến công tư cung cấp hàng loạt các khóa học cho người Sing-ga-po từ 25 tuổi trở lên đủ
điều kiện, cùng với cơ hội để họ phát triển hết tiềm năng của họ trong suốt cuộc đời. Sáng kiến này bao
gồm nhiều hoạt động và chương trình bổ trợ, trong đó có đào tạo cho người lao động ở các giai đoạn sự
nghiệp khác nhau và hỗ trợ cho người sử dụng lao động, như hỗ trợ áp dụng công nghệ và nâng cấp kỹ
năng tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.33
3. Chính phủ cần giới thiệu công nghệ ngay từ những giai đoạn đầu của chu trình giáo dục. Làm chủ kinh
tế số đòi hỏi phải thay đổi tư duy và hành vi ngay từ sớm, vì kỹ năng số bao hàm nhiều thứ hơn là chỉ năng
lực khoa học và kỹ thuật. Tại Hà Lan, thỏa thuận phối hợp về công nghệ số hướng đến mục tiêu giảng
dạy công nghệ cho học sinh, sinh viên và người lao động ở tất cả các cấp học, từ tiểu học cho đến đào
tạo phát triển nghề nghiệp chuyên môn.
4. Chính phủ có thể ban hành hàng loạt sáng kiến thu hút nhân tài từ những kiều bào đang hoạt động
trong các lĩnh vực công nghệ số khắp thế giới. Phi-líp-pin và Pháp có chương trình thị thực khởi nghiệp
và giấy phép cư trú "hộ chiếu nhân tài" nhiều năm. Hàn Quốc và Trung Quốc cũng triển khai cách thức
33 C
 hương trình Chuyển đổi số & Đổi mới sáng tạo™ có mục tiêu đào tạo nhân sự chủ chốt trong doanh nghiệp để trở thành "chuyên
gia chuyển đổi số" nhằm khai thác công nghệ số để đẩy nhanh chuyển đổi mô hình doanh nghiệp và hoàn thành chuyển đổi số
một cách có ý nghĩa. Chương trình do Viện Công nghệ Chế tạo Chế biến Sing-ga-po (SIMTech), một viện nghiên cứu thuộc Cục
Khoa học, Công nghệ và Nghiên cứu (A*STAR), và là một bộ phận của danh mục đào tạo thuộc Chương trình ThápTM Kiểm soát
Chế tạo Chế biến (MCTTM) ( https://www.skillsfuture.gov.sg/AboutSkillsFuture.).
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tương tự để bù đắp thiếu hụt kỹ năng tạm thời trong nước bằng cách khuyến khích những công dân có
triển vọng nhất đang sinh sống ở nước ngoài hồi hương. Mặc dù những chương trình như vậy có thể dẫn
đến sự phân bổ nguồn lực thiếu cân bằng, nhưng cũng tạo ra tác động ngoại ứng lớn vì doanh nhân và
chuyên gia kiều bào có thể tạo việc làm và giúp đào tạo lực lượng lao động trong nước.

Giải pháp 2: Bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo
Tại sao lại quan trọng. Để duy trì năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo liên tục là điều kiện bắt buộc. Chu kỳ
ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) ngắn ngủi đồng nghĩa với việc công nghệ trong
ngành này có thể được phát minh, thử nghiệm và ứng dụng nhanh hơn nhiều so với các ngành công nghệ
khác, chẳng hạn như công nghệ y học. Cũng vì lẽ đó, CNTT&TT có thể trở nên lỗi thời nhanh chóng.
Bất cập của Việt Nam. Chiến lược chuyển đổi số hiện nay của các cơ quan chức năng chưa phù hợp với
giai đoạn phát triển của đất nước. Giai đoạn đổi mới sáng tạo ban đầu chỉ nên tập trung vào ứng dụng công
nghệ và quy trình công nghệ mới, trong khi đầu tư nâng cao năng lực để trở thành chủ thể đổi mới sáng tạo,
tạo ra công nghệ mới nên được coi là mục tiêu trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, đây không phải chiến lược
mà Chính phủ hiện đang theo đuổi. Hầu hết những hỗ trợ của trung ương đều nhằm vào hỗ trợ các nỗ lực
nghiên cứu & phát triển thay vì hỗ trợ lan tỏa, ứng dụng và thích ứng công nghệ mới ở các doanh nghiệp.
Chiến lược này chưa tối ưu cho một quốc gia ở giai đoạn phát triển của Việt Nam vì đổi mới sáng tạo xuất
phát từ các chương trình nghiên cứu & phát triển có thể không triển khai thực hiện được trên thực tế do còn
thiếu kỹ năng hoặc thiếu khả năng áp dụng công nghệ nói chung.
Đồng thời, để xúc tiến đổi mới sáng tạo, lý thuyết kinh tế học và kết quả thực chứng cho thấy các quốc
gia cần tìm sự cân bằng giữa các doanh nghiệp tiên phong và các doanh nghiệp nhỏ, năng động. Doanh
nghiệp tiên phong là những doanh nghiệp lớn và tiên tiến, có thể xử lý kinh tế theo quy mô, thông tin bất đối
xứng, ngoại ứng mạng lưới, và rủi ro đa dạng hóa, thường liên quan đến đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp
nhỏ linh hoạt và có khả năng chấp nhận rủi ro cao hơn, do đó trở thành thách thức đối với các doanh nghiệp
tiên phong, và khiến các doanh nghiệp tiên phong luôn phải ở trạng thái công nghệ tốt nhất thông qua cạnh
tranh hoặc mua lại. Hệ thống sẽ vận hành tốt nếu các công ty lớn được quản lý nhà nước tốt, còn các doanh
nghiệp khởi nghiệp mới nổi và doanh nghiệp đổi mới sáng tạo nhỏ được hỗ trợ qua các chương trình hiệu
quả của Chính phủ để có thể thách thức các công ty đang hoạt động trên thị trường. Đáng tiếc là hai điều
kiện đó hiện chưa được đáp ứng ở Việt Nam.
Doanh nghiệp lớn ở Việt Nam đang được bảo hộ, thay vì được khuyến khích đổi mới sáng tạo trong một
môi trường cạnh tranh. Lĩnh vực truyền thông do ba công ty lớn trong nước chi phối; mạng xã hội do
Facebook chi phối; còn các lĩnh vực công nghệ số khác, như thương mại điện tử, fintech, tài chính số, và
quản lý dữ liệu đang bắt đầu hợp nhất. Rào cản gia nhập vẫn cao đối với những doanh nghiệp mới ở nhiều
lĩnh vực dịch vụ, trong khi chính sách cạnh tranh vẫn chưa phát triển do tốc độ đổi mới sáng tạo đang bỏ xa
tốc độ điều chỉnh chính sách quản lý nhà nước. Hơn nữa, các cơ quan quản lý nhà nước còn yếu kém, hoặc
quá khắt khe và manh mún vì kinh tế số vượt ra ngoài ranh giới hành chính truyền thống, bao gồm Bộ Thông
tin và Truyền thông, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà
nước Việt nam, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, và các bộ ngành khác.
Đến tháng 1 năm 2018, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ có hiệu lực, với các quy định chi tiết về hỗ trợ
các doanh nghiệp khởi nghiệp trong các lĩnh vực như chuyển giao công nghệ, đào tạo, xúc tiến thương
mại, đầu tư, vay vốn ưu đãi, và các ưu đãi cho quỹ đầu tư mạo hiểm. Nhưng trong thực tế, các chương trình
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hỗ trợ này vẫn nhỏ và manh mún, chủ yếu được triển khai ở cấp địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh và
Hà Nội.34
Chính phủ có thể đóng vai trò quan trọng trong bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực công
nghệ số. Trong những năm tới, ba phương án bổ trợ cho nhau dưới đây có thể được cân nhắc:
1. Chính phủ nên hỗ trợ hạ thấp rào cản gia nhập, đặc biệt đối với các công ty có năng lực công nghệ cao.
Việt Nam khuyến khích cạnh tranh thành công trong ngành sản xuất kinh doanh hàng hóa bằng cách mở
cửa nền kinh tế với doanh nghiệp nước ngoài. Việt Nam hiện đang bắt đầu áp dụng những nguyên tắc
đó cho ngành dịch vụ, như trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU mới được thông qua gần đây.
Hiệp định này mở cửa thị trường trong nước cho các nhà cung cấp dịch vụ của Liên minh Châu Âu ở một
số lĩnh vực, như y tế và logistics. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Thái Bình Dương (CPTPP) cũng
có một chương về thương mại điện tử, trong đó các quốc gia thành viên đồng ý về bộ quy tắc nhằm tạo
thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế và cơ hội thương mại được đẩy mạnh nhờ thương mại điện tử. Nhìn ra
bên ngoài, các quốc gia Ốt-xtrây-lia, Đan Mạch, Đức, Ai-len, Nhật Bản và Bồ Đào Nha đều là những mô
hình thành công về hạ thấp rào cản đối với đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNTT&TT.
2. Chính phủ cũng có thể cải thiện chính sách và việc triển khai thực hiện chính sách cạnh tranh. Điều
này có thể được thực hiện thông qua văn bản pháp luật, phối hợp trong bộ máy hành chính hoặc chính
sách đấu thầu mua sắm công. Tại Đức, Luật Cạnh tranh ban hành nhiều quy định liên quan đến kinh tế
số, trong đó có những nội dung hết sức quan trọng về sức mạnh thị trường của các nền tảng và mạng
lưới. Ốt-xtrây-lia xúc tiến sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước bằng cách thành lập ra một Ủy
ban mới. Ai-len cũng làm tương tự bằng cách sát nhập các cơ quan chức năng hiện thời. Hàn Quốc dựa
vào đấu thầu cạnh tranh các hợp đồng của Nhà nước để thúc đẩy cạnh tranh trong nội bộ và giữa các
lĩnh vực.
3. Chính phủ và khu vực tư nhân có thể thúc đẩy các doanh nhân khởi nghiệp và doanh nghiệp nhỏ trong
lĩnh vực công nghệ số. Quan hệ đối tác khởi nghiệp châu Âu là nỗ lực chung của khu vực tư nhân và khu
vực công nhằm xử lý ba thất bại của thị trường: tài chính, thông tin và phát triển kỹ năng. Mục tiêu là thúc
đấy sự hợp lực giữa doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ bằng cách kết nối các doanh nghiệp khởi
nghiệp của châu Âu với các doanh nghiệp quy mô lớn và trung bình đang cam kết cung cấp vốn, kinh
nghiệm và kênh mua hàng.

Giải pháp 3: Đẩy mạnh tiếp cận thông tin, chất lượng thông tin và an ninh thông tin
Tại sao lại quan trọng. Như đã chỉ ra trong Báo cáo Phát triển Thế giới (WDR) năm 2021, nhiều lợi ích của nền
kinh tế ảo sẽ được xác định bởi khả năng tiếp cận và chất lượng thông tin mà các công cụ số truyền tải đến
người dùng.35 Thông tin đó không chỉ là một trong những thành phần chính của trí tuệ nhân tạo mà còn là
đầu vào quan trọng cho nhiều dịch vụ trực tuyến, quy trình sản suất và lĩnh vực logistics. Sự phát triển của
công nghệ đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp thu thập, lưu trữ và sử dụng khối lượng lớn dữ liệu, qua đó
thách thức sự độc quyền của Nhà nước.

34 C
 ác chương trình ở địa phương bao gồm sáng kiến tăng tốc (SpeedUP) do Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh khởi
xướng, Startupcity.vn, và Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam - Phần Lan. Startupcity.vn là một nền tảng trực tuyến
do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra bắt cho thông tin chi tiết về doanh nghiệp khởi nghiệp và nhà đầu tư, nhằm kết nối nhà
đầu tư với doanh nhân.
35 Ngân hàng Thế giới 2021b.
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Như đã nêu trong Báo cáo Phát triển Thế giới (WDR) năm 2021, diễn biến mới nêu trên đòi hỏi phải quan tâm
hơn nữa đến ít nhất ba thách thức chính:
1. Nhân rộng bằng cách chia sẻ. Khả năng lưu động dữ liệu, khả năng trao đổi và sử dụng dữ liệu là những
yếu tố thiết yếu để đảm bảo rằng lợi ích từ việc tiếp cận thông tin tốt hơn có thể nhân lên cho nhiều người
dùng với chi phí thấp nhất có thể. Dữ liệu được thu thập cho một mục đích có khả năng đem lại giá trị
kinh tế và xã hội trong nhiều ứng dụng vượt xa so với ứng dụng dự kiến ban đầu. Hai yếu tố trên cũng
đóng vai trò thiết yếu trong phòng tránh rủi ro là thông tin nằm trong tay một nhà cung cấp dịch vụ duy
nhất và vì vậy dễ có khả năng bị lạm dụng.
2. Tiếp cận so với an ninh. Tiếp cận tốt hơn không nên làm tổn hại đến an ninh. Vi phạm của bên thứ ba
hoặc tấn công mạng gây tổn thất lên đến 6 ngàn tỷ USD trên toàn thế giới trong năm 2020. theo Bộ
Thông tin và Truyền thông, đã có trên 2.000 vụ tấn công mạng ở Việt Nam trong nửa đầu năm 2020. Tại
Anh, Viện Ponemon36 cho biết các tổ chức phải chi 3,7 triệu USD cho mỗi sự cố.37 Ngoài chi phí tài chính,
tấn công mạng còn để lại những hệ quả tai hại về quyền riêng tư của người dân và hệ thống quốc phòng
của một quốc gia.
3. Bảo vệ. Quyền kiểm soát luồng lưu chuyển thông tin đã trở thành sức mạnh ảnh hưởng đến cách các nền
kinh tế và xã hội vận hành. Đã có sự quan tâm ngày càng nhiều đến việc lạm dụng thông tin của các nhà
cung cấp dịch vụ lớn. Ví dụ, trong những tháng gần đây, Google bị Liên minh Châu Âu phạt gần 5 tỷ USD,
và Alibaba bị Trung Quốc phạt 3 tỷ USD. Chính phủ cũng có thể lạm dụng người dân của mình thông qua
việc kiểm duyệt nội dung.
Bất cập của Việt Nam. Việt Nam phải đối mặt với những bất cập lớn về phạm vi và chất lượng dữ liệu hiện
có. Việt Nam đạt kết quả thấp về tiếp cận thông tin Chính phủ và nội dung thông tin do Chính phủ cung cấp.
Hơn nữa, khả năng lưu động dữ liệu, khả năng trao đổi và sử dụng dữ liệu còn hạn chế, kể cả sau khi Chính
phủ ra mắt cổng dữ liệu nội bộ vào giữa năm 2020. Hiện nay cổng dữ liệu này mới chỉ được thí điểm ở ba
bộ ngành và bao gồm bốn cơ sở dữ liệu, mặc dù mục tiêu là đưa hệ thống vào vận hành ở tất cả bộ ngành
và tất cả các cấp vào năm 2023.
Trong lúc hoàn thiện dự thảo Nghị định về bảo mật thông tin cá nhân, Chính phủ cần cân bằng giữa quản
lý dữ liệu, bảo vệ quyền riêng tư và tạo thuận lợi cho lưu chuyển dữ liệu số. Điều này đặc biệt liên quan mật
thiết đến yêu cầu về lưu chuyển dữ liệu qua biên giới và lưu trữ dữ liệu tại địa bàn. Các điều khoản yêu cầu
các doanh nghiệp phải lưu trữ dữ liệu trong nước và phải được sự đồng ý của Bộ Công an mới được chuyển
dữ liệu cá nhân ra nước ngoài sẽ dẫn đến tăng chi phí đáng kể cho các doanh nghiệp trong nước và nước
ngoài, làm giảm lợi ích mà Việt Nam có thể khai thác.
Để có được sự cân bằng đó, Việt Nam có thể học hỏi từ các quốc gia khác trong khu vực mà đang từng
bước chuyển từ giảm bảo hộ dữ liệu sang tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân. Điều đó có nghĩa là quan tâm
ít hơn đến người kiểm soát dữ liệu, và nhiều hơn đến bảo vệ việc sử dụng dữ liệu đó. Trong những năm tới,
có hai phương án bổ trợ nhau sau đây nên được cân nhắc:
1. Chính phủ nên ban hành luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu, được Liên minh
Châu Âu thông qua năm 2016, là tiêu chuẩn vàng quốc tế. Ví dụ về các bước được triển khai chậm hơn
có thể thấy ở rất gần với chúng ta. Tại Hàn Quốc, SecureGov sử dụng các lớp an ninh bảo vệ những hạ
36

V
 iện Ponemon, do TS. Larry Ponemon và Susan Jayson, “chuyên về giáo dục và nghiên cứu độc lập nhằm thúc đẩy sử dụng thông
tin có trách nhiệm và quản lý thông tin cá nhân trong doanh nghiệp và chính phủ” (https://www.ponemon.org/about/why-we-areunique.html).

37 https://www.itgovernance.co.uk/blog/the-cost-of-a-cyber-attack.
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tầng công quan trọng,38 cũng như công nghệ để kiểm soát quyền truy cập và ngăn ngừa giả mạo, nhằm
đảm bảo an ninh, an toàn cho tài liệu và dữ liệu. Tại Sing-ga-po, ứng dụng di động SingPass cải thiện hiệu
suất và an ninh khi đăng nhập để thực hiện giao dịch chính phủ số thông qua nhận dạng khuôn mặt và
vân tay hoặc mật khẩu bên cạnh áp dụng xác thực hai yếu tố. Tại Thái Lan, Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân
có phạm vi nằm ngoài lãnh thổ quốc gia này, tác động đến cả các tổ chức kiểm soát/xử lý dữ liệu nằm
bên ngoài biên giới Thái Lan nếu dính líu đến dữ liệu cá nhân của công dân Thái Lan. ASEAN cũng đang
thảo luận một khung chính sách khu vực về bảo vệ dữ liệu, gần đây đã đề xuất một Khung Quản lý Dữ
liệu, và khuyến nghị áp dụng các điều khoản hợp đồng mẫu đối với vấn đề lưu chuyển dữ liệu qua biên
giới.
2. Chính phủ và khu vực tư nhân nên xây dựng thị trường bảo hiểm không gian mạng nhằm giúp các
doanh nghiệp phục hồi tài chính khi xảy ra sự cố mạng. Các rủi ro khó có thể được hạn chế hoàn toàn,
nhưng gộp chúng lại có thể khuyến khích đổi mới sáng tạo và chia sẻ dữ liệu. Đây là một lĩnh vực mới
trên thị trường bảo hiểm, và sản phẩm trong lĩnh vực này có thể cần có thời gian để phát triển và trưởng
thành. Tại Đài Loan (Trung Quốc), nhu cầu bảo hiểm trên không gian mạng được thúc đẩy bởi Luật Bảo
vệ Thông tin Cá nhân (PIPA). Luật này được thông qua vào tháng 4/2010 và triển khai từ tháng 10/2012.
Mặc dù vậy, để thị trường này có khả năng vận hành, cần (i) xác định cơ chế bắt buộc tố cáo vi phạm và
chia sẻ thông tin với các bên liên quan khác; (ii) hình thành nền tảng chia sẻ thông tin về các nguy cơ và
vi phạm trên không gian mạng; (iii) xúc tiến chuẩn hóa các chính sách bảo hiểm không gian mạng; và
(iv) các chương trình hỗ trợ nhằm phát triển những kỹ năng kỹ thuật liên quan.

38 Hạ tầng công quan trọng là "tập hợp các vai trò, chính sách, phần cứng, phần mềm và thủ tục cần thiết để hình thành, quản lý, phân
phối, sử dụng, lưu trữ và bãi bỏ chứng nhận số và quản lý khóa mã hóa công cộng” (https://en.wikipedia.org/wiki/Public_key_
infrastructure).
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PHỤ LỤC: KHUNG CHIP
Khung Kết nối, Làm Chủ, Đổi mới sáng tạo, Bảo vệ (CHIP) cung cấp một góc nhìn rộng và liên kết về kinh tế
số, bao quát các công nghệ chỉ ra đời khi có internet, và giúp hình thành cũng như duy trì các sàn thương
mại điện tử; quy định, kỹ năng và thể chế cần thiết để khai thác những công nghệ này nhằm nâng cao khả
năng tiếp cận, năng suất và công bằng; chính sách, văn hóa và hành vi khuyến khích đổi mới sáng tạo; chính
sách, chương trình và các cơ chế khác nhằm bảo vệ quyền riêng tư, khuyến khích cạnh tranh và ngăn ngừa
lạm dụng (Bảng A.1). Khung CHIP được lượng hóa, sử dụng 24 chỉ số từ 6 nguồn: Liên minh Viễn thông
Quốc tế (ITU); Vụ Kinh tế và Xã hội Liên hiệp quốc (UNDESA); Viện Đa dạng Dân chủ (VDEM); Nhóm Ngân
hàng Thế giới (WBG); Bộ Chỉ số Phát triển Thế giới (WDI); và Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). Năm quan sát
gần nhất giao động từ 2017 đến 2020, tùy theo từng chỉ số.
Bảng A.1. Khung CHIP, theo trụ cột
Trụ cột

Nội dung

Kết nối

Xây dựng nền tảng số và các yếu tố bổ trợ (định danh số, thanh toán số, phân tích dữ liệu, v.v.)
và đảm bảo khả năng tương thích và khả năng trao đổi và sử dụng thông tin của hệ thống

Làm chủ

Đầu tư cho các điều kiện bổ sung tương tự: quy định; kỹ năng/học vấn, lãnh đạo và thể chế

Đổi mới sáng tạo

Hình thành và mở rộng các dịch vụ, mô hình kinh doanh, doanh nhân số và chính phủ điện tử
của nền kinh tế mới

Bảo vệ

Giảm nhẹ rủi ro: an ninh mạng và quyền riêng tư, thông tin sai lệch, bất bình đẳng về cơ hội, tự
động hóa và độc quyền số

Nguồn: Ngân hàng Thế giới 2021.
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