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Abstract: In the movement of integration and development in Vietnam, universities are moving 

from centralized management to subsidized decentralization and strengthening the autonomy of 

universities to meet the goals of the innovation and integration phase. This paper would evaluate 

the international identity in Vietnam and at Vietnam National University, Hanoi (VNU) in the 

context of higher education autonomy. A number of policy factors affect international cooperation 

at the VNU; The role of scholarly exchanges for students, lecturers in the context of international 

integration; the impact of international affiliate programs to the internationalization of higher 

education at VNU. 

Keywords: VNU, Vietnam, autonomy, internationalization, higher education. 

1. Introduction * 

Autonomy in Higher education, a trend of 

development, is a pre-requisite for 

implementing administrative approaches in 

order to reform and improve the training 

quality. For the purposes of the study, 

university autonomy was defined in terms of the 

freedom and authority enjoyed by universities 

and institutions of higher education to play their 

role and contribute to societal development 

within the framework provided by public 

_______ 
* Corresponding author. 

   E-mail address: haiphamtt@vnu.edu.vn 

 https://doi.org/10.25073/2588-1159/vnuer.4256 

authorities (N.V. Varghese and Michaela 

Martin 2014) [1]. Therefore, the global trend is 

shifting gradually from a State controlled model 

to a State supervision model. The autonomy 

issue in German universities changed in the 

early years of 21st century, when the 

government controlled most of their activities. 

M. Kreysing (2002) [2] presented information 

on the reform at a well-known university in 

Germany and points out that universities need 

to find appropriate methods to increase their 

competitiveness and autonomy even in a state-

controlled environment.  

There are seven components of autonomy in 

higher education, in which autonomy in academic 

mailto:haiphamtt@vnu.edu.vn
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activities and educational programs such as 

teaching methods, assessment and evaluation of 

learning outcomes, curriculum content and 

materials are the important factors in the 

international integration process of higher 

education (D. Anderson & R. Johnson, 1998) [3]. 

In this sense, the problem of internationalization 

of national education system in general and 

internationalization of its separate educational and 

business entities in particular become very 

important (P. Koudelkova et al., 2015) [4]. 

Knowledge generation is a borderless enterprise, 

but Vietnamese academic institutions lack 

meaningful international connections. Indeed, 

young foreign educated scholars frequently cite 

the concern that they will be unable to stay current 

in their fields as a reason why they wish to avoid 

careers in the Vietnamese academy (J.V. Thomas 

& Ben Wikinson, 2008) [5]. 

In the context of higher education 

autonomy, the international identity has become 

important to support teaching and research 

activities towards global integration. 

Internationalization process is of key 

importance among the factors that determine 

the modern development of higher education 

system in the world. The higher education 

institutions have to improve the initiative and 

the creativity of the leaders, staff in training, 

scientific research, international cooperation 

activities (Hai PTT 2017) [6].  

Why is internationalization important in the 

higher education autonomy context? In 

developed countries, universities’ mission, in 

general, is not only the transfer of knowledge 

and education for lifelong learning, productive 

employment and engaged citizenship. 

Universities also have the role as a social 

conscience of society in their pursuit of truth 

and in their articulation of universal values (I.  

Moses 2007) [7]. In order to develop higher 

education in accordance with the general trend 

of the society, it is necessary to renovate 

university governance according to the trend of 

autonomy, apart from the issues related to 

academic autonomy, Internationalization of 

higher education is essential for successful 

international integration.  

In general, higher education in Vietnam is 

still slowly reforming and is still in weak 

condition. The achievements of higher 

education is not stable, not systemic and 

fundamental, has not met the demands of 

industrialization and modernization of the 

country, the learning needs of the people and 

international integration requirements in the 

new era ... weakness inadequacies in 

management mechanisms, procedures and 

training, teaching and learning methods, 

teaching staff and educational managers, 

efficiency in the use of resources ... should soon 

be overcome (J. Knight, 2007) [8]. The authors 

have taken this as an axiom that needs no proof 

the fact that internationalization is one of the 

factors which increases competitiveness of 

educational systems in general and of certain 

universities in particular.  

In the context that the Vietnam government 

is granting more autonomous rights to 

universities, facing higher education reform and 

global integration, there should be a serious 

research on internationalization process in 

Vietnam from 1995- 2016. 

2. Methodology  

This study examined the issues of (i) higher 

education policies about autonomy in Vietnam; 

(ii) the internationalization process in the higher 

education autonomy context; (iii) a case study 

of Vietnam National University Hanoi (VNU) 

of internationalization process in the higher 

education autonomy context.  

The study aims to assess the current status 

of the internationalization of Vietnam higher 

education in the autonomy context. The method 

of investigation used by the authors for the first 

issue include study the progress of issuing 

policies relating to autonomy in higher 

education; Autonomous elements are 

empowered for universities, including 
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internationalization of higher education. The 

method for the second issue includes aspects of 

internationalization of higher education in 

Vietnam, synthesis and systematization of some 

internationalization activities in higher 

education, analysis of some typical examples 

related to internationalization. The data is 

collected through the Ministry of Education and 

Training (MoET). 

For the third issue’s method is to analyze 

the study at VNU. A survey is conducted 

online, collected from 256 faculty member, 

28.91% of those were managers, 29.30% 

specialists, 33.98% lecturers and the rest in 

other positions. The degree level proportion 

includes 45.31% of Ph.D., 41.02% of Master 

level and the rest as bachelor degree. The 

survey is analyzing the VNU staffs’ awareness 

about university’s autonomy. The issue of 

internationalization of higher education is one 

of the five dimensions of this survey.  

Therefore, this research aims to assess the 

internationalization process of higher education 

at VNU in the autonomy context which 

includes the role of exchanging student and 

faculty members; and the internationalization of  

the curricula.  

3. Research result 

3.1. Higher education policies about autonomy 

in Vietnam 

School autonomy was first mentioned in the 

Education Law (Vietnam National Assembly, 

2005) [9] which said those schools, colleges, 

universities granted with autonomy and self-

responsibility as prescribed by law and the 

charter schools in the training, recruitment, 

organizational structure of the institution and its 

finance. Higher education establishments are 

self-responsible in activities mainly in the areas 

of organization and human resources, finance 

and assets, training, science and technology, 

international cooperation, higher education 

quality assurance. Higher education institutions 

implement autonomy in higher level matching 

capability, rankings and results of inspection of 

the quality of education"(Vietnam National 

Assembly, 2012) [10]. 

Implementing the Education Law, since the 

school year 2005-2006, the MoET has 

implemented piloting autonomy for five 

universities (Bui Tu, 2017) [11]. In parallel 

with the pilot, the MoET promulgated the 

university charter (Prime Minister, 2010) [12] 

which was renewed in 2014 (Prime Minister, 

2014) [13].  Duties, authority, autonomy and 

accountability of universities state that (i) the 

autonomy of universities comply with the 

provisions of Article 32 of Higher Education 

Law and a number of specific provisions of the 

decision objectives, strategies and development 

plans of the university, decided to establish the 

organizational structure, autonomous financial 

revenue and expenditure, to ensure quality, 

training, scientific research; (ii) Accountability 

of universities demonstrated in the following 

activities: report publicly and explain to the 

bodies of state management and stakeholders 

about the activities of the school in accordance 

with the law, Commitment to state management 

agencies and responsible for all activities to 

achieve the commitments; Do not let any 

person or entity take advantage of the name and 

facilities (Prime Minister, 2014) [13].  

Education policies issued for Renovation of 

basic and comprehensive education and 

training, meeting industrial and modernization 

requirements in economic conditions of socio-

economic orientation and integration during this 

time. The Resolution 77/NQ-CP on piloting 

innovative mechanisms of action for public 

higher education institutions during the 2014 to 

2017 period (Vietnamese Government, 2014) 

[14].  Accordingly, in order to encourage public 

higher education institutions to actively use 

rational, efficient resources to enhance the 

quality of higher education and reduce spending 

on the state budget, while not reducing 

opportunities to access higher education for 

poor students, students are subject to specified 

policies; public higher education institutions 

and schemes autonomy and self-commitment to 

ensure full operational funding recurrent and 

capital expenditures are made autonomous, 

comprehensive and self-responsibility.  
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The policy of basic and comprehensive 

reform of education and training to meet the 

requirements of industrialization and 

modernization in the context of socialist-

oriented market economy and international 

integration is appropriate in the current period. 

Vietnam has developed in a market economy. 

The university is a special kind of business, 

which produces special goods of which 

products are graduates. Human resource 

production in a market economy as well as all 

other business activities must be autonomous in 

"production" and be responsible for  

their "products".  

Autonomy is much cared about by the 

society. Some studies about autonomy have 

been discussing governance model of higher 

education towards autonomy, or focus on each 

specific field such as financial autonomy, 

management of faculty members in 

multidisciplinary universities from a self-reliant 

and socially responsible perspective. 

Vietnam emphasizes the promotion of 

autonomy in education and the expansion and 

enhancement of the effectiveness of 

international cooperation in the Education 

Development Strategy 2011-2020. The fourth 

Solution is about autonomy in education and 

the eighth solutions are about internationalizing 

education. The contents of internationalization 

include: Encouraging Vietnam to cooperate 

internationally in education; Encouraging 

foreign organizations to invest in, sponsor for 

education, participate in teaching and scientific 

research, apply science and technology transfer 

to improve education in Vietnam.  

3.2. The internationalization process in the 

higher education autonomy context 

 Higher Education and knowledge are 

fundamental to social and economic 

development, and it aims to proactively invest 

to equip citizens with the knowledge, skills, and 

attitudes needed to compete economically in a 

rapidly changing society.  But there are many 

challenges involved in trying to develop an 

internationally competitive system against a 

background of low per capita national income 

and a continuing legacy of centralized planning 

(Vietnam Government, 2006) [15].  

Based on the research result about Vietnam 

educational and training programs which has 

concluded that the training quality is relatively 

low which means the training programs has low 

efficiency, graduates are weak in academic and 

practical capacity, self-teaching ability, foreign 

language and ICT skills. Assurance of academic 

quality is a pre-requisite to the prudent 

allocation of funds to higher education 

institutions by the government, foundations, 

corporations, or other sources.  Establishing an 

independent accreditation process in which 

judgments about institutional and program 

quality are based on informed and objective 

academic peer reviewed assessments would be 

an effective step helping to achieve 

internationally accepted quality. 

Under the current condition, the financial 

resources, the human resources and the 

managing approaches have not been guaranteed 

to construct and develop certain universities in 

Vietnam into world class level. Thus, the 

feasible solution is to combine the existing 

infrastructure and human resources of potential 

universities as well as research centers with the 

support of standardized international 

universities partner to develop new training 

models which are of high quality and 

international standards. By this, Vietnam could 

deploy a high quality educational and training 

system and achieve world-class standards. 

Furthermore, the lessons and experience 

conducted from the implementation’s process 

could contribute to the “Fundamentally and 

Comprehensively Innovation of Vietnam 

Higher Education” (Vietnam Government 

2005) [16]. 

Facing this problem, the Vietnamese 

Government advocates are focusing on 

developing higher education. A part of this 

policy is granting the legal autonomy and 

accountability to higher education institutions 

(Vietnam Government 2012). Self-

determination in training programs and being 

active in international co-operation are two 

main contents included in the autonomy law. 
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Moreover, the internationalizing policies had 

been implemented and became reality through 

certain imprints. From the fact about the socio-

economic development in the trend of 

globalization, and the rising trend of Vietnamese 

students studying aboard as well as studying at 

international educational institutions, the 

competition of international training programs 

and the commitment to expand upon the WTO 

accession, etc.,  Vietnam higher education is 

required to have new development and 

breakthrough in terms of quality, modernity and 

internationalization to attract not only local but 

also international student, and avoid to risk of 

losing the market to provide higher education 

service right in Vietnam. A number of policies to 

encourage Vietnamese citizens to study abroad 

have contributed to increase the proportion of 

high quality human resources involved in the 

internationalization of education. The 

Government of Vietnam devotes a large budget to 

this scholarship fund such as 322, 911 and 599 

(The Prime Minister, 2000; 2010; 2013) [17-19]. 

The participation of international scholars is 

extremely active in recent years in terms of 

research and training of Vietnam universities. 

Over the years, the Fulbright Program in 

Vietnam is one of the effective in Vietnam 

which has helped US scholars to work at 

Vietnamese universities and research institution 

in the filed of information technology, public 

health, environmental science, economic and 

specially, education; over 400 Vietnamese earn 

advanced degrees in the United States, while 

bringing hundreds of Americans here, over the 

past 14 years. The associated Fulbright 

Economic Training Center is a wonderfully 

innovative, intensive one-year program for 70 

Vietnamese professionals each year (Michael 

W Michalak, 2008). Furthermore, other 

programs and NGOs such as the ASIA  

Non-government Funds, Japan Foundation has 

provided hundreds of volunteer teachers and 

scholars who come from many countries, to 

work in Vietnam. The participation of 

international scholars has brought in the new 

vitality for the system, aroused the aspirations 

for international integration and broadened the 

vision of the academic staffs which promotes 

innovations in terms of teaching method and 

creative thinking.  

International student exchange activities are 

mainly invested in order to seek for the skills 

and experience learning opportunities for 

Vietnamese students in the context of 

international integration. The opening door to 

the World has been widening to Vietnamese 

lecturers and students. Vietnamese citizens, 

who are currently studying aboard and 

experiencing the international cultures and 

knowledge, are actively contributing to  

the internationalization process of  

Vietnam universities.  

In the 1990s, the co-operation activities 

with international partners were initially 

formed, however, in a few numbers which 

mainly through the government level co-

operation programs. Several government-level 

co-operation programs which had been 

approved since 1995 could be listed as The 

Vietnam-Belgium Master Training Programs, 

the French-Vietnam Co-operation Training 

programs, the Vietnam-Netherlands projects, 

the Vietnam-French High Quality Engineering 

Training programs (PFIEV) and the Vietnam - 

Japan information technology engineer  

training program.  

After Vietnam’s accession to the WTO 

(2006), the investment of foreign countries in 

Vietnam under the form of joint-higher education 

training programs started to develop excessively. 

At present, there are 485 international joint-

training programs are licensed for non-profit 

activities and are mainly funded by student’s 

contributions. Specifically, 44% of the joint 

training programs are reviewed and licensed by 5 

universities and 14 higher education institutions 

are piloted to grant autonomy in international co-

operations (Vietnam Government 2014) [14]. 

This figure demonstrates that internationalization 

of higher education and autonomy in co-operation 

has increased in the recent years.  

As of 2016, there are 83 Vietnam higher 

education institutions have signed the joint-

training agreements with 224 foreign education 

institutions of 33 different countries and 
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territories. Countries and territories with 

dominant number of programs affiliated with 

Vietnamese education institutions include US 

(78); France (75); UK (72); Australia (42); 

China (34) and Taiwan (27). 

The international joint-training programs 

are organized under various forms such as Full-

time training in Vietnam or half of the training 

programs in Vietnam and half in the partner-

university countries. 
j 
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Figure 1. Number of international joint-operation training programs by countries and regions. 

Most of the international joint-training 

programs are designed similarly as a studying 

aboard program. Specifically, most of them are 

touched in English, others in French or some in 

Chinese. Due to the weak foreign language 

skills, this is one of the biggest barriers of 

Vietnam Higher education institutions during 

the enrolment process.  

The international joint-training programs 

are implemented for all levels of education but 

focus primarily on undergraduate and post-

graduate degrees. At nationwide level, there are 

233 undergraduate international joint-training 

programs (48% of total programs), 206 master 

international joint-training training programs 

(accounted for 42, 5%) and 9, 5% of the total 

joint training programs are for Ph.D., diploma, 

intermediate and certificate level. However, the 

joint training programs are implemented in 

many fields with many diversified professions, 

but the proportion in education field is 

unfortunately imbalance. 

The higher education institutions in 

Vietnam have paid a major attention to the 

forming and development of the joint-training 

program in the field of Economics and 

Management (approximately 60% of the 

country’s overall joint training program). The 

remaining are Engineering and Technology; 

Social Science and Humanities; and Arts and 

Pharmacy programs as the major containing the 

least joint programs. Additionally, most of the 

certificates of the joint training program are 

issued by the foreign partner institutions. 

Another small number is jointly awarded by the 

both side of the co-operation (06/485 programs, 

equivalent to 1.2%) or some by Vietnamese 

education institutions (16/485, equivalent to 7% 

of the overall programs) (Moet report 2016). 
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Figure 2. International joint training-program by proportions of field. 

3.3. A case study of Vietnam national 

University Hanoi  

Vietnam national University Hanoi (VNU) 

always affirms that international relations are 

the main driving force to promote resources in 

order to serve the overall development of VNU 

to become an international standardized 

research university. The international relations 

activities is diversified in terms of content and 

form, with many effective international 

cooperation programs on training research that 

demonstrate strength and potential cooperation 

of VNU. VNU always strives to prioritize the 

development of long-term and reliable 

cooperation with prestigious universities, well-

known scientific and educational organizations, 

foreign corporations and enterprises under the 

form of scientific research, technology 

transformation, international cooperation in 

undergraduate and post-graduate program, 

organizing international science seminars, 

exchange of student, academic staffs and 

faculty members.  

In terms of implementation of 

internationalizing and autotomizing Higher 

Education, VNU has taken a brand-new step in 

developing academic staffs such as i) piloting 

policies on supporting high-level scientists; ii) 

deploying activities to attract international 

scholars in VNU in the term of 2016-2020. 

VNU has deployed the project Developing 

High quality scientists and administrators, with 

a target of 26%  teachers who are able to teach 

in English by 2020; 26% scientific research 

having published journals, seminars, projects; 

and high number of leaders having international 

science projects and quotas in specific training 

majors. Looking for international partners has 

been focused by the member universities  

of VNU.  

This study conducted the opinion of 

lecturers on the question which managing level 

should decide the concept of searching 

international partners. Most of respondents 

reveal that the university/educational 

institutions itself should be able to look for its 

partners (85, 94%). This shows that there is a 

consensus about the autonomy in searching for 

international partners through the guideline and 

direction of government. 

j 
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Figure 3. Opinions of VNU lecturers in terms of looking for international partners.

VNU has completed the report on the status 

of granting autonomy to its members which will 

be submitted the managing level of VNU for 

the guideline to deploy the regulations on the 

autonomy mechanism in the public members of 

VNU. Besides, VNU has implemented many 

reasonable solutions which created favorable 

conditions for nearly 400 professors and 

associate professors from local training and 

research institutions as well as hundreds of 

prestigious scientists in the world to visit, teach 

and exchange in VNU. 

VNU has been implemented a unique 

program “to invite foreigners and Vietnamese 

staying abroad to visit and work, teach and 

research in VNU”. Accordingly, the member 

universities have been pointed the missions to 

develop their strategies, programs, international 

cooperation plans, to report back to VNU for 

approval of international cooperation training 

programs before implementation.  

Every year, VNU welcomes hundreds of 

lecturers and international scientists coming to 

teach and research. Typical research groups (25 

groups) were established and researched with 

the participation of international scientists from 

countries such as Germany, Japan and Korea. 

The International Director of the Key 

Laboratory is a prestigious and influential 

foreign scientist in the region and in the world 

in the field of science. 

The exchange of faculty and students 

between VNU and international universities is 

increasing. The data in the table below shows 

VNU teachers' exchange to abroad increasing 

from 2016 to 2018 is 22,6%, The Foreigners 

teachers' exchange at VNU tăng 13,2%. 

Besides, the number of international exchange 

students also increased, for example: VNU 

students' exchange to abroad tăng 20%, The 

Foreigners students' exchange at VNU 13,8%. 

At VNU, international undergraduate 

programs are designed flexibly. Students are 

able to choose to whether to study full-time or 

part-time and receive a degree from an 

international partner school. There are 6 units in 

VNU conducting a total of 26 international 

cooperation training programs at undergraduate 

and post-graduate level. The unit which having 

most affiliated programs is the Faculty of 

International Studies with 12 programs. 
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Table 1. Number of exchange teachers/students between VNU and the international Unviersities 

Number of exchange teachers/ students Year 2016 Year 2017 Year 2018 

VNU teachers' exchange to abroad 351 603 796 

The Foreigners teachers' exchange at VNU 415 465 551 

VNU students' exchange to abroad 374 577 749 

The Foreigners students' exchange at VNU 1050 1163 1449 

g 

The cooperation form is likely diverse, for 

example: full-time and part-time degree 

programs; part-time study abroad program 

(students study a semester at VNU, the rest of 

the time studying at foreign partner schools) 

enables students to a variety choices of training 

options. After 1.5-3 years of studying at VNU, 

students in English major could be transferred 

their final years to universities that have 

cooperation agreements with VNU. VNU is 

autonomous in finding international partners for 

joint training, but the partners need to ensure 

the quality standards of training such as have 

performed quality assurance and rankings. 

This study at VNU shows the perceptions of 

the VNU lecturers on the choice education 

accreditation partners as in the figure 4. 
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Figure 4. Right to be chosen education accreditation partners. 

By implementing international cooperation 

training programs, the members of VNU, 

indicated that the Quality Accreditation is 

always a top priority. The study investigates the 

views on the power to choose an educational 

quality accreditation agency. The results show 

that 72.66% of the respondents considered that 

the university was free to choose the quality 

assurance agency according to their needs 

(including agencies from other countries). This 

means that the opinion about autonomy in 

quality assurance in this survey is significant. 

This idea is correct and proportional to the 

number of training programs of VNU which has 

been tested in accordance with AUN-QA 

standards, accounting for over 40% of the 

whole program that has been tested in Vietnam. 

4. Conclusion 

By analyzing the policies on higher 

education autonomy which opens the new 

context to push the process of 
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internationalization of, it is clearly seen that 

there is a significant development in the trend 

of internationalization of higher education 

which is could be shown through:  

- The participation of international scholars 

in the research and training activities in 

Vietnamese universities. This has brought new 

vitality to the system, aroused the aspirations 

for international integration and broadened the 

vision of the academic staffs,   as well as 

promoted innovations in teaching methods and 

creative thinking. 

- The rising number in the participation of 

Vietnamese scientists at international 

conferences and seminars. The bridge 

connecting with the outside world is opened to 

Vietnamese teachers and students. Moreover, 

Vietnamese citizens studying abroad with 

international experiences in science and culture 

are actively contributing to the 

internationalization of Vietnamese universities. 

- International cooperation is not only 

aimed to settle the place of study and fulfill the 

need of human resources for production and 

business establishments. International 

cooperation’s have a further, more strategic 

goal: to import advanced educational 

technology, to train faculty and to contribute to 

the modernization of Vietnamese higher 

education. The practices of international 

cooperation show that short-term and long-term 

goals are closely associated. If they fail to fulfill 

the task of assuring the quality of training and 

supplying human resources up to international 

standards, they can not accumulate and perform 

long-term tasks. 

It could be affirmed that the autonomy 

context to push the internationalization of 

Vietnam higher education. Through the 

investments in the higher education system, the 

establishment of universities with the 

participation of international elements, the 

exchanges of lecturers, students and 

collaborative research are growing trend of 

development which has been supported by the 

Government of Vietnam and other stakeholders. 

This trend has deeply affected Vietnamese 

universities in all aspects and contributing 

positively to improve the quality of human 

resources for Vietnam. 
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ABSTRACT 

This study investigated motivations of novice teacher in choosing teaching as a 

career, and identified factors that affect their job satisfaction. Data were 

collected through surveying 320 novice teachers in seven Vietnamese 

provinces. The results showed that novice teachers choose teaching mainly for 

enjoyment from working with children, and opportunities for further studies. 

The study also investigated the satisfaction of novice teachers in accordance to 

recognition, personal growth, responsibility, pay, administration, superiors, 

promotion, working conditions, colleagues, school leadership, school reputation 

and school infrastructure. Finally, the study discovered that level of satisfaction 

varied among different location settings. 

Keywords: novice teachers; job satisfaction; teaching career; work 

performance; work motivation 
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Introduction 

A strong education system is vital for a developing country, and needs competent teachers at 

its core. McKinsey's report "How the world's best-performing school systems come out on top" 

provides ample evidence to suggest that the quality of teachers is fundamental to the 

performance of students (Barber and Mourshed, 2007). Increasingly many educators and 

researchers agree. For example, student performance has been shown to be strongly influenced 

by the professionalism of teachers (Desimone, 2009; Yoon, Ducan, Scarloss & Shapley, 2007), 

as well as their international competitiveness (Wei and Darling-Hammond, 2009). But perhaps 

most importantly, a school's accomplishments and the performance of its students are largely 

determined by how satisfied the teachers are with their job (Pepe, Addimando & Veronese, 

2017). 

When it comes to job satisfaction, teaching as a profession comes with great challenges 

(Mansfield, Beltman, Broadley &Weatherby-Fell, 2016). Many factors, including working 

conditions, status, and accomplishments, affect a teacher's actions and his or her teaching 

performance (Grion and Varisco, 2007). Teachers are also among professions that report the 

highest level of stress and dissatisfaction (Lomas, Medina, Ivtzan, Rupprecht, & Eiroa-Orosa, 

2017). At a time when other careers offer higher salaries, clearer pathways for development, 

greater social prestige, and better working conditions (Organization for Economic Cooperation 

and Development [OECD], 2005; Ramsay, 2000), teaching seems to be less attractive than it 

was 30 years ago. With an increasing shortage of teachers, there has been global interest in 

understanding what motivates people to choose teaching as a career, and what motivates them 

to persist in it, especially since the job has become more complex and demanding (OECD, 

2005). Novice teachers have to spend few years in the beginning to reach to the level of 

expertise; however, before attaining that level, approximately 40-50% of teachers quit the 

profession in the first five years (Fantilli and McDougall, 2009). Several investigations point 

out several challenges that novice teachers encounter in the transition period, including 

becoming independence, dealing with praxis shock, reality shock or transfer shock (Chaaban 

and Du, 2017). 

While a large body of research on job satisfaction of teachers has been conducted in developed 

countries, little has been done in developing countries (Liu and Onwuegbuzie, 2014). In 

Vietnam, there are many studies on teacher students, teachers and primary education teachers 

(Trần, 2006, Nguyen, 2010, Pham, 2009). However, studies on choosing teacher’s job and 

teachers' job satisfaction are quite limited in scope. Most novice teachers choose primary 

education teacher’s job because of their interest in children (Dinh et al, 2017). Many teachers 

complain about having to do a lot of work at schools so there is not enough time to teach well 

(Pham,1986). In fact, teachers have difficulty in professional development. Training the 

teachers and requesting for interest in the experience and characteristics of the teaching 

environment. Most teachers said that they cannot use the knowledge of the training course in 

practice teaching locally (Trần & Le, 2017).    Research on developing the quality of novice 

primary teachers to meet the renewal requirements and to enhance the quality of the general 

education (Authors, 2018) shows that novice primary teachers need professional and teaching 
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skills support but they have not received direct professional support from management staff, 

especially principals. Professional training courses and pedagogical training are well 

appreciated; however, half of the novice teachers have not permitted to attend professional 

training courses. Teachers are facing a number of factors that influence on professional 

development such as lack of opportunities for professional development. For example, the 

study by Tran and Le (2015) is done at high school level, while Duong (2013) addresses only 

university level. This study, in addressing this gap in research, attempted to build an 

understanding of why Vietnamese novice teachers choose the profession, and factors that affect 

their job satisfaction. The study was carried out through a quantitative research of 320 novice 

teachers in primary schools across seven Vietnamese provinces, from the North to the South. 

It is hoped that the findings in this study will contribute to the existing literature, and provide 

guidance for school management, policy makers, and curriculum developers to improve the 

working environment and commitment of novice teachers, as well as to provide better support 

for them. 

1.1. Teaching as a career 

The motives of teachers who choose teaching as a career fall into three main categories: 

extrinsic (e.g., salary or lengthy holidays), intrinsic (e.g., interest, personal experience, or 

intellectual fulfillment), and altruistic (e.g., the desire to contribute to the growth of others) 

(Moran, Kilpatrick, Abbott, Dallat, & McClune, 2001; Brookhart and Freeman, 1992). Indeed, 

according to the OECD report, the most important reasons for the decision of becoming a 

teacher are: working with children and adolescents, making a social contribution, making a 

difference, job security, job benefits, enjoyment of teaching, compatibility with other interests 

and activities, compatibility with family life, and self-education (OECD, 2005).  

Since 1950s, several theories of career choice have been developed. According to one of the 

earliest theories -- Super’s self-concept theory - the question "Who am I?" is a determinative 

factor in an individual' choice of profession (Super, 1953). Yet Gottfredson claims two 

variables that form the occupation choice: sex-type rating and prestige level, in which an 

individual selects a career through considering its appropriateness to his or her gender and its 

level of prestige (Gottfredson, 1981). 

Mainstream research finds that the motives behind choosing teaching as a career derive from 

intrinsic, extrinsic and altruistic attractors. For example, Hayes (1990) and Stiegelbauer (1992) 

both suggest that the altruistic reason of making a positive change in children's lives is the most 

substantial motivation. On the other hand, the study on student teachers in England and Norway 

place more emphasis on intrinsic reasons (Kyriacou, Hultren, & Stephens, 1999). In their study, 

the majority of pre-service teachers choose "enjoying teaching" and "enjoying working with 

children" higher than the other factors. Yet, Sinclair (2008) finds that primary pre-service 

teachers assert that working with children are their fundamental motivations besides the work 

being intellectually encouraging.  

It is seemingly difficult to pinpoint the reasons for teaching as a career choice. Kyriacou et al., 

(1999) suggest that the differences in cultural, social, and economic settings, as well as in 
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subjects being taught by the teachers cause variations in responses across studies. Certainly, 

motivations for career choice often stem from personal values and expectations, experienced 

in particular sociocultural settings within the context of different demand and reward structures 

(Watt et al., 2012).  

1.2. Job satisfaction in teaching 

Job satisfaction is considered a motivating factor, and refers to how teachers generally feel 

about their jobs (Skaalvik and Skaalvik, 2015; Locke, 1976). Job satisfaction stimulates 

teachers' enthusiasm, teacher-student relationships, and teacher retention (Skaalvik and 

Skaalvik, 2010). When teachers are motivated and have a high degree of job satisfaction, their 

students perform better and become more motivated, resulting in the teachers themselves being 

motivated by their students' success. This positive cycle often continues (Czubaj, 1996). 

 

One of the most well-known theories of job satisfaction in educational settings is that of 

Herzberg, Mausner and Snyderman's (Dinham and Scott, 2000). Dinham and Scott (1997) 

claim that different job motivators affect job satisfaction directly. Certainly, there have been 

attempts to explain job satisfaction as a dependent variable described by numerous factors. 

According Maslow's hierarchy of needs (1943), which is commonly used in explaining human 

behavior, people have five categories of needs, following a specific order. In contrast, 

Herzberg’s theory identifies two set of job variables affecting people's attitudes toward their 

work: satisfiers and dissatisfiers. Satisfiers include recognition, responsibility for one's work, 

personal growth, achievement and advancement. Dissatisfiers (hygiene factors) include 

relationships with colleagues and supervisors, pay, work conditions and security (Herzberg, 

Mausner, & Snyderman, 1959). The absence of hygiene factors can create job dissatisfaction, 

but their presence does not motivate or create satisfaction. Satisfiers are associated with long-

term positive effects in job performance, while hygiene factors consistently produce only short-

term changes in job attitudes and performance, which quickly fall back to its previous level. 

Although Herzberg's two-factor theory has been widely applied, it has also been criticized for 

being too reliant on a specific methodology, and for being limited in the number of categories. 

Vroom (1964) proposes that seven aspects should be considered as key components of job 

satisfaction, including: administration, promotion, job nature, superiors, salary remuneration, 

working conditions, and colleagues (Vroom, 1964).  

Job satisfaction of teachers have been shown to positively affect individuals and schools in 

several studies (Corbell, Osborne, & Reiman, 2010; Høigaard, Giske, & Sundsli, 2012; 

Malinen and Savolainen, 2016). Fantilli and McDougall (2009) remark that many teachers exit 

the profession before making an impact on student achievement. The first year is generally 

considered the most difficult in a teacher’s career, when novice teachers have to assume the 

same duty as experienced teachers (Fantilli and McDougall, 2009). Tait (2008) emphasizes that 

novice teachers who have high levels of job satisfaction are more motivated, committed and 

determined to remain in the profession, despite high job demand. Consequently, highly 

motivated novice teachers focus their energy mainly on the growth of their students and their 

own (Lam and Yan, 2011), leading to increased efficiency and improved educational outcomes 
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(Moè, Pazzaglia, & Ronconi, 2010). Chaaban and Du (2017) conclude that with job 

satisfactions, novice teachers form healthier connections among co-workers and collaborate 

better with supervisors. On the other hand, factors such as dissatisfaction with the teaching 

environment, hindrance in communicating with others, disappointment with mentoring 

support, are often found in the novice teachers about to quit their job (Chaaban and Du, 2017). 

Because of increasing concern about teacher satisfaction, Dinham and Scott (1997) measure 

teacher motivation, satisfaction, and health. Their findings indicate that the most significant 

aspects in determining teacher satisfaction come from intrinsic factors of Sergiovanni (1967) 

and Herzberg et al. (1959). However, slightly differently from Sergiovanni, Dinham and Scott 

see altruism and personal growth to be the most influential intrinsic factors. Other studies have 

discovered that teachers generally derive job satisfaction from factors integral to teaching, 

namely helping children grow, developing good relationships with students, and experiencing 

self-growth (Lam and Yan, 2011). These studies, similarly to Dinham and Scott (1997), also 

show slight changes over time in the specific intrinsic factors that influence teachers. Some 

studies show that hygiene factors, including increasing workloads, low status in their society, 

and low salaries (Lam and Yan, 2011) as well as reduced teacher autonomy (Moore, 2012; 

Shann, 1998) contribute to teacher dissatisfaction. In general, the findings unanimously suggest 

that intrinsic factors shape teacher job satisfaction. 

 

 

Figure 1. A three-domain model of teacher satisfaction.  

Source: Reprinted from Dinham & Scott (2000, p. 393). 

 

While the similarities in these findings are significant, there is one major difference. Dinham 

and Scott (1997, 2000) also identify so-called school-based factors, which fall between the 

intrinsic rewards and extrinsic hindrances, and which is where there is most variation among 
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schools. School-based factors include school leadership, climate and decision making, and 

school reputation and infrastructure (Dinham and Scott, 1997). These school-based factors 

differ from satisfiers because they are not intrinsic to teachers and they differ from hygiene 

factors because they have the capacity to increase job satisfaction (Dinham and Scott, 1998). 

Skaalvik and Skaalvik (2011) find that teachers’ sense of belonging, often associated with job 

satisfaction, can be connected to supervisory support (Figure 1). 

School working conditions in fact can negatively affect job satisfaction of novice teachers 

(Dinham and Scott, 1997; Lam and Yan, 2011; Rhodes, Nevill, & Allan, 2004). Novice teachers 

often report that they teach classes in multiple rooms and have inadequate supplies or 

equipment (Johnson, 2004). A recent research on teacher stress, job satisfaction and teaching 

efficacy underlines an association between accessibility of resource and job satisfaction (Collie, 

Shapka, & Perry, 2012). Clotfelter, Ladd, & Vigdor (2005) and Johnson (2004) show that they 

have to handle more demanding tasks than their experienced colleagues. In a survey of 486 

first- and second-year teachers by Kardos and Moore Johnson (2007), 36% of teachers report 

that they have heavy workload, and 52% do not have enough time for planning and preparation. 

Lam and Yan (2011) note that "when the school environment allows for teachers to focus on 

the core business of teaching and allows a reasonable work-life balance, teachers are more 

likely to become engaged in teaching" (p. 345). To provide a basis for planning, policy making, 

and enhancing teacher commitment, this study investigated specific variables commonly 

associated with job satisfaction and dissatisfaction.  

1.3. The Vietnamese educational context  

Education in Vietnam is arranged on a national level by the Ministry of Education and Training 

(MOET). The education levels and training levels of the national education system include 

(Vietnam Ministerial 1981/QD-TTg): 

a) Pre-school education includes kindergarten and pre-primary education; 

b) General education includes primary education, lower secondary education and upper 

secondary education; 

c) Vocational training for elementary, intermediate and college levels; 

d) Higher education offers undergraduate, master and doctoral degrees.         

 

The qualification system has been divided into 8 level:  Level 1 - Elementary Level I; Level 2 

- Elementary level II, Level 3 - Elementary level III, Level 4 - Intermediate level; Level 5 - 

College; Level 6 - University; Level 7 - Master; Level 8 - PhD.  (Vietnam Ministerial 1982/QD-

TTg). 

 

Teacher education institutions are subjected to state management by the MOET (Vietnam 

Governance 2009). Standard academic requirements for primary teachers is set to be from 

Pedagogy graduate (colleges of 2-3 years). 

  

Teachers are required to attend annual regular professional training. The regular training 

program for primary teachers consists of 3 arrays of content. MOET is in charge of instructing 

the first array of training content, and regularly updating the 3rd array of content. Departments 
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of Education and Training (provincial level) are in charge of instructing the 2nd array of training 

content. 

 

Compensation for primary teachers according to regulations includes salary, coefficient of 

teacher’s allowance, regional allowance. Regional allowance is applied to people working in 

remote and isolated areas with bad conditions. Elementary teachers receive preferential 

treatment and regional allowances, in particular: Urban areas (30%), rural areas (35%), 

mountainous areas and islands (50%). 

 

In Vietnam, education has always been a cornerstone of national development, as the 

Vietnamese government reserves nearly 20 percent of public expenditures for education 

(OECD, 2011). However, in the era of globalization, there are concerns that the Vietnamese 

education system falls short to equip its population with necessary skills in a more competitive 

economy (Bodewig, Badiani-Magnusson, Macdonald, Newhouse, & Rutkowski, 2014). In the 

Socio-Economic Development Plan (SEDP) for 2011-2015, the government emphasizes that 

rapid development of a skilled workforce is essential for the modernization and development 

of a knowledge-based economy (General Assembly of the Socialist Republic of Vietnam 

[GAV], 2010). 

 

In 2013, the Fundamental and Comprehensive Education Reform (FCER) was adopted, which 

aimed for national education to meet "the requirements of industrialization, modernization, and 

international integration in a socialist-oriented market economy" (Central Steering Committee 

[CSC], 2013). At its core, the FCER advocates for learning that focuses more on competency 

of learners rather than contents, in general education (grades K-12). It aims to improve students' 

cognitive and behavioral skills, critical and creative thinking, abilities to apply knowledge from 

multiple areas in problem solving, teamwork, and communication skills (CSC, 2013). 

However, the realization of such a reform depends almost exclusively on the preparedness of 

teachers to adopt the new pedagogical models. Indeed, one of the principles of the FCER 

stresses that teachers should be more professional and be ready to adapt to different, constantly 

changing contexts. Hence, teachers are considered the core of the reform process. Teacher 

training and support activities focus on greater interaction between professionals, reciprocity, 

hands-on mentorships, and coaching and on-time advice to teachers (World Bank [WB], 2016).   

 

Despite positive results in education of Vietnamese teachers, there is a lack of high quality, 

responsive, and continuous onsite professional development for teachers. One of the biggest 

challenges is better coordination among all involving actors in teacher education to meet new 

demands. To address these challenges, the National Teacher Education Program (NTEP), 

conceived by the Ministry of Education and Training (MOET), has developed a comprehensive 

strategy for teacher education reform (Government Prime Minister [GPM], 2016). It is 

expected to facilitate necessary changes to meet training objectives in consideration of teachers' 

needs (WB, 2016). 
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Methodology and Method 

To investigate job satisfaction of Vietnamese novice teachers in primary school, the authors 

conducted a survey in the academic year 2016-2017.  

The study looks into 2 issues: at what level do some factors affect the decision to choose the 

teaching profession. The first (1 to 3) years working after graduating from universities/colleges, 

what are the factors that affect the teachers’ professional satisfaction? 

The research process consists of 2 phases: (i) preliminary research (brainstorming and pilot at 

several schools), (ii) research carried out in 7 provinces. The survey focused on two main 

issues:  (i) reason for choosing teaching as a career include of 8 contents (see table 2): I am 

assured of a job, I only work half-day, with three/four holidays a year, I view teaching as a 

calling, teaching as a field of study, enjoyed working with children, a good opportunity to 

further my studies, an opportunity to do a second job additional to my teaching, a good salary; 

(ii) main factors that affect to the job satisfaction included of 12 contents (see table 4): 

Recognition, Personal growth, Responsibility, Pay, Administration, Superiors, Promotion, 

Work conditions, Colleagues, School leadership, School reputation, School infrastructure. 

These 12 contents are grouped under the three-domain model of teacher satisfaction. (Dinham 

& Scott, 2000) Extrinsic teacher dissatisfies, school-based factors neither highly satisfying nor 

dissatisfying and intrinsic satisfiers of teaching.  

1.4. Samples and settings  

The population for this study was novice teachers in public Vietnamese primary school (during 

the 2016-2017 academic year), with between one and three years of teaching experience.  

Schools were selected randomly from seven provinces across the country, namely (1) northern 

midlands and mountainous area (Ha Giang province), (2) northern Central area (Nghe An 

province), (3) Red river delta area (Hai Phong province), (4) coastal province in south central 

region (Quang Nam province), (5) central highlands region (Gia Lai province), (6) south east 

region (Tay Ninh province) and (7) Mekong delta region (Can Tho province). 

The authors used Yamane Taro’s (1967) simplified formula for proportion, n = N/(1+N*e2), to 

determine the sample size. The population size (N) was 874 and the acceptable sampling error 

(e) was 0.05, corresponding to a confidence level of 95% and p = 0.5. The minimum sample 

size (n) should therefore be 274, which accounted for 36,61% of the 874 novice teachers in the 

seven provinces during the period of the study. Table 1 showed the number of novice teachers, 

with data collected from Department of Education and Training (2016). 
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Table 1. Samples data in 7 provinces  

Location 
Number of 

school 

Number of 

teachers 

Number of novice 

teachers  

(2% of teachers) 

Ha Giang 228 6,485 130 

Nghe An 465 11,440 229 

Hai Phong 172 5,286 106 

Quang Nam 230 5,663 113 

Gia Lai 300 7,591 152 

Tay Ninh 221 3,950 79 

Can Tho 134 3,273 65 

Total 1,750 43,688 874 

*Source: Data collected from Department of Education and Training in 7 provinces of sampling 

The authors distributed questionnaires randomly to 320 participants. In general, 65.3% of 

Vietnamese people live in rural areas; only 34.7% live in township areas (of which 60.3% lives 

in inner-city locations). In particular, 74.02% of novice teachers from the seven provinces work 

in schools located in rural areas; hence a majority of the questionnaires were distributed to rural 

areas to ensure the sample set could well represent the population as a whole. School location 

was also classified into three categories: rural area, township area and inner-city area. 

All 320 questionnaires were returned, giving a response rate 100%. Of the 320 novice teachers, 

17.19% were male and 78.13% were female. 60.31% of the participants were from rural areas. 

Most participants were formally educated and fully trained: 30.94% had degrees in teaching, 

28.95% had teaching certificates, 20% had both degrees and diplomas/certificates, and 3.13% 

had postgraduate qualifications.  

1.5. Instruments and procedure 

The questionnaires included general questions about the demographic of respondents and 

personal factors such as: place of birth, ethnic, teaching experience, highest teaching 

qualification, and school location. An informed consent was also included foremost in each 

questionnaire. Teachers were asked about their views on teaching as a career, in particular 

external environment issues such as reasons for choosing the profession, self-evaluations on 

teaching as a career in the country, personal and community perception of teaching, view of 

position in next 10 years. Furthermore, there were questions on factors that affect job 

satisfaction, performance, and career expectations. Finally, the authors included open-ended 

questions asking for suggestions to improve the quality of teaching in the country. Job 

satisfaction was measured using a Likert-type scale that includes strongly agree (4), agree (3), 

disagree (2), and strongly disagree (1).   

1.6. Statistical methods 

This is a descriptive study based on the survey method through questionnaires. Collected data 

were analyzed using the statistical package for the social sciences (SPSS) version 22.0. All data 

is analyzed through the following steps: Evaluate reliability and scale values using the 
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Cronbach's Alpha coefficient; (2) ANOVA is used to determine the difference in the mean of 

factors evaluated by different teachers in different locations. (Inner city, Rural and Township 

areas). Descriptive statistics such as mean, standard deviation (SD), percentages and frequency 

were used to determine the reasons for choosing teaching as a career, and to examine job 

satisfaction among novice teachers. 

Result and Discussion 

Reasons to choose teaching as a career 

Table 2. Novice teachers’ reasons to choose teaching 

 Mean S.D 

With a teaching qualification I am assured of a job. 2.76 0.655 

As a teacher I only work half-day, with four/three holidays a year. 1.92 0.707 

I view teaching as a calling. 2.35 0.895 

People (relatives/friends) recommended teaching as a field of study 3.03 0.673 

I have always enjoyed working with children 3.42 0.537 

Teaching provides a good opportunity to further my studies 3.45 0.571 

Teaching gives me the opportunity to do a second job additional to my teaching. 2.17 0.709 

Teaching provides a good salary. 2.07 0.631 

 

Regarding reasons to choose teaching as a career (Table 2, Figure 2) (Cronbach's Alpha = 

0.603) the majority of teachers chose “teaching provides a good opportunity to further my 

studies” (Mean = 3.45, SD = 0.571), followed by “enjoying working with children” (Mean = 

3.42, SD = 0.537), and “people (relatives/friends) recommended teaching as a field of study” 

(Mean = 3.03, SD = 0.67). Most of the teachers chose this profession with the desire to continue 

their studies. Life-long studying is one characteristic of the teaching profession. Vietnam has a 

number of policies regarding periodic and unexpected professional training for the teachers. 

Training courses for the teachers are often held during the summer holiday. Many teachers 

continue their studies with post-graduate programs.  The survey data show most of the teachers 

were formally educated and fully trained: 30.94% had degrees in teaching, 28.95% had teaching 

certificates, 20% had both degrees and diplomas/certificates, and 3.13% had postgraduate 

qualifications. On the other hand, relatively few teachers chose “as a teacher I only work half-

day, with three/four holidays a year” (Mean = 1.92, SD = 0.707) and “teaching provides a 

good salary” (Mean = 2.07, SD=0.631) (Table 2). Primary education is set to be fully school 

day. Thus, primary teachers are aware that they would be working at schools all day. During 

summer breaks, teachers would be attending professional training courses. According to 

managing officers, 100% teachers attend in the training course every year. So, teachers 

choosing the teaching profession has well known to work not with half-day workdays or long 

holidays. These results suggested that a large number of teachers pursued teaching mainly out 

of passion and a sense of mission (with low standard deviations, ranging from 0.537 to 0.571).  
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Most novice teachers did not consider factors such as salary and payroll as too important (with 

standard deviations ranging from 0.631 to 0.707).  

A number of studies report findings similar to ours, that a desire to work with children and 

adolescents is among the dominant reasons that draw individuals into a teaching career 

(Alexander, Chant, & Cox, 1994; Joseph & Green, 1986; Kyriacou & Coulthard, 2000; Moran 

et al., 2001; Richardson & Watt, 2006; Tudhope, 1944; Valentine, 1934). Similarly, according 

to an OECD report (OECD, 2005), common reasons for choosing teaching as a career are 

desires to work with children and adolescents, opportunities for intellectual fulfillment, and 

contributing to society. In contrast, some research findings in varied sociocultural settings such 

as Brunei (Yong, 1995), Zimbabwe (Chivore, 1988), Cameroon (Abangma, 1981), and Jamaica 

(Bastick, 1999), have showed that extrinsic motives such as salary, job security, and career 

status dominate. It seems evident that sociocultural settings form and shape motivations for 

career choice, satisfaction and persistence. 

For the final question of whether they would reconsider their career, fifty-two teachers, 

constituting 16.25% of the sample set, wanted to change career (Table 3). Although 16.25% is 

a relatively small percentage, and this research did not pursue the matter further, we note that 

it might be worthwhile to investigate the main reasons behind the wish to change career by 

these teachers. 

Table 3. Would you choose the teaching profession again? 

 Frequency Percent 

Yes 267 83.44 

No 52 16.25 

Missing 1 0.31 

 320 100.00 

 

Factors affect novice teachers’ job satisfaction 

Using factor analysis, existing literature has identified several variables affecting job 

satisfaction of teachers, namely recognition, responsibility, pay, administration, superiors, 

promotion, work conditions, colleagues, school leadership, school reputation and school 

infrastructure. Our research provided empirical data that demonstrates the significance of each 

factors (Table 4). These factors affect the satisfaction of the novice teachers and are analyzed 

accordingly to the three-domain model of teacher satisfaction.  

 

 

 

 

 



JIRSEA Vol. 16 Issue 2 September/October 2018 

 

24 | P a g e  
 

Table 4. Factors evaluated by novice teachers 

 Mean S.D 

Recognition    

My community will always see teaching as a low status job 1.57 0.602 

Teaching is a threat to the culture of my community. 1.27 0.525 

My community holds teaching in high regard. 3.37 0.551 

Parents value me as a teacher. 3.26 0.788 

Society has a high regard for teachers. 3.25 0.799 

Personal growth 
  

Insufficient number of in-service training opportunities 2.42 0.973 

Low prospects of securing study leave to pursue further studies/training 2.90 0.904 

Responsibility 
  

Too much work 2.81 0.755 

The classes at my school are overcrowded 2.70 0.686 

Pay 
  

Insufficient salary 2.40 0.911 

Administration 
  

Administration staffs at the school are competent. 3.14 0.575 

Superiors   
  

Conflict with educational authorities 2.68 1.130 

Conflict with school management 2.64 1.077 

Management at my school is not supportive. 1.79 0.570 

I believe that my head of department is competent. 3.53 0.506 

Promotion 
  

Low prospects for promotion 3.12 0.831 

Work conditions   
  

My classroom is sufficient for teaching and learning. 3.05 0.683 

There are sufficient resources (e.g. books) at my school to assist me in teaching. 3.09 0.622 

My school provides an effective environment for teaching and learning that 

contributes to my professional status. 

3.33 0.490 

Colleagues 
  

Lack of communication with other teachers 2.72 0.995 

Conflict with colleague(s) 2.66 1.115 

School leadership  
  

I respect my principal. 3.68 0.495 

My principal values and supports my professional development 3.41 0.559 

Principals are often appointed because they know the right people and not 

because of their competence. 

1.91 0.583 

School reputation 
  

I feel proud to be a teacher at my school. 3.44 0.516 

School infrastructure 
  

Poor quality of general social infrastructure (classroom, lighting, tools, etc. 2.54 0.952 

Poor quality of Information and Communication Technology (ICT) 2.64 0.794 
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a) Extrinsic teacher dissatisfies 

Regarding personal growth, our data suggested that novice teachers could benefit from having 

more leave days to pursue further studies or training. For primary school teachers specifically, 

leave days are still a luxury, since one teacher is responsible for too many classes - the number 

of teachers per class ranges from 1.2 to 1.5, according to the Vietnam’s Educational Law.  

Zeytinoglu et al. (2007) finds that low job satisfaction, abilities, and heavy work are connected. 

Our data showed that novice teachers have to take on too much responsibility. This may have 

resulted from a change introduced by the Ministry of Education and Training, in which all 

elementary schools switched from half-day to full-day programs, and one teacher has to take 

care of all subjects, except physical education and special subjects.  

Novice teachers are expected to have lower pay rates than their more experienced colleagues, 

which might threaten their work commitment and quality of work, as shown by Smith (1992), 

Okpara (2004), and Liu et.al, (2000). The results in this study seem to indicate that there are as 

many novice teachers who think their pay is too low as there are teachers who think otherwise. 

This difference in opinions might be attributed to the regions the teachers come from (see 

Figure 3). 

b) 3.2.2. School-based factors neither highly satisfying nor dissatisfying 

School-based factors such as superiors, leadership, reputation and infrastructure were also 

investigated.  

Although a number of novice teachers experienced conflicts with their superiors, they are in 

general satisfied with their head of department and consider management supportive. Conflicts 

might result from miscommunication and misunderstanding due to the teachers being new in 

their career. Maghradi (1999) notes that employees with greater satisfaction with supervisors 

have greater working experience.  

Novice teachers were quite satisfied with school leadership in overall. Although the majority 

of surveyed schools are in rural areas, the results showed a high degree of satisfaction on school 

reputation. School infrastructure were also an important factor, as increasing investment in 

technology likely improves job satisfaction in employees (Attar and Sweiss, 2010). Our data 

showed that the infrastructure generally was poor and still obstacle to novice teachers. 

c) Intrinsic satisfiers of teaching 

On recognition, our data showed that certain perceptions were unpopular, namely “teaching 

is a threat to the culture of my community” and “my community will always see teaching as a 

low status job”, with means of 1.27 and 1.57. On the other hand, most novice teachers agreed 

that “teaching is highly regarded in the community”, with a mean of 3.37. These results 

suggested a bright future for the interviewed teachers in their respective communities. In 

Vietnam, teaching profession is always respected. Prime Minister Pham Van Dong said: 

“Teaching is the most noble among the noble professions”. Teaching has always been respected 

by many. The National Teachers’ Day isn’t just about the Educational system and its learners 

paying respect towards the teachers but also for the society to show appreciation towards people 

in the teaching profession – the most noble profession of all. Weiss (1999) found that for first 
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year teachers, positive perceptions of workplace conditions predict a stronger commitment to 

teaching.  

Nias (1996), Shan (1998), and Dinham and Scott (1998) point out that the possibility of 

promotion is a factor contributing to teachers’ job satisfaction. According to our data, 

promotion opportunities for Vietnamese novice teachers were low, likely due to established 

bureaucratic processes in assessment for promotion, which require years of teaching 

experience. However, primary teachers always strive for better professional skills, to assert 

themselves in the community by scholarly academics. When choosing the teaching profession, 

they always want to further their studies when practicing their profession (see table 2). 

In general, the interviewed novice teachers showed satisfaction on working conditions for 

teaching and learning.  Survey data show that the majority of primary school teachers choose 

the profession and because of various reasons. Although working conditions are not perfect, 

they are still satisfied with working conditions 

Our data suggested that novice teachers had some trouble communicating with colleagues. 

New teachers might hesitate in communicating with experienced teachers. In Vietnam, primary 

school teachers engage in professional team work only once per month, which, together with 

few opportunities for class observation, offer limited chances for interacting with colleagues.  

Figure 3. Comparison across different areas 

Figure 3 breaks down the survey results in different school settings: inner city, rural and 

township areas. The results indicated that novice teachers in inner city and rural areas care more 

about salary compared to those in township areas. A very similar dichotomy is seen regarding 

prospective for promotion, about which teachers in inner city and rural areas share 

approximately the same level of concern, which is higher compared to the level of concern 

shown by teachers in township areas. For rural and township areas, the most concerning issue 

was promotion, while for inner city areas, relationships with colleagues and opportunities to 

pursue further studies were more important. 
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Table 5. Comparison across different areas 

 Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig. 

Insufficient salary 

Between Groups 6.482 2 3.241 3.978 0.020 

Within Groups 255.833 314 .815   

Total 262.315 316    

Too much work 

Between Groups 5.018 2 2.509 4.495 0.012 

Within Groups 174.169 312 .558   

Total 179.187 314    

Insufficient number of in-service 

training opportunities 

Between Groups 5.940 2 2.970 3.180 0.043 

Within Groups 290.408 311 .934   

Total 296.347 313    

Poor discipline 

Between Groups .940 2 .470 0.613 0.543 

Within Groups 241.679 315 .767   

Total 242.619 317    

Low prospects for promotion 

Between Groups 6.948 2 3.474 5.167 0.006 

Within Groups 206.394 307 .672   

Total 213.342 309    

Conflict with school management 

Between Groups 14.686 2 7.343 6.555 0.002 

Within Groups 349.492 312 1.120   

Total 364.178 314    

Lack of guidance and counseling 

Between Groups 8.009 2 4.005 6.460 0.002 

Within Groups 195.884 316 .620   

Total 203.893 318    

Low prospects of securing study 

leave to pursue further 

studies/training 

Between Groups 5.788 2 2.894 3.604 0.028 

Within Groups 248.941 310 .803   

Total 254.728 312    

Conflict with colleague(s) 

Between Groups 11.553 2 5.776 4.760 0.009 

Within Groups 379.849 313 1.214   

Total 391,402 315    

 

Table 5 shows that the majority of these factors differ between Inner City, Rural and Township, 

there are only 2 factors “Insufficient number of in-service training opportunities” and “Lack of 

communication with other teachers” have Sig <= 0.05, this indicates that these two factors are 

not eligible for continuing ANOVA and cannot confirm the difference between regions. This 

shows that there is a similarity in average values among teachers across regions. The remaining 

factors are eligible for ANOVA. In the remaining factors there’s “Poor quality of Information 

and Communication Technology (ICT)” with Sig = 0.140 > 0.05, so there is no difference in 

teachers’ opinion from different regions. Other factors all have Sig < 0.05 that indicates that 

there is a clear difference in the opinions among teachers from different regions. For most of 

these factors, teachers from Inner city are more concerned than the teachers from rural areas 

and townships. 

 

Overall novice teachers although had experienced less satisfaction in personal growth, 

responsibility, promotion, colleagues and school infrastructure, relatively high levels of 

satisfaction were discovered in several other factors, namely recognition, administration, 

superiors, work conditions, school reputation, school leadership. Since our study presented only 
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quantitative data, a qualitative study would be recommended to further understand the variables 

that make novice teachers less satisfied.  Nevertheless, novice teachers were also asked about 

how they see their career in the next 10 years, the results indicated that the majority of teachers 

hope to stay in teaching, but in a higher position (Figure 4). A small percentage (4.06%) of 

teachers see themselves leaving the profession.  

 

 

Figure 4. Question on seeing yourself in ten years’ time 

 

Conclusion  

The early years of teaching are vital in shaping professional competency of teachers, as well as 

shaping an entire educational system. An educational system may experience unexpected 

impact when novice teachers face too many issues and challenges in their early stage of 

profession development. The literature suggests that examining how teachers perceive their job 

conditions holds promise for understanding the reasons behind teacher turnover.  

Our research findings showed that the two most dominant reasons for choosing teaching as a 

career among novice teachers in seven provinces were enjoying working with children and 

opportunities for further studies. Although teaching is not a well-paid job in Vietnam compared 

to other professions, the survey results showed that salary is not a deciding factor for teachers 

in choosing their career, agreeing with several previous works such as Alexander et al. (1994); 

Joseph & Green (1986); Kyriacou & Coulthard, (2000); Moran et al., (2001); Richardson & 

Watt (2006); Tudhope (1944); and Valentine (1934). Interestingly, the study showed that most 

novice teachers would stick with teaching if they were to choose their profession again. 

Regarding job satisfaction, the results presented in this paper exhibited all factors found in the 

existing literature. In particular, novice teachers have experienced less satisfaction in personal 

growth, responsibility, promotion, colleagues and school infrastructure. Nevertheless, 

relatively high levels of satisfaction are found in several other factors, namely recognition, 

administration, superiors, work conditions, school reputation, school leadership. Novice 

teachers who experience high levels of job satisfaction are more motivated, committed and 

determined to remain in the profession despite high job demands (Tait, 2008), leading to 

enhanced teacher productivity and improved educational outcomes (Moè et al., 2010). Several 

studies have concluded that job satisfaction has positive consequences for the individual and 
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the school (Corbell et al., 2010; Høigaard et al., 2012; Malinen and Savolainen, 2016). In fact, 

the majority of novice teachers felt proud to teach at their school. 

Major concerns of novice teachers varied geographically. Compared to teachers in inner city 

and rural areas, those in township areas concern less about salary. For rural and township areas, 

the dominant concern was job promotion, while for inner city areas, relationship with 

colleagues and opportunities to pursue further studies were more important. This result is also 

the premise for further research on career development opportunities for novice teachers in 

different primary schools in different regions. 

The results of this research indicate some of the remaining issues, which the basis for 

recommendations for policy-makers are regarding teachers’ satisfaction as:  

(i) the Government should reform the salary policies for primary teachers,  

(ii) MOET should issue guidelines to improve the opportunities for novice teachers to 

be trained professionally;  

(iii) Agencies in charge should focus on investing in the infrastructure for classrooms, 

lab and teaching equipment; (iv) and to invest in ICT infrastructure. 

 

Being a developing country, Vietnam has always been striving for educational reforms. One of 

the key solutions is to enhance teacher competency, which reform programs aim to achieve. 

For these programs to be effective, they need to develop a deep understanding of why teachers 

choose their career, as well as of how their job satisfaction is affected by the stress and 

challenges they often encounter during their early years of teaching. Towards this goal, the 

current paper provided empirical observations that can inform policymakers and curriculum 

developers of problematic areas. In particular, it is the authors’ hope that these findings will 

lead to intervention measures that aim to improve work commitment and reduce turnover, 

through improving the working environment and support for novice teachers. A qualitative 

research is also recommended to further study the issues. 
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paper shows that novice primary teachers have not received direct professional support from management staff, 
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the novice teachers have not permitted to attend professional training courses. Teachers are facing a number of 
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1. Introduction 

In the recommendation of UNESCO on teaching 

“Teaching must be respected as a profession. This is a 

form of public service requires teachers to specialize in 

knowledge and professional skills, gained and accumulated 

through earnest and continuous research; it also requires 

gifted individual and a collective responsibility for 

education and students’ duty” [1]. The experience and 

ideas of educators on teaching profession, working 

conditions, prestige and achievements have a significant 

impact on their actions, as well as on the quality and 

effectiveness of teaching [2]. While the studies on human 

behaviour also determined the individuals’ subjective 

perception is very difficult to change, and often associated 

closely within oneself [3]. Therefore, professional identity 

is signification factor in developing as an effective teacher 

[4]. In this mean, professional identity is not just 

something that teachers should have, but rather is what 

they use to make themself as teachers [5]. The approach is 

supported by a number of studies on the role of emotions 

in teaching, noted that teachers’ feeling and enthusiastic 

toward teaching and their students have important impact 

to the teaching output (quality of training product) as 

equivalent as specialized skills or curriculum standards. 

The sign of stress, apathy, dissatisfaction has been proved 

often create negative feelings, in which could not produce 

creativeness and success out of professional practice. 

Accordingly, the professional identity of teachers has 

significant influence to student performance rather than 

simply the a good education. 

International researches on novice teachers show that 

they tend to have difficulties because they are new, 

lacking the knowledge of the curriculum, pedagogical 

knowledge and content knowledge. As we all know, 

novice teachers often spend more time preparing their 

lesson plans than experienced teachers therefore daily 

planning is one of the difficulties they encounter [6]. For 

example, new teachers may find it hard answering 

students’ questions [7] as they lack the content or the 

pedagogical knowledge that allows them to deliver the 

information in the way that their students could 

comprehend. Novice teachers in difficult situations 

usually feel like they are failing. Without the full support, 

only the strongest and the most determined teachers may 

succeed [8]. As new teachers taking up the profession 

without any help, the price to pay for the schools and 

districts is high. 

Intrinsic, extrinsic and altruistic motivations have been 

highlighted as the most important groups of reasons for 

deciding to teach [9], and recent work has developed  

an integrated and empirically validated framework to 
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examine motivations for the choice of a teaching career 

founded on expectancy-value theory [10,11]. Identifying 

which motivations relate to teacher engagement, commitment 

and persistence is a critical next step in light of workforce 

issues and pressures to understand the factors and 

processes underlying teacher quality. 

A number of studies have been conducted to have a 

better understanding of the concerns in novice teachers. In 

[12] presented a research from 273 novice teachers in their 

first and second years across the US to understand this 

issue better. Assessing new teachers’ awareness during the 

transition from trainee to official teaching has discovered 

3 big issues: the behavioral and diverse demands 

managements among students, limited time and workload, 

conflict with parents/guardians and others. Moreover, a 

combination of over 100 studies on the transition to 

official teaching show that class management, discipline, 

motivating students, resolving individual differences, 

evaluation, parental relationships, class organizing, lack of 

resources and students’ individual problems solving are 

the most challenging issues [13]. Other studies identified 

that class organizing, preparations for first school week, 

expectation on the curriculum, salary level and 

maintaining individual mental state are the most difficult 

issues to encounter for novice teachers. 

Challenges related to the curriculum in all areas: 

preparations before the lessons, interactions during and 

after the lessons. Reasons for these challenges are internal 

(eg. Lacking content knowledge, pedagogical knowledge, 

curricular knowledge,…) and external (eg. Learning 

demands from students, lack of motivation, lack of 

instructional or curricular documents; pressure to adapt to 

instructional materials for teaching programs or required 

experimenting programs). In fact, the internal and external 

challenges interact with each other and with other aspects 

of teaching such as class management, delivery of 

information and other administrative responsibilities. 

Vietnam has always emphasized education as a 

keystone of its development policy. As one sign of this 

commitment, it allocates nearly 20 percent of public 

expenditures to education, significantly above the 

Organization for Economic Co-operation and Development 

(OECD) average of 12.9 percent [14]. 

While achievements are impressive, Vietnamese 

government is concerned the education system is not well 

positioned for the age of providing the population with the 

skills and competencies needed for producing greater 

value in tomorrow’s economy [15]. 

In 2013, the Fundamental and Comprehensive 

Education Reform (FCER) [16], which aims to meet its 

priority is general education (grades K-12), where learning 

approaches are to become less content-based and more 

competency- and quality-based. To that end, general 

education will introduce, new curricula and methods of 

instruction, reform teacher education. By this way, 

Vietnam teachers are at the center of the reform process.  

Teacher education in Vietnam has many strengths, but 

it is not necessarily prepared to help teachers acquire this 

different professional profile and skills, nor to ensure the 

highest quality and most responsive onsite continuous 

professional development. One of the biggest challenges is 

that teacher education actors do not operate in a coordinated 

manner to meet teacher and principal new needs.  

In Vietnam, a number of studies have addressed the 

issue of professional activity and teacher training in the 

context of education reform. The Ministerial-level 

Education Science research "Innovating Teacher Training 

in the Process of Industrialization, Modernization and 

International Integration," conducted from 2011 to 2014, 

has evaluated current status and proposed solutions to 

train teachers. Nguyen Thi Kim Dung et al propose to 

develop a pedagogical curriculum based on vocational 

orientation for students in pedagogic schools [17]. The 

decisive role of the teacher but above all pedagogical 

schools - the "cradle" of training future teachers have a 

large impact on the willingness of the teachers involved in 

comprehensive education reform [18]. Research on the 

skills of pedagogical students, Le My Dung [19]  

also pointed out that future career orientation has a 

significant impact on the ability of future teachers to 

master the emotion. in the study of career adaptability of 

postgraduate graduates also assert that the graduation 

process of entering the profession is "a complicated 

transition, turning point, "partly reflecting the process of 

being trained in pedagogical schools [20].  

At the moment, there are yet to be many studies on the 

professional characteristics of new elementary school 

teachers in Vietnam. This research was conducted in 

nearly two years 2016-2017 in order to provide more 

evidence on the real situation of new elementary school 

teachers. The research results will positively contribute to 

the policy adjustments for general education and 

particularly primary school teachers in the context of 

implementing the basic and comprehensive renovation of 

education and training. 

2. Content 

2.1. Research Methods 

This research selected 320 novice elementary school 

teachers (1-3 years teaching) in Vietnam as subjects to the 

survey in 2016. The survey were carried out in three 

regions in Vietnam which are representative of economy 

and geography identity. There are aproximately 874 

novice primary teacher of which 36,61% is the sample 

size of population (320 novice teachers).  

Primary schools participated in the study show that 

most teachers are women. Male teachers in primary 

schools account for only 17.19% of the total. This is a 

common characteristic in primary schools nowadays 

(probably due to the fact that students are little children, 

year 1-5, age 6-10). Teachers participated in the survey 

mostly were formally educated and fully trained, with  

3.13% of the teachers with graduate degrees.  So it is clear 

that teachers’ qualifications are quite standardized and 

equal on the professional level, these teachers are also 

equipped with professional experience and knowledge 

from professional training courses. 

Surveyed schools are equally speeded across the rural 

area (60.31%). The rest are situated in urban areas with 

very favorable conditions. 

The content of the survey focused on two main issues:  

1) professional support for novice primary teachers;  

2) Some factors impede the professional development of 
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novice primary teachers. From there consider the concerning 

issues and suitable adjustments for novice teachers. 

2.2. Research Results and Discussion 

2.2.1. Professional Support to Novice Elementary 
School Teachers 

a. Support from educational managing officers 

Regarding the support from principals or heads of 

departments to make the job easier, the study shows that 

the teachers barely get any support, if yes, it wouldn’t be 

noteable, particularly in categories such as knowledge 

content (62.50% not supportive, 34.06% supportive at  

a certain level; Class management (63.75% not supportive, 

33.13% supportive at a certain level) and finally Teachers’ 

professional development (74.38% not supportive, 23.13% 

supportive on a certain level). 

Thus, the teachers have barely received any kind of 

support from principals in all three categories regarding 

Professional development. 

b. The role of training courses towards the novice 

teachers’ professionalism. 

Only 41.88% of the surveyed teachers said that they 

participated in training courses held by the Ministry of 

Education and Training (MoET) and Pedagogical Schools. 

Thus, there are large number of novice teachers haven’t 

received proper training courses from MoET and 

Pedagogical Schools. 

Training courses held by MoET and Universities are 

rated as Very good (20.32%) and good (49.69%), 28.13% 

of the teachers left the question blank. Thus, the mojority 

of the teachers agree that training courses organized by the 

Ministry and Schools are good and very good.  

This movement should be further promoted to enhance 

professional training for the novice teachers. 

Table 1. Participation frequency in MoET training courses 

 
Frequency Percent 

No 181 56.56 

Yes 134 41.88 

Missing 5 1.56 

Total 320 100.00 

 

Due to the geographical characteristics and opportunities 

to participate in training courses to enhance professional 

knowledge, teachers in rural areas find the training 

courses more useful than those teaching in urban areas. 

This shows the need to focus organizing training courses 

for teachers in rural areas. 

 

Figure 1. Support from principals 

 

Figure 2. Ratings of training courses organized by MoET and Pedagogical schools 
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Figure 3. Ratings of training courses organized by pedagogical schools 

 

Figure 4. Mean of statement to the working environment 

Figure 3 shows that teachers who participated in 

training courses organized by Schools rated these courses 

as useful (24.38% useful, 48.75% quite useful), only a 

small number of teachers rate the courses “somewhat 

useful” (13.44%). Though this is not a high figure but it 

poses a problem as when organizing training courses, 

Universities should focus more on making the content of 

these course more pratical to the teachers’ demands. 

Regarding the training courses organized by MoET and 

Universities, teachers in rural areas stated that these 

courses are very helpful towards professional development. 

This once again confirms the necessity about lacation 

planning and training content. Training subjects in remote 

areas should be given noticed in the process. 

Average values as shown in Figure 4 below are 

incrementally agreed upon by teachers for issues related  

to work environments and conditions for professional 

development of pedagogy; these include elements that 

support teachers in terms of expertise, facilities and 

working environment. The mean value indicates that only 

two comments are worth less than the second one, which 

is "disapproval," " Teacher are often absent at my school" 

(Mean 1.53) and "School Management is not supportive 

(Mean 1.79). The remaining comments are quite high in 

terms of approval and very agree. The two highest mean 

scores were "The management at my school is good" and 

mean 3.53 and "I respect my principals" mean 3.68. 

2.2.2. Some Factors that are Hindering the 
Professional Development of Novice Elementary 
School Teachers 

The factors that are hindering the teachers’ professional 

development are identified in Table 2. The most significant 

obstacle is the inadequate pay (35.63% quite hindering, 
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17.50% seriously hindering). The issue of teachers’ 

salaries is of great interest. Research studies mainly 

indicate three basic types or categories of motives for 

selecting teaching as a career: a. extrinsic motives such as 

salary, lengthy holidays; b. intrinsic motives such as 

interest, personal experience, and intellectual fulfillment, 

and c. altruistic motives as wanting to contribute to the 

growth of another individual [21].  

According to the MoET (Decree No. 153/2016/ND-CP 

of the Government stipulating the minimum wage level of 

people working under contracts), average wage level of 

teachers and educational management officers in public 

general educational establishments with 100% funding 

from the Government is usually varying from 3-10 million 

depends on the teacher’s working experience. Teachers’ 

income is concentrated at 3 levels: 

Low income: Mainly focus on the number of young 

graduate teachers. This is due to the low starting salary of 

the teachers, the preferential allowance is based on the 

base salary multiplied by the salary coefficient and not 

being entitled to seniority allowance due to less-than-60-

months working experience. 

Average income: The number of teachers who have 

worked for 15-25 years, specifically with teachers with 

18-year experience. 

High income: Mostly teachers with more than 25 years 

of working experience, specifically with 35-year group. 

The application of the current wage scale system does 

not follow the complexity of the job (for example: pre-

school teachers, elementary teachers still share the same 

wage level), while the base salary is still lower than the 

minimum wage. As a result, young teachers earn less than 

the regional minimum wage while they have to attend 

training for at least 2 years. The gaps between the wage 

levels are still low (0.20, 0.31, 0.33 etc.) so the pay raise 

hasn’t exactly helped the teachers’ income. 

 Salaries and remuneration are low for the qualified, 

responsible and committed staff; but higher for people 

with higher qualifications even though they do not have 

enough technical and professional qualities for the job. 

The lack of training opportunities (31.56% quite 

hidering; 20.00% seriously hindering) is the second 

position of the teachers’ view on this issue. This idea 

show that when they decided to become the teacher and to 

enrolled to teacher training colleges, they wold think 

about upgading their knowledge through the training 

oppotunities According to the Education Law and the 

Charter of Primary Schools, the standard of elementary 

school teachers is pedagogical college graduation. These 

two obstacle can be overcome. There should be more 

training courses organized. 

Regular teacher training is organized with these 

following steps: (i) Senior teachers training at state level; 

(ii) Senior teachers deliver training to teaching staff in 

regional schools. In both of these steps, the form of 

training is just basic training. Thus, young teachers are not 

attending training sessions with MoET experts from the 

senior teaching staff. Much of the content in training 

sessions was covered in a short period of time, so it was 

inevitable that the teachers who attend these sessions were 

unable to comprehend all the content. And this can lead to 

misunderstanding when training other teachers, including 

young teachers, and may even improperly deliver the 

content. According to MOET’s assessment, along with the 

encouraging results achieved, the training of teachers in 

this cycle also shows many shortcomings, especially in 

terms of the quality of the training sessions from the state 

level to the regional levels. 

For young teachers, issues regarding professional 

development can only be improved through on-the-job 

training, in classes, schools where they teach. Only with 

practical experience with diverse students, with different 

teaching environments and conditions, teachers can discover 

their own problems, hence the need to learn and ability to 

apply the content in training in practical classrooms. 

Moreover, issues that young teachers encounter in their 

early years usually only come from practical activities in 

lessons. Through this form of professional development, 

young teachers will get experience and feedback from real 

scenarios; question and receive specific, timely responses 

and see the immediate impact, as well as encouragement, 

which is extremely important to new teachers. 

Table 2. Factors as obstacles for the professional development 

 No obstacle at all (%) Minor obstacle (%) Medium obstacle (%) Serious obstacle (%) 

Too much work 15.31 53.75 24.38 5.00 

Classes too big 15.31 58.44 22.19 2.81 

Poor quality of Information and Communication 

Technology (ICT) 
10.94 48.75 29.38 8.44 

Poor quality of general social infrastructure 

(classrooms, lighting, tools, etc.) 
15.31 38.13 27.50 16.56 

Insufficient salary 11.56 34.38 35.63 17.50 

Low prospects for promotion 37.50 36.25 20.63 2.50 

Lack of communication with other teachers 25.00 34.69 25.31 13.75 

Conflict with colleague(s) 29.69 25.63 23.13 20.31 

Conflict with school management 27.50 26.56 26.25 18.13 

Conflict with educational authorities 31.88 22.81 23.75 20.00 

Insufficient number of in-service training 

opportunities 
14.38 32.19 31.56 20.00 

Low prospects of securing study leave to pursue 

further studies/training 
27.50 40.63 21.88 7.81 

Great disparities between my practical problems 

and the issues addressed at training activities 
20.31 49.06 23.44 5.31 
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Other factors affecting the development of teachers 

such as low quality facilities (classroom, lighting, teaching 

tools, etc.) (mean = 2.54); Low ICT quality (mean = 2.64); 

Conflict with school management (mean = 2.64); 

Conflicts with colleagues (mean = 2.66); Conflicts with 

educational authority (mean = 2.68). 

Factors that have little influence on the professional 

development of teachers are Prospect of promotion (mean 

3.12) and Prospect of being granted leave time to attend 

training (mean = 2.90). These two personal issues have 

little impact on teachers’ professional development. 

Other influencing factors that directly affect the teachers’ 

development such as low quality facilities (mean = 2.54); 

Poor IT applications (Mean = 2.64); Conflicts in school 

management (Mean = 2.64); Conflicts between colleagues 

(Mean = 2.66); conflicts with educational authorities 

(Mean = 2.68). 

Factors that have little influence on teachers’ professional 

development are “Less prospect of promotion” (mean = 3.12) 

and “Low prospect of being allow on leave to participate 

in training courses” (Mean = 2.90), these two personal 

issues have little impact on the professional development 

of the teachers. 

Figure 5 below shows the average values of those 

factors that are hindering the professional development of 

teachers in all 3 areas: downtown, urban and rural.  

The data presented in Figure 5 shows the factors that 

affects the teachers’ professional development in downtown 

areas: conflicts between colleagues; low prospects of 

being allowed on leave to participate in training courses 

(mean 3.33); lack of communication towards other 

teachers and Conflicts in school management (mean3.19 

& 3.22), these factors are different from those from the 

rural and urban areas. Teachers from the rural areas show 

that the hindering factors are Low prospects of promotions 

and Heavy workload (mean 3.23 & 2.91). Teachers  

from urban areas have issues with “Low prospects of 

promotions” (mean 2.71). 

 

Figure 5. Mean on the hindering factors from teachers 

 

Figure 6. Mean on the hidering factors from teachers in all 3 areas 
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3. Conclusion 

Teaching staff is the soul of every school. At the 

elementary level, as the initial stage of general education, 

teachers play a decisive role in the quality of primary 

education (elementary and secondary/middle schools). 

Therefore, the focus set on developing the teaching force 

in both quality and quantity should be adequate and with 

the specific policies. 

The research results show that novice elementary 

school teachers are well equipped with knowledge, 

experience, faith in the profession; all obstacles, challenges 

that these teachers are encountering mostly come from 

their students, the students’ families as well as other 

factors. They can overcome these with proper care and 

support from managerial bodies. 

From the research results, authors raise these 

recommendations related to the issues regarding the 

training and developing the force of elementary school 

teachers: 

- Prioritize building and innovating the teacher traning 

system; recalibrate the system of pedagogical universities, 

colleges and focus on big establishments, key universities 

as anchors for the system of pedagogical schools. 

Pedagogical schools should be prioritized with specific 

mechanism and policies to focus on enhancing the quality 

of training and scientific researching, training high-quality 

teachers. 

- The government and local authorities should prioritize 

habitual training for teachers with the practical contents 

that are close to learners based on areas. 

- More funding in order to increase the number of 

training courses organized by the State bodies such as 

MoET and pedagogical Universities to improve the 

quality and efficiency of the courses, through which 

teachers would be able to approach new knowledge and 

teaching methods. 

- A big focus should be set on the process of selecting 

teachers to participate in training courses, especially in 

outer-suburb and rural schools and small schools, short on 

staff with prioritized resources and suitable mechanism to 

ensure the sufficient funding for annual teacher training. 

- Renew the evaluating mechanism along with rewarding 

and encouraging teachers to voluntarily participate in training 

to develop their professional knowledge and skills.  
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VẬN DỤNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC  
ĐỂ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP  

TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN TRỰC, HÀ NỘI 

Phạm Thị Thanh Hải - Nguyễn Đức Khuông - Đoàn Nguyệt Linh 

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội 

 

Ngày nhận bài: 23/01/2018; ngày sửa chữa: 29/01/2018; ngày duyệt đăng: 12/04/2018. 
Abstract: The teachers working in the rural areas need more opportunities to be supported 

professional and teaching skills. The study focused on three main issues including the 

implementation of teachers for professional policy at school level; The role of lesson study for 

learning community at secondary schools; and effectiveness of applied lesson study for learning 

communities at secondary schools. Specifically, the study analyses situation of implementing 

professional policies of teaching staff in rural areas. This paper also shows that teachers are aware 

of the important role of lesson study for learning community development at secondary schools 

not only for teachers themselves but also for the students in group learning.  

Keywords: Teachers, policy, professional development, lesson study, learning community. 

 

1. Mở đầu 

Các cộng đồng học tập chuyên môn đã trở thành một 

trong những nội dung được đề cập nhiều nhất trong giáo 

dục hiện nay. Nhiều trường K-12 đang cố gắng để trở 

thành các cộng đồng học tập chuyên môn với hi vọng học 

sinh (HS) sẽ học tập tốt hơn khi người lớn tự cam kết 

cộng tác trong giảng dạy và học tập và sau đó hành động 

để cải thiện việc học tập và thành tích của HS 

(Thompson, Gregg và Niska 2004). Dufour và Eaker 

(1998) đã tuyên bố rằng “Chiến lược hứa hẹn nhất cho 

việc cải thiện trường học bền vững và vững chắc là phát 

triển năng lực của nhân viên nhà trường để hoạt động như 

các cộng đồng học tập chuyên nghiệp”. Theo Walker 

(2002), “Ở cấp trường, ý thức cộng đồng này được minh 

chứng bằng cam kết cho sự phát triển của giảng viên như 

là một tổng thể và các hoạt động như các nhóm hội thảo, 

viết phản chiếu, nghiên cứu nhóm, và thảo luận”. 

Các nghiên cứu quốc tế về giáo viên (GV) cho thấy, 

họ có khuynh hướng gặp khó khăn do thiếu kiến thức về 

chương trình giảng dạy, phương pháp, nghiệp vụ sư 

phạm và tri thức chuyên môn. Theo Fantilli và 

McDougall (2009), nhìn chung, GV mới thường mất 

nhiều thời gian để phát triển kế hoạch bài học hơn so với 

các GV đã có kinh nghiệm và do đó soạn giáo án hằng 

ngày là một trong những khó khăn của GV mới.  

Roehrig và cộng sự (2002) thực hiện đánh giá tổng 

quan về những thách thức của GV mới vào nghề, liệt kê 

nhiều vấn đề khác nhau, ví dụ như ngôn ngữ, văn hoá, 

sắc tộc, trong số 22 loại thách thức được đưa ra thảo luận. 

Các thách thức liên quan đến chương trình dạy học (DH) 

trong tất cả các lĩnh vực: chuẩn bị trước bài học, tương 

tác trong bài học và sau bài học. Các nguyên nhân của 

những thách thức này là từ bên trong (ví dụ: thiếu kiến 

thức nội dung, kiến thức nội dung sư phạm, hoặc kiến 

thức về chương trình học, biểu đồ dạy kém) và bên ngoài 

(ví dụ: nhu cầu học tập cụ thể của HS hoặc thiếu động 

lực, thiếu tài liệu hoặc hướng dẫn chương trình DH; áp 

lực thích ứng với những hướng dẫn chương trình DH 

hoặc thử nghiệm được yêu cầu). 

Murnane và Levy (1996) đề cập đến vấn đề những kĩ 

năng và kiến thức cần thiết cho công việc trong thế kỉ 

XXI. HS cần có khả năng chỉ đạo việc học, làm việc và 

lắng nghe người khác, phát triển cách giải quyết các vấn 

đề phức tạp và những vấn đề đòi hỏi các chuyên môn 

khác nhau. Phần lớn không phải là những kĩ năng hiện 

đang được dạy trong trường học.  

Trong cách tiếp cận giữa học tập và cộng đồng, GV 

giữ vai trò tổ chức và hỗ trợ các hoạt động do sinh viên 

hướng dẫn, trong khi ở hầu hết các lớp học, GV có xu 

hướng chỉ đạo các hoạt động. Sự chuyển đổi mối quan 

hệ quyền lực khi HS có trách nhiệm học tập và học hỏi 

của người khác. HS cũng phát triển cách để đánh giá sự 

tiến bộ của mình và làm việc với người khác để đánh giá 

sự tiến bộ của cộng đồng. Ngược lại, trong hầu hết các 

lớp học, GV có thẩm quyền, xác định những gì được học 

và đánh giá chất lượng công việc của HS. 

Ở Việt Nam, đã có một số công trình nghiên cứu đề 

cập đến vấn đề hoạt động chuyên môn và đào tạo GV 

trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Chương trình khoa học 

giáo dục cấp Bộ “Đổi mới đào tạo GV trong thời kì CNH, 

HĐH và hội nhập quốc tế” được thực hiện từ năm 2011-
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2014 đã có kết quả với một số đánh giá thực trạng và đề 

xuất giải pháp đổi mới đào tạo GV. Nguyễn Thị Kim 

Dung và cộng sự (2015) đề xuất phát triển chương trình 

đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo định hướng hình thành 

năng lực nghề cho sinh viên trong các trường đại học sư 

phạm. Tác giả Hà Thị Lan Hương cũng đề cao vai trò 

quyết định của người GV mà trên hết là các trường sư 

phạm - “cái nôi” đào tạo GV tương lai có ảnh hưởng lớn 

tới sự sẵn sàng của GV tham gia vào công cuộc đổi mới 

giáo dục toàn diện. Nghiên cứu về kĩ năng của sinh viên 

sư phạm, tác giả Lê Mỹ Dung cũng chỉ ra rằng việc định 

hướng nghề nghiệp tương lai có tác động rõ nét tới khả 

năng làm chủ cảm xúc của các GV tương lai. Tác giả 

Nguyễn Thị Kim Dung và Đỗ Thị Thuận trong nghiên 

cứu về thích ứng nghề nghiệp của sinh viên sư phạm sau 

tốt nghiệp cũng khẳng định rằng quá trình sinh viên tốt 

nghiệp bước vào nghề là “bước chuyển đổi phức tạp, có 

tính chất bước ngoặt”, phần nào phản ánh quá trình được 

đào tạo tại các cơ sở sư phạm.  

Hiện nay, nghiên cứu bài học (NCBH) đã trở thành 

một xu hướng đổi mới chuyên môn ở Việt Nam. Thực 

chất, NCBH được tiến hành hỗ trợ cho sự phát triển 

chuyên môn của GV (Eisuke Saito và cộng sự, năm 

2015). Một số học viên sau đại học trong ngành quản lí 

giáo dục đã bắt đầu nghiên cứu để áp dụng hình thức phát 

triển chuyên môn này cho trường. NCBH được coi là một 

cách tiếp cận tích cực để tăng cường liên kết và hợp tác 

giữa các GV trong việc xây dựng văn hoá trường học. 

Hiện tại vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về đặc điểm 

chuyên môn của GV ở Việt Nam, đặc biệt là vai trò của 

đổi mới chuyên môn theo hướng NCBH. Nghiên cứu này 

được tiến hành nhằm cung cấp nhiều bằng chứng hơn về 

tình hình thực tế phát triển chuyên môn theo hướng 

NCBH và kết quả ban đầu áp dụng cho Trường THCS 

Nguyễn Trực, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Kết quả nghiên 

cứu sẽ góp phần tích cực vào việc kiến nghị chính sách 

cho giáo dục phổ thông trong bối cảnh thực hiện đổi mới 

cơ bản và toàn diện GD-ĐT. 

2. Nội dung nghiên cứu 

2.1. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện tại Trường THCS 

Nguyễn Trực, huyện Thanh Oai, Hà Nội, trong đó có 60 

GV và 688 HS thuộc 18 lớp. Trường THCS Nguyễn 

Trực nằm trong khu vực nông thôn, gồm 60 GV và cán 

bộ, đa số là nữ. Các GV tham gia khảo sát phần lớn đạt 

chuẩn và được đào tạo bồi dưỡng đầy đủ để đáp ứng yêu 

cầu, có 67% GV đạt trên chuẩn. 

Khảo sát cung cấp các minh chứng về đảm bảo kết 

quả học tập của sinh viên bao gồm 3 vấn đề: 1) Thực hiện 

các chính sách phát triển chuyên môn của GV ở cấp 

trường; 2) Vai trò của NCBH đối với cộng đồng học tập 

ở Trường THCS Nguyễn Trực; 3) Hiệu quả của NCBH 

áp dụng đối với cộng đồng học tập ở Trường THCS 

Nguyễn Trực. 

2.2. Kết quả nghiên cứu 

2.2.1. Thực hiện các chính sách phát triển chuyên môn 
của giáo viên ở cấp trường  

Phòng GD-ĐT Thanh Oai, Hà Tây chỉ đạo kế hoạch 

năm học 2017-2018, với các nội dung cụ thể, trong đó có 

nội dung về nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối 
với giáo dục THCS: Đẩy mạnh việc vận dụng DH giải 

quyết vấn đề, các phương pháp thực hành trong các môn 

học, bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức rèn 

luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho HS, tăng 

cường liên hệ thực tế, tích hợp liên môn, tích cực ứng dụng 

công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học.  

Trường THCS Nguyễn Trực thực hiện chính sách về 

phát triển chuyên môn: 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường: 

100% GV đã thực hiện DH lồng ghép, nội dung giáo dục 

kĩ năng sống, giá trị sống trong các môn học, hoạt động 

trải nghiệm sáng tạo. Đại đa số các giờ DH lồng ghép đạt 

hiệu quả cao. 

 Tổ chức hoạt động chuyên môn: 

- Đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn qua NCBH: 

Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động thường xuyên của 

nhà trường và là một trong những hình thức bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ cho GV, giúp GV chủ động lựa 

chọn nội dung, phương pháp DH phù hợp với từng đối 

tượng HS của lớp mình. 

- Theo chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, sinh hoạt chuyên môn 

được tổ chức định kì 2 tuần/lần. Các buổi sinh hoạt 

chuyên môn đã cập nhật các thông báo, văn bản chỉ đạo 

bổ sung; Tổ chức dự giờ, thảo luận nâng cao chất lượng 

dạy - học theo các chuyên đề dựa trên nhu cầu của GV. 

Trong sinh hoạt chuyên môn, mỗi tổ đã tổ chức được 02 

chuyên đề/1 học kì. Về cơ bản, các chuyên đề đã thực sự 

giải quyết được nhiều khâu vướng mắc trong sách giáo 

khoa, trong đổi mới phương pháp DH, ứng dụng công 

nghệ thông tin làm thay đổi chất lượng giờ dạy và từng 

bước góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất 

lượng giờ dạy trên lớp. Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề đã 

được xây dựng khoa học. Nội dung chuyên đề được lựa 

chọn đa dạng và xuất phát từ các vấn đề trong thực tế 

giảng dạy. Quy mô sinh hoạt chuyên đề đa dạng.  

Năm học 2016-2017, mỗi môn học đã xây dựng được 

2 chủ đề/1 học kì, được  thể hiện trong kế hoạch DH và 

đã được phòng GD-ĐT phê duyệt. Nhà trường cũng đã 

xây dựng và thực hiện được 2 chủ đề DH liên môn ở tổ 
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Khoa học xã hội. Bước đầu chủ đề có tác động tốt đến sự 

say mê nhiệt tình của GV và sự chủ động, sáng tạo của 

HS. Song trong quá trình thực hiện cũng còn gặp phải sự 

lúng túng về phương pháp. 

2.2.2. Vai trò của nghiên cứu bài học đối với cộng đồng 

học tập ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trực:  

- Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong 

trường THCS nhằm phát triển năng lực HS;  

- Xây dựng cộng đồng học tập trong GV: Giúp GV 

chủ động hợp tác chuyên môn trong cùng tổ bộ môn; chia 

sẻ kinh nghiệm về đổi mới phương pháp DH giữa các bộ 

môn; GV các môn học biết cách hợp tác với nhau để xây 

dựng các chuyên đề DH tích hợp;   

- Xây dựng cộng đồng học tập trong HS: Từ việc tích 

cực hóa trong sinh hoạt chuyên môn, GV hướng dẫn HS 

xây dựng các cộng đồng học tập nhằm phát huy tính tích 

cực chủ động trong HS. 

2.2.3. Các bước phát triển chuyên môn theo hướng 
nghiên cứu bài học 

Bước 1: Thiết kế tiến trình DH 

Tiến trình DH chuyên đề được tổ chức thành các hoạt 

động học của HS để có thể thực hiện ở trên lớp và ở nhà, 

mỗi tiết học trên lớp có thể chỉ thực hiện một số hoạt 

động trong tiến trình sư phạm của phương pháp và kĩ 

thuật DH được sử dụng. 

Bước 2: Tổ chức DH và dự giờ 

Trên cơ sở các kế hoạch DH đã được xây dựng, 

tổ/nhóm chuyên môn phân công GV thực hiện bài học 

để dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm về giờ dạy. Khi 

dự giờ, cần tập trung quan sát hoạt động học của 
HS thông qua việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ học 

tập với yêu cầu như sau: 

- Chuyển giao nhiệm vụ học tập: nhiệm vụ học tập rõ 

ràng và phù hợp với khả năng của HS, thể hiện ở yêu cầu 

về sản phẩm mà HS phải hoàn thành khi thực hiện nhiệm 

vụ; hình thức giao nhiệm vụ sinh động, hấp dẫn, kích 

thích được hứng thú nhận thức của HS; đảm bảo cho tất 

cả HS tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện nhiệm vụ học tập theo hướng giáo dục 

hòa nhập: khuyến khích HS hợp tác với nhau khi thực 

hiện nhiệm vụ học tập; phát hiện kịp thời những khó khăn 

của HS và có biện pháp hỗ trợ phù hợp, hiệu quả; không 

có HS bị “bỏ quên”. 

- Báo cáo kết quả và thảo luận: hình thức báo cáo 

phù hợp với nội dung học tập và kĩ thuật DH tích cực 

được sử dụng; khuyến khích HS trao đổi, thảo luận với 

nhau về nội dung học tập; xử lí những tình huống sư 

phạm nảy sinh một cách hợp lí. 

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập: nhận 

xét về quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của HS; phân 

tích, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và 

những ý kiến thảo luận của HS; chính xác hóa các kiến 

thức mà HS đã học được thông qua hoạt động. 

Mỗi tổ chuyên môn cần có kế hoạch thường xuyên 

sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng NCBH. Cộng đồng 

học tập GV chia sẻ kinh nghiệm thiết kế tiến trình DH, 

tổ chức và dự giờ DH giúp cho GV cởi mở hơn trong 

chuyên môn, có trách nhiệm và tinh thần xây dựng. 

Bước 3: Phân tích, rút kinh nghiệm bài học 

Quá trình DH mỗi chuyên đề được thiết kế thành các 

hoạt động học của HS dưới dạng các nhiệm vụ học tập 

kế tiếp nhau, có thể được thực hiện trên lớp hoặc ở nhà. 

HS tích cực, chủ động và sáng tạo trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ học tập dưới sự hướng dẫn của GV. Phân 

tích giờ dạy theo quan điểm đó là phân tích hiệu quả hoạt 

động học của HS, đồng thời đánh giá việc tổ chức, kiểm 

tra, định hướng hoạt động học cho HS của GV. 

Việc phân tích bài học có thể được căn cứ vào các 

tiêu chí cụ thể (theo Công văn số 5555/BGDĐT-

GDTrH ngày 08/10/2014 hướng dẫn sinh hoạt chuyên 

môn về đổi mới phương pháp DH và kiểm tra, đánh giá; 

tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường 

trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng) 

như sau: 

Nội dung Tiêu chí 

1. Kế hoạch 
và tài liệu 

DH 

Mức độ phù hợp của chuỗi hoạt động học với mục tiêu, nội dung và phương pháp DH được 

sử dụng. 

Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung, kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của 

mỗi nhiệm vụ học tập. 

Mức độ phù hợp của thiết bị DH và học liệu được sử dụng để tổ chức các hoạt động học 

của HS. 

Mức độ hợp lí của phương án kiểm tra, đánh giá trong quá trình tổ chức hoạt động học của 

HS. 
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2. Tổ chức 
 hoạt động  

học cho HS 

Mức độ sinh động, hấp dẫn HS của phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ học tập. 

Khả năng theo dõi, quan sát, phát hiện kịp thời những khó khăn của HS. 

Mức độ phù hợp, hiệu quả của các biện pháp hỗ trợ và khuyến khích HS hợp tác, giúp đỡ nhau 

khi thực hiện nhiệm vụ học tập. 

Mức độ hiệu quả hoạt động của GV trong việc tổng hợp, phân tích, đánh giá kết quả hoạt động 

và quá trình thảo luận của HS. 

3. Hoạt động 

của HS 

Khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của tất cả HS trong lớp. 

Mức độ tích cực, chủ động, sáng tạo, hợp tác của HS trong việc thực hiện các nhiệm vụ 

học tập. 

Mức độ tham gia tích cực của HS trong trình bày, trao đổi, thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm 

vụ học tập. 

Mức độ đúng đắn, chính xác, phù hợp của các kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của HS. 

 

2.2.4. Hiệu quả của nghiên cứu bài học áp dụng đối với 

cộng đồng học tập ở Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trực 

Khi tiến hành nghiên cứu việc xây dựng cộng đồng 

học tập ở Trường THCS Nguyễn Trực dựa trên khung lí 

thuyết của NCBH, chúng tôi nhận thấy, có những thay 

đổi tích cực không những đối với việc DH của GV mà 

còn trong cả việc học tập của HS. 

Đối với GV, trước khi bài học được tiến hành trên 

lớp, chúng tôi cùng với các GV trong tổ chuyên môn đã 

cùng nhau thảo luận về bài học. Thảo luận tập trung vào 

những câu hỏi như: Bài học nào sẽ được nghiên cứu? Đối 

tượng là ai? Mục tiêu đề ra cho bài học là gì? Phương 

pháp nào sẽ được sử dụng khi DH? Các hình thức tổ chức 

DH nào được vận dụng? Kế hoạch kiểm tra - đánh giá? 

Sau khi cùng nhau trao đổi nhóm GV sẽ lên kế hoạch bài 

dạy. Khi bài dạy được tiến hành trên lớp, các GV sẽ cùng 

nhau dự giờ và trao đổi cải tiến bài học sau dự giờ. Quá 

trình lên kế hoạch bài dạy, dự giờ và trao đổi cải tiến bài 

học chính là quá trình các GV cùng nhau chia sẻ kinh 

nghiệm sư phạm cũng như năng lực chuyên môn với 

nhau, hình thành cộng đồng học tập giữa các GV.  

Đối với HS, khung lí thuyết về NCBH được vận dụng 

để hình thành và phát triển cộng đồng học tập dưới hình 

thức phát triển các nhóm cộng tác. Trong quá trình 

nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng, không có phương pháp 

nào tối ưu trong thiết lập cộng đồng học tập bằng việc 

thiết lập các nhóm học tập cộng tác. Các hình thức tổ 

chức DH theo nhóm nhỏ được các GV ở Trường THCS 

Nguyễn Trực ưu tiên thực hiện. Khi học tập theo nhóm 

nhỏ từ 4-5 HS, các em đều phải tham gia vào các nhiệm 

vụ học tập như có thể cùng nhau thảo luận về một chủ đề 

mà GV đưa ra, cùng nhau làm bài tập, làm thí nghiệm 

hay cùng tham gia một dự án học tập. Quan sát việc học 

tập của HS khi dự giờ, chúng tôi thấy rằng, việc học tập 

cộng tác theo nhóm là phương tiện để nâng cao năng lực 

cho những HS có thành tích học tập thấp hơn và cũng là 

một đòn bẩy để các em có thành tích cao bật xa hơn nữa 

trong học tập. Các em có nhiều cơ hội để thể hiện năng 

lực hơn trong học tập. 

Tham chiếu kết quả nghiên cứu trên, Trường Đại học 

Giáo dục cam kết thực hiện tập huấn cho giáo viên phổ 

thông mỗi tháng 1 lần. Trong năm học 2017-2018, tổ 

chức tập huấn và sinh hoạt chuyên môn đối với các môn 

Văn học, Lịch sử, Hóa học và Sinh học. 

- Các thành viên tham gia dự án của Trường Đại học 

Giáo dục và Trường THCS Nguyễn Trực trao đổi về bài 

học nghiên cứu, thống nhất cách triển khai bài học, các 

phương pháp DH được vận dụng, có sử dụng phương 

tiện trực quan và các hình thức tổ chức DH. 

- Trao đổi sau dự giờ: Các nội dung trao đổi chủ yếu 

hướng vào việc các phương pháp DH và các hình thức tổ 

chức bài học có phát triển được cộng đồng học tập cho 

HS hay không; HS có được thoải mái diễn đạt ý tưởng 

hay không; Các em có thực sự hứng thú với giờ học và 

có tinh thần chia sẻ trong học tập hay không. 

- GV trao đổi về những thay đổi tích cực của HS sau 

2 tháng vận dụng khung lí thuyết về NCBH để phát triển 

cộng đồng học tập trong lớp học nói riêng và tại Trường 

THCS Nguyễn Trực nói chung.  

- Đưa ra những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng 

cộng đồng học tập theo khung lí thuyết của NCBH.  

- Các giảng viên và GV lên kế hoạch cho bài học 

nghiên cứu tiếp theo. 

3. Kết luận 

GV đóng vai trò quan trọng để đảm bảo chất lượng 

giáo dục. Do đó, tập trung phát triển đội ngũ giảng dạy cả 

chất lượng lẫn số lượng cần phải đầy đủ và với các chính 
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sách cụ thể. NCBH theo hướng cộng đồng học tập là một 

xu thế mới trong phát triển chuyên môn tại các trường 

THCS. 

Nghiên cứu trường hợp này được thực hiện ở khu vực 

nông thôn. Các hoạt động phát triển chuyên môn cho GV 

bao gồm sự tham gia của giảng viên sư phạm từ Trường 

Đại học Giáo dục trong việc lập kế hoạch DH, dự giờ, 

sinh hoạt chuyên môn và kế hoạch đổi mới DH. Nghiên 

cứu này cho thấy sự cần thiết tăng cơ hội phát triển 

chuyên môn theo hướng NCBH. Áp dụng kết quả nghiên 

cứu này tới các trường THCS có điều kiện khó khăn sẽ 

làm tăng cơ hội để phát triển chuyên môn. 

Việt Nam đang tiến hành đổi mới căn bản toàn diện 

giáo dục thông qua đề án Đổi mới chương trình, sách 

giáo khoa giáo dục phổ thông. Phát triển chuyên môn 

nhằm đáp ứng đổi mới giáo dục là yêu cầu bắt buộc. 

Sự tham gia của các trường sư phạm trong việc nâng 

cao năng lực chuyên môn cần được thực hiện thường 

xuyên hơn. 

NCBH là một trong những hướng phát triển chuyên 

môn được áp dụng ở một số địa phương. Việc mở rộng 

mô hình sinh hoạt chuyên môn này đến các vùng khó 

khăn giúp cho GV có cơ hội hòa nhập với cộng đồng 

học thuật. 

Nghiên cứu bước đầu tìm hiểu việc thực hiện chính 

sách phát triển chuyên môn ở các trường thuộc vùng khó 

khăn. Kết quả cho thấy, Trường THCS Nguyễn Trực đã 

thực hiện công tác chuyên môn như chỉ đạo về xây dựng 

và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường và tổ chức 

hoạt động chuyên môn. 

NCBH là một trong những hướng phát triển chuyên 

môn đã và đang áp dụng cho một số địa phương. Việc 

mở rộng hoạt động chuyên môn này đến các khu vực khó 

khăn sẽ tạo cho GV cơ hội để hội nhập với cộng đồng 

học thuật. Các GV phổ thông đã đồng ý đưa ra các bước 

cho sự phát triển chuyên môn từ việc thiết kế bài học/ tư 

duy để giảng dạy trong lớp và bước cuối cùng của việc 

phân tích và rút ra bài học kinh nghiệm. 

Nghiên cứu về việc thực hiện chính sách phát triển 

nghề nghiệp ở các trường học có hoàn cảnh khó khăn. 

Kết quả cho thấy, Trường THCS Nguyễn Trực đã thực 

hiện các công việc chuyên nghiệp như chỉ đạo việc xây 

dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của trường và các 

hoạt động chuyên môn. Các GV được biết rõ về vai trò 

của việc học tập đối với cộng đồng học tập trong Trường 

THCS Nguyễn Trực không chỉ hữu ích cho GV mà cả 

cho HS trong học tập theo nhóm. 
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ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ LỰA CHỌN NGHỀ DẠY HỌC
VÀ QUÁ TRÌNH HỌC TẬP TRONG TRƯỜNG SƯ PHẠM ĐẾN NĂNG LỰC

CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC MỚI VÀO NGHỀ

Phạm Thị Thanh Hải, Trần Nguyễn Thủy Giang
Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

Tóm tắt. Trong bối cảnh đổi mới giáo dục, có nhiều nghiên cứu đề cập đến hoạt động
chuyên môn và đào tạo giáo viên. Giáo viên tiểu học mới vào nghề (1-3 năm) cần được hỗ
trợ về chuyên môn và kĩ năng nghề nghiệp. Bài viết đánh giá về một số yếu tố tác động
đến nghề nghiệp của giáo viên tiểu học mới vào nghề. Kết quả nghiên cứu cho thấy phần
lớn giáo viên chọn nghề dạy học vì họ tin tưởng rằng nghề dạy học cho họ cơ hội học tập
và nghiên cứu cao hơn; cộng đồng giáo viên và phụ huynh học sinh cũng đánh giá cao
nghề dạy học hiện tại cũng như tương lai;kinh nghiệm học tập trong trường sư phạm có
ảnh hưởng tích cực đến công việc hiện tại của giáo viên tiểu học mới vào nghề. Một số tồn
tại như nội dung chương trình và thực tập sư phạm cho sinh viên cần được cải tiến sao cho
phù hợp với thực tiễn dạy học.
Từ khóa: Giáo viên mới vào nghề, lí do chọn nghề giáo, năng lực chuyên môn, đào tạo,
trường tiểu học.

1. Mở đầu
Nghề dạy học là một nghề cao quý. Đây là một nghề đòi hỏi người thầy phải chuyên về một

kiến thức và kỹ năng chuyên môn, đạt được và tính luỹ qua nghiên cứu không ngừng và nghiêm
túc; nó cũng đòi hỏi một năng khiếu cá nhân và trách nhiệm tập thể đối với giáo dục và bổn phận
của học sinh [1].

Nhiều nghiên cứu và báo cáo quốc tế đã tập trung vào đào tạo và phát triển chuyên môn
nghiệp vụ cho giáo viên. Trong báo cáo Vấn đề Giáo viên, khảo sát so sánh về đào tạo giáo viên
đã được thực hiện và cũng chỉ ra các vấn đề suy giảm trong chất lượng đào tạo (OECD, 2005) [2],
TESSA, mạng lưới cho việc nâng cao đào tạo giáo viên tại Tiểu vùng Sa-ha-ra Châu Phi (Thakrar,
Zinn & Wolfenden 2009) [3], hay INNOTE, phát triển đối tác các trường PT và ĐH tại Liên minh
Châu Âu, nhằm mục đích phát triển kế hoạch phát triển cho đội ngũ giáo viên mới (Zaki, 2011)
[4]. Tuy nhiên, chỉ có duy nhất một nghiên cứu so sánh mang tính quốc tế có tập trung trực tiếp
vào vấn đề bản sắc giáo viên, gọi tên là TALIS, khảo sát quốc tế về dạy và học, được thực hiện tại
23 quốc gia (OECD, 2005).
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Một số nghiên cứu liên quan như “Nghề nghiệp của người giáo viên” (Nguyễn Thị Mỹ Lộc,
2010) [5] đã đề cập vai trò của người giáo viên trong bối cảnh nhà trường mới, giáo viên là huấn
luyện viên, là người cố vấn, là nhà quản lí quá trình học tập, và cũng là người cùng tham gia vào
quá trình học tập. Đề tài khoa học “Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất mô hình đào tạo giáo
viên chất lượng cao đáp ứng yêu cầu giáo dục tiểu học hiện đại thời kì hội nhập” (Nguyễn Thị
Ban, 2012) [6] cũng có nhận định chung từ các tài liệu tổng quan rằng, trọng tâm trong đào tạo
giáo viên hiện nay chuyển từ quan điểm “truyền thống” sang quan điểm mới hướng vào người học
để giảng dạy tốt hơn. Từ quan niệm đúng đắn về vai trò của giáo dục, yếu tố quyết định chất lượng
giáo dục là đội ngũ giáo viên. Do đó, chất lượng giáo dục phụ thuộc nhiều vào chất lượng tay nghề
của giáo viên, bao gồm: kiến thức chuyên sâu, kỹ năng nghề nghiệp giáo viên.

Những năm gần đây, đã có nhiều công trình nghiên cứu đề cập đến vấn đề hoạt động chuyên
môn và đào tạo giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục. Chương trình khoa học giáo dục cấp
Bộ “Đổi mới đào tạo giáo viên trong thời kì công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”
được thực hiện từ năm 2011-2014 đã có kết quả với một số các đánh giá thực trạng và đề xuất giải
pháp đổi mới đào tạo giáo viên. Đề tài nghiên cứu “Giải pháp đổi mới đào tạo nghiệp vụ sư phạm
cho sinh viên đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông thời kì mới” có hệ thống các cơ
sở khoa học về đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trong các trường sư phạm, đề xuất phát
triển chương trình đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo định hướng hình thành năng lực nghề cho sinh
viên trong các trường đại học sư phạm (Nguyễn Thị Kim Dung và cộng sự) [7]. Tác giả Hà Thị
Lan Hương cũng đề cao vai trò quyết định của người giáo viên mà trên hết là các trường sư phạm –
“cái nôi” đào tạo giáo viên tương lai có ảnh hưởng lớn tới sự sẵn sàng của giáo viên tham gia vào
công cuộc đổi mới giáo dục toàn diện [8]. Các tác giả Vũ Thị Mai Hường và Nguyễn Thị Liên cho
rằng sinh viên sư phạm cần phải được trang bị những tri thức cơ bản, năng lực phù hợp với yêu cầu
đổi mới trước khi trở thành các giáo viên thực thụ [9, 10]. Nghiên cứu về kĩ năng của sinh viên sư
phạm, tác giả Lê Mỹ Dung cũng chỉ ra rằng việc định hướng Nghề nghiệp tương lai có tác động rõ
nét tới khả năng làm chủ cảm xúc của các giáo viên tương lai[11]. Tác giả Nguyễn Thị Kim Dung
và Đỗ Thị Thuận trong nghiên cứu về thích ứng nghề nghiệp của sinh viên sư phạm sau tốt nghiệp
cũng khẳng định rằng quá trình sinh viên tốt nghiệp bước vào nghề là “bước chuyển đổi phức tạp,
có tính chất bước ngoặt”, phần nào phản ánh quá trình được đào tạo tại các cơ sở sư phạm [12].

Mặc dù đã có những nghiên cứu về nghề giáo viên nhưng chưa có nghiên cứu nào cho đối
tượng giáo viên mới vào nghề (từ 1-3 năm). Vì vậy, Bài viết đánh giá về nghề nghiệp của giáo viên
tiểu học mới vào nghề; Một số lí do khi lựa chọn nghề giáo viên; Kinh nghiệm cá nhân trong dạy
học và kiến thức đã được đào tạo ở các trường sư phạm đã ảnh hưởng như thế nào đối với thực
hành nghề nghiệp trong những năm đầu tiên tại nơi công tác.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện năm học 2016-2017, tại các trường tiểu học thuộc 7 vùng
kinh tế của Việt Nam gồm: Trung du và miền núi Bắc bộ (Hà Giang), Bắc Trung bộ (Nghệ An),
đồng bằng Sông Hồng (Hải Phòng), duyên hải Nam trung bộ (Quảng Nam), Tây nguyên (Gia Lai),
Đông Nam bộ ( Tây Ninh) và đồng bằng sông Cửu Long (Cần Thơ). Đối tượng khảo sát gồm 320
giáo viên tiểu học mới vào nghề (từ 1-3 năm) ở Việt Nam. Nội dung khảo sát gồm các vấn đề về
(i) lí do khi lựa chọn nghề giáo viên; (ii) Kinh nghiệm cá nhân trong những năm đầu dạy học.

Các trường tiểu học được khảo sát cho thấy hầu hết là các giáo viên nữ, giáo viên nam ở
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các trường tiểu học chỉ chiếm 17.19%. Tỉ lệ chênh lệch giữa giáo viên nam và giáo viên nữ không
chỉ tồn tại ở Việt Nam mà là thực trạng chung của giáo dục thế giới. Giáo viên được khảo sát hầu
hết đều được đào tạo chính quy và được tập huấn đầy đủ, có 3.13% giáo viên là có bằng sau đại
học, như vậy có thể thấy về trình độ đào tạo của giáo viên khá đồng đều và đảm bảo về kiến thức
chuyên môn, các giáo viên được trang bị đầy đủ các kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn thông
qua các lớp tập huấn chuyên môn.

Các trường tham gia khảo sát rải đều khu vực nông thôn miền núi (chiếm 60.31%). Số còn
lại ở khu vực thành phố là những trường có điều kiện rất thuận lợi.

Những thông tin dưới đây sẽ cho thấy những lí do lựa chọn nghề, cảm nhận về nghề cũng
như những khó khăn và thuận lợi của giáo viên tiểu học mới vào nghề , từ đó phát hiện những vấn
đề cần quan tâm và điều chỉnh cần thiết, kịp thời nhằm hỗ trợ những giáo viên tiểu học mới vào
nghề trong phát triển nghề nghiệp.

2.2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận

2.2.1. Lí do lựa chọn nghề của giáo viên tiểu học mới vào nghề

Bảng 1 dưới đây là ý kiến của giáo viên tiểu học mới vào nghề về những lí do lựa chọn nghề
dạy học.

Bảng 1. Ý kiến giáo viên về lí do lựa chọn nghề dạy học
Các lí do lựa chọn
nghề dạy học Rất tán thành Tán thành Không tán thành Không trả lời ĐTB

SL % SL % SL % SL %
Với trình độ về giảng
dạy, tôi chắc chắn có
việc

28 8.75 183 57.19 93 29.06 16 5.00 2.76

Là giáo viên tôi chỉ
làm việc nửa ngày,
có tới ba/bốn kỳ nghỉ
một năm.

5 1.56 51 15.94 253 79.06 11 3.44 1.92

Tôi xem dạy học là
một nghề 32 10.00 94 29.38 175 54.69 19 5.94 2.35

Mọi người (họ
hàng/bạn bè) ưu ái
việc giảng dạy như
một lĩnh vực học tập
nghiên cứu.

65 20.31 199 62.19 45 14.07 11 3.44 3.03

Tôi luôn thích làm
việc với trẻ nhỏ 139 43.44 171 53.44 7 2.19 3 0.94 3.42

Việc giảng dạy cho
tôi cơ hội để học tập
nghiên cứu cao hơn.

152 47.50 146 45.63 12 3.75 10 3.13 3.45

Có cơ hội để làm
công việc khác ngoài
dạy học

11 3.44 76 23.75 224 70 9 2.81 2.17

Dạy học có mức
lương tốt. 5 1.56 58 18.13 245 76.57 12 3.75 2.07
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Phần lớn giáo viên tiểu học mới vào nghề lựa chọn nghề dạy học có lí do “Việc giảng dạy
cho tôi cơ hội để học tập nghiên cứu cao hơn” (Mean = 3.45 với 47.50% ý kiến rất tán thành và
45.63% ý kiến tán thành) và “Tôi luôn thích làm việc với trẻ nhỏ” (Mean = 3.42 với 43.44% ý kiến
rất tán thành và 53.44% ý kiến tán thành). Rất ít giáo viên đồng ý khi lựa chọn nghề với lí do “Là
giáo viên tôi chỉ làm việc nửa ngày, có tới ba/bốn kỳ nghỉ một năm” (Mean = 1.92 với 1.56% ý
kiến rất tán thành và 15.94% ý kiến tán thành) và “Dạy học có mức lương tốt” với Mean = 2.07
ý kiến rất tán thành chiếm 1.56% và 18.13% ý kiến tán thành. Như vậy cho thấy hầu hết các giáo
viên đều tán thành lí do chọn nghề do yêu thích và có nhận định tốt về vị trí của nghề dạy học
trong xã hội.

Một số giáo viên đưa ra những lí do chọn nghề còn chưa rõ ràng, phân vân nên chưa trả lời
câu hỏi này. Do vậy, có đến 52 giáo viên (chiếm 16.25%) cho rằng nếu được chọn lại nghề thì họ
sẽ không chọn nghề giáo viên nữa, mặc dù đây là con số không cao nhưng cũng đặt ra vấn đề cho
các nhà quản lí cần quan tâm để tìm hiểu lí do cụ thể, để có những hỗ trợ khắc phục vấn đề này.

Hầu hết các giáo viên tiểu học mới vào nghề đều đánh giá nghề dạy học là nghề cao và
rất cao trong xã hội (66.56% ý kiến đánh giá là cao và 6.56% là rất cao). Điều này cũng cho thấy
những cảm nhận của giáo viên tiểu học khi chọn nghề dạy học. Hầu hết các giáo viên khi lựa chọn
nghề dạy học đều cảm nhận rất tích cực nghề (50.31% ý kiến đánh giá là khá tích cực và 46.25%
là rất tích cực)

2.2.2. Ảnh hưởng của quá trình học tập ở trường sư phạm đến cách dạy học của giáo viên
tiểu học mới vào nghề

Giáo viên tiểu học mới vào nghề đều cho thấy kinh nghiệm khi mình còn là sinh viên có
ảnh hưởng tới cách mình dạy hiện tại (70.00% ý kiến của giáo viên), điều này cho thấy những kiến
thức, kỹ năng thực hành sư phạm, thái độ đối với nghề nghiệp và được học tập và rèn nghề rất có
giá trị thực tiễn và hữu ích. Như vậy, kiến thức đã được đã được đào tạo ở các trường sư phạm có
ảnh hưởng rất lớn đến kinh nghiệm cá nhân trong dạy học của giáo viên tiểu học mới vào nghề
trong những năm đầu tiên tại nơi công tác.

Bảng 2. Ảnh hưởng của quá trình học tập ở trường sư phạm đến chất lượng dạy học
Kinh nghiệm khi còn là sinh viên Những trải nghiệm khi còn là

có ảnh hưởng tới chất lượng dạy học một sinh viên trong giáo dục đào tạo
đã có ảnh hưởng đến cách dạy học

Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ %
Có 224 70.00 Có 125 39.06
Không 95 29.69 Không 58 18.13
Không trả lời 1 0.31 Một mức độ nào đó 136 42.50

320 100.00 Không trả lời 1 0.31

Nghiên cứu khảo sát ý kiến đánh giá của giáo viên tiểu học mới vào nghề về ảnh hưởng
của kinh nghiệm khi còn là sinh viên tới hoạt động giảng dạy. Theo ý kiến đánh giá của giáo
viên thì kinh nghiệm khi còn là sinh viên có ảnh hưởng tới chất lượng dạy học (70% ý kiến đánh
giá).Những trải nghiệm của giáo viên khi còn là sinh viên tại trường có ảnh hướng nhiều đến cách
dạy của giáo viên mới vào nghề (39.06% ý kiến có ảnh hưởng và 42.50% ý kiến là có ảnh hưởng
ở một mức độ nào đó), chỉ có một lượng ít các giáo viên (18.13% ý kiến) là cho rằng những trải
nghiệm khi còn là một sinh viên trong giáo dục đào tạo không có ảnh hưởng gì đến cách dạy học
của mình hiện nay.
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Hình 1 dưới đây cho biết các nhân tố liên quan đến hoàn cảnh gia đình của học sinh, ảnh
hưởng đến cá nhân khi làm giáo viên. Ba nhân tố ảnh hưởng được đưa ra cho thấy các nhân tố đều
có ảnh hưởng đến giáo viên mặc dù không phải là thường xuyên. Cụ thể với nhân tố hoàn cảnh gia
đình xa cách, giáo viên có cả vai trò chăm sóc giáo huấn (tư vấn cũng như hỗ trợ về mặt tinh thần)
(41.56% ý kiến đôi khi, 31.25% Hầu hết thời gian và 18.75% Gần như luôn luôn); Học sinh đến
từ gia đình hạnh phúc (52.50% ý kiến đôi khi, 16.60% Hầu hết thời gian và 12.50% Gần như luôn
luôn) và Việc phụ huynh rèn giữ con mình ở nhà, do vậy cư xử ở lớp học cải thiện (50.50% ý kiến
đôi khi, 18.40% Hầu hết thời gian và 12.50% Gần như luôn luôn).

Hình 1. Các nhân tố, liên quan đến hoàn cảnh gia đình
của học sinh, ảnh hưởng đến cá nhân khi làm giáo viên

Như vậy trong ba nhân tố ảnh hưởng đưa ra thì nhân tố Bởi vì hoàn cảnh gia đình xa cách,
giáo viên có cả vai trò chăm sóc giáo huấn (tư vấn cũng như hỗ trợ về mặt tinh thần) là nhân tố
ảnh hưởng nhiều nhất đến cá nhân khi làm giáo viên.

2.2.3. Sự hỗ trợ từ phương diện chuyên môn cho giáo viên tiểu học mới vào nghề

Đánh giá sự hỗ trợ từ Hiệu trưởng hay Trưởng phòng về chuyên môn, ý kiến giáo viên cho
thấy cụ thể như sau: hỗ trợ kiến thức (62.50% ý kiến không hề hỗ trợ; 34.06% ý kiến hỗ trợ Một
mức nhất định nào đấy); Hỗ trợ quản lí lớp học (63.75% ý kiến không hề hỗ trợ; 33.13% ý kiến hỗ
trợ Một mức nhất định nào đấy) và cuối cùng là Hỗ trợ phát triển chuyên môn giáo viên (74.38%
ý kiến không hề hỗ trợ; 23.13% ý kiến hỗ trợ Một mức nhất định nào đấy).

Như vậy ở cả 3 nội dung khảo sát thì vấn đề về Phát triển chuyên môn giáo viên là hầu như
các giáo viên tiểu học mới vào nghề không được hỗ trợ gì từ Hiệu trưởng cũng như trưởng phòng
Giáo dục-Đào tạo.

Giáo viên tiểu học mới vào nghề được tham gia các khóa đào tạo bồi dưỡng từ các cơ quan
chuyên môn (Bộ GDĐT) đều đánh giá chất lượng các khóa đào tạo bồi dưỡng do Bộ GDĐT tổ
chức là rất tốt (20.32%) và cũng tốt (49.69% ý kiến), chỉ có 28.13% giáo viên là không trả lời, đây
là những giáo viên mà chưa được tham gia khóa đào tạo bồi dưỡng từ Bộ GDĐT.

Do đặc thù về vị trí địa lí trường tiểu học và trình độ giáo viên, các giáo viên dạy ở khu vực
nông thôn nhận định mức độ hữu ích của các khóa bồi dưỡng là hơn hẳn các giáo viên dạy ở các

153



Phạm Thị Thanh Hải, Trần Nguyễn Thủy Giang

Hình 2. Ý kiến đánh giá sự hỗ trợ từ Hiệu trưởng hay trưởng phòng GDĐT

Hình 3. Ý kiến đánh giá chất lượng khóa đào tạo bồi dưỡng

trường ở trung tâm thành phố và ở thành phố. Nhóm nghiên cứu đã có một số phỏng vấn sâu về
nhận định khác nhau về vị trí địa lí, các ý kiến cho rằng “giáo viên ở khu vực địa lí khó khăn ít
có có hội tham dự các khóa bồi dưỡng, do kinh phí từ ngân sách cấp hạn hẹp”. Điều này cũng cho
thấy sự cần thiết mở rộng khu vực tập huấn đến khu vực ở các trường ở khu vực nông thôn. Vấn đề
về nội dung và thời lượng bồi dưỡng cho các giáo viên tiểu học mới vào nghề cũng cần được quan
tâm hơn nữa.

3. Kết luận
Nghề giáo viên ngày càng trở thành đề tài được các nhà nghiên cứu giáo dục học quan tâm

nhằm hiểu rõ và tìm giải pháp thúc đẩy "tính chuyên nghiệp hóa" trong dạy học. Những năm đầu
tiên của làm việc được coi là rất quan trọng trong việc hình thành bản sắc chuyên môn. Giáo viên
mới vào nghề (từ 1-3 năm) đối mặt với các vấn đề giảng dạy và quản lí lớp học hàng ngày.
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Bài viết đánh giá về một số yếu tố tác động đến nghề nghiệp của giáo viên tiểu học mới.
Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn giáo viên chọn nghề dạy học vì họ tin tưởng rằng nghề dạy học
cho họ cơ hội học tập và nghiên cứu cao hơn và họ là người yêu trẻ nhỏ. Nghiên cứu này cũng cho
thấy cộng đồng giáo viên và phụ huynh học sinh cũng đánh giá cao nghề dạy học hiện tại cũng
như tương lai.

Hầu hết giáo viên tiểu học mới vào nghề đều cho rằng kinh nghiệm học tập trong trường sư
phạm có ảnh hưởng tích cực đến công việc hiện tại. Tuy nhiên, họ đánh giá chất lượng ở trường
sư phạm chưa cao cho thấy nội dung chương trình và thực tập sư phạm cho sinh viên cần được cải
tiến sao cho phù hợp với thực tiễn dạy học.

Khi trở thành giáo viên, họ chưa nhận được sự quan tâm và hỗ trợ đáng kể từ cán bộ quản lí
giáo dục. Điều này gây trở ngại không nhỏ đối với việc tạo say mê nghề nghiệp và nâng cao năng
lực chuyên môn, nhất là đối với giáo viên tiểu học với vào nghề.

Lời cảm ơn: Nghiên cứu này trong khuôn khổ tài trợ của Đề tài nghiên cứu cấp Đại học
Quốc gia Hà Nội QG16.85.
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ABSTRACT
Evaluating the impact of choice of teaching profession and learning process
in pedagogical schools on the professional competence of the novice teachers

Pham Thi Thanh Hai, Tran Nguyen Thuy Giang

University of Education, Vietnam National Univesity, Hanoi

In the context of education reform, there are many studies that deal with professional
activity and teacher training. The novice teachers (1-3 years) need professional support and
professional skills. The article reviews some of the factors that affect the novice teachers. The
research results show that most novice teachers choose teaching profession because they believe
that teaching profession gives them higher education and research opportunities; Teachers and
parents also appreciate the current teaching profession as well as the future; The learning
experience in a pedagogic school has a positive influence on the current job of a novice teacher.
Some of the issues such as program content and pedagogic practice for students need to be refined
to fit the teaching practice.

Keywords: Novice teachers, reasons for choosing a teaching profession, professional
teaching competence, training, primary school.
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 Welcome Message
by Dr. Ho Thanh My Phuong, Director,  

SEAMEO Regional Training Center (SEAMEO RETRAC) 

 

 

Distinguished Guests, 

Ladies and Gentlemen, 

I am very honored and delighted to welcome you to the Annual 

International Conference on Leadership and Management in Higher 

Education: Challenges, Opportunities and Ways Forward, which is jointly 
organized by the SEAMEO Regional Training Centre in Vietnam (SEAMEO 

RETRAC) and the British Columbia Council for International Education, on 
July 27-28, 2017, at SEAMEO RETRAC‘s premises in Ho Chi Minh City, 

Vietnam.  

Following the success of previous conferences on higher education 

leadership and management and targeting at crucial needs of different 

higher education institutions, the 2017 international conference 
thematically focuses on identifying opportunities and challenges faced by 

higher education institutions, whereas identifying solutions for these 
challenges towards the future leadership and management. In the 

meantime, it aims at providing the participants, including leaders, 

administrators and practitioners, researchers and professionals of higher 
education institutions with opportunities for sharing expertise and 

experience in such areas which are categorized into different sub-themes of 
the conference: challenges and preparations; curriculum innovations and 

experiential learning opportunities for students; applications of information 

communication technology (ICT) in teaching and management; quality 
assurance in education; teacher education; and, 21st century skills 

development.   

I really hope that the Conference can create an environment for 

professional discussion and further network and linkage development; 
specifically, more new collaborations will be initiated and developed after 

the Conference. 

I look forward to welcoming you to the Conference and wish you a 
productive conference and a great time in this beautiful city of Vietnam. 

I would like to extend my sincere thanks to the Conference‘s co-organizer – 
British Columbia Council for International Education, the keynote speakers, 

moderators, presenters and all the participants who will definitely 

contribute to the success of the Conference this year. My final thanks go to 
the organizing committee members and SEAMEO RETRAC‘s staff who have 

taken time out for this special event. 
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Warm regards, 

 

Ho Thanh My Phuong, Ed.D. 
SEAMEO RETRAC Director 

Conference Organizing Committee Chair
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 Introduction to SEAMEO and SEAMEO RETRAC

Southeast Asian Ministers of Education Organization 
(SEAMEO) 

SEAMEO Regional Training Center in Vietnam 
 (SEAMEO RETRAC) 

 

BACKGROUND 

On 30 November 1965, the Ministers of Education of Southeast Asian 
countries established the Southeast Asian Ministers of Education 

Organization (SEAMEO) for the development of the region through regional 
co-operation in education, science and culture. 

SEAMEO consists of: 

Eleven Member Countries: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao 
PDR, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Timor Leste 

and Vietnam 

Eight Associate Member Countries: Australia, Canada, France, Germany, 

New Zealand, the Netherlands, Spain and United Kingdom. 

Four Affiliate Members: the International Council for Open and Distance 

Education (ICDE) and University of Tsukuba (Japan); and the British 

Council, China Education Association for International Exchange (CEAIE). 

One Partner Country: Japan 

Vietnam, readmitted as a SEAMEO Member State on February 10, 1992 by 
the SEAMEO Council, hosts the SEAMEO Regional Training Centre (SEAMEO 

RETRAC) in Ho Chi Minh City, as one of the 21 SEAMEO Centers in the 

Region. 

VISION 

To be a center of excellence in education in Southeast Asia and beyond 

MISSION 

To assist SEAMEO Member Countries to identify and address issues of 
educational leadership and management by providing such services as 

research, training, consultancy, information dissemination, community 

service, networking and partnership 
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ORGANIZATIONAL PROFILE 

The SEAMEO RETRAC Governing Board is the main policy making body of 

the Centre. The Governing Board comprises one representative from each 
of the 11 SEAMEO Member Countries. The Centre is headed by a 

Vietnamese Director who is nominated by the Ministry of Education and 

Training of Vietnam, approved by the Governing Board, and officially 
appointed by the SEAMEO Council President. 

The Centre is staffed by qualified professional, administrative and service 
personnel working in the following divisions and departments: 

 Division of Education; 

 Division of Foreign Studies; 
 Department of International Development; 

 Department of Research and Project Development; 
 Department of Personnel and Legal Affairs; 

 Department of Planning and Finance; 
 Department of Administration; 

 Annex 2; 

 Library and Information Center; and, 
 Department of Quality Assurance and Branding.  

In addition, experts from donors, governments, international organizations 
and exchange programs from affiliated countries complement the 

permanent staff under partnership agreements. 

OPERATIONS 

SEAMEO RETRAC assists SEAMEO Member Countries, especially Cambodia, 

Lao PDR and Vietnam, to identify and tackle problems of leadership and 
management in education at all levels. SEAMEO RETRAC directs its efforts 

on educational issues by undertaking innovative, relevant programs 
through research, training, consultancy, staff exchange and fostering of 

regional and international partnership, and engaging in other related 

activities within and outside the region. In addition, SEAMEO RETRAC offers 
language training, teacher training and other training programs in 

education. 

FUNCTIONS 

In cooperation with local, foreign and international organizations, SEAMEO 

RETRAC conducts: 

 Training courses, workshops and conferences; 

 Research, consultancy, project development and information 
dissemination; and, 

 Study tours, personnel and student recruitment & exchange for 

educational, scientific and cultural purposes. 
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TRAINING APPROACHES 

 Critical thinking and creative problem solving; 

 Interactive, informal and based on experience sharing and practical 
learning; 

 Innovative learner-centered; and, 

 Flexible and cost effective. 

For more information on SEAMEO RETRAC and its activities, visit 

vnseameo.org. 
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Introduction to British Columbia Council for 

International Education (BCCIE) 

 

About BCCIE 

BCCIE is a provincial Crown Corporation committed to supporting the 
internationalization efforts of the Province of British Columbia‘s public and 

independent K-12, public and private post-secondary and language schools. 

Mandate 

BCCIE's purpose is to promote International Education in and for the 
Province of British Columbia, to promote and enhance BC‘s international 

reputation for education, and to support the International Education 

activities of the Government of British Columbia. 

In support of this mandate, BCCIE serves the needs of all International 

Education sectors of British Columbia – public and independent K-12, public 
and private post-secondary, and language schools – in three core service 

areas: 

 Internationalization – Working with the Province and BC‘s public 
and private post-secondary and K-12 sectors and language schools 

to internationalize the BC education system. This is accomplished 
by the provision of a leadership role and includes sharing best 

practices, fostering positive relationships for the benefit of BC‘s 
diverse International Education sectors, and by promoting a culture 

of quality and excellence in internationalization. 

 Market Support – Supporting BC‘s International Education sector in 
positioning BC as the leading quality destination for international 

learners from around the globe. This is accomplished by creating 
and maintaining international networks and providing a 

coordinating function for a variety of activities that support the 

sector and Province. 

 Communication and Professional Development – Enhancing 

expertise in the International Education sector by providing services 
including effective professional development offerings and 

communications to and for BC‘s international education 

stakeholders. 
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Vision 

To profile British Columbia as the education destination of choice for 

learners from around the globe and to promote global citizenry and 
internationalization at all levels in BC‘s education system. 

Organizational structure 

 Board of Directors – BCCIE is overseen by an 11-member Board of 
Directors who ensures our operations reflect our mandate, direction 

and the interests of all stakeholders. Our Board reflects BC‘s 
diverse International Education sector, with representatives from 

public and private post-secondary universities and colleges, public 

and private K-12 schools, private English language and career 
training institutions, and the Ministries of Education, Advanced 

Education and International Trade. 

 BCCIE staff – BCCIE is staffed by a small team of subject matter 

experts in fields related to International Education, government 
relations, programs and events, marketing and communications, 

finance, administration and human resources. 

For more information on BCCIE and its activities, visit bccie.bc.ca. 
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(*) As of July 24, 2017 

THURSDAY – JULY 27, 2017 

08:00 – 

08:30 
Registration 

08:30 – 

09:15 

OPENING CEREMONY 

Welcome Remarks 

Dr. Do Thi Hoai Thu, Dean, Division of Education, SEAMEO 

Regional Training Center (SEAMEO RETRAC), Vietnam  

Dr. Randall Martin, Executive Director, British Columbia 

Council for International Education (BCCIE), Canada 

09:15 – 

10:00 

Keynote Speech (International Hall) 

Taking the Pulse of Higher Education: Challenges, 

Opportunities, and Ways Forward 

Prof. Dr. Noreen Golfman, Provost and Vice-President 

(Academic), Memorial University of Newfoundland (MUN), 

Canada 

Group Photo 

10:00 – 

10:15 
Tea-break 

10:15 - 

11:15 

Session I: 21st Century Leaders: Challenges and Preparations 

Plenary Session I-A (International Hall) 

Moderator: Dr. Randall Martin, Executive Director, British 

Columbia Council for International Education (BCCIE), Canada 

1. Change Leadership and the Development of 

Institutional Educational Frameworks 

Prof. Dr. Doug Hamilton, Professor, School of Education 

and Technology, Royal Roads University, Canada 

2. Understanding Regionalisation in Philippine Higher 

Education against the Backdrop of the ASEAN 

Integration 

Ms. Joclarisse E. Albia, Educational Leadership and 

Management Development, National Chung Cheng 
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University, Taiwan 

3. Risk Identification and Evaluation in Higher Education 

Institutions in Vietnam  

Dr. Nguyen Tien Thanh and Dr. Tran Duc Nga, Hai Phong 

Private University, Vietnam 

Q&A 

11:15 – 

12:15 

Session I: 21st Century Leaders: Challenges and Preparations 

(cont’d) 

Plenary Session I-B (International Hall) 

Moderator: Prof. Dr. James Paulson, Associate Faculty, School of 

Education and Technology, Royal Roads University, Canada 

1. Riding the OBOR Wave: Building World-class Private 

Universities in Malaysia 

Prof. Dr. Yu Sing Ong, Professor and Dean, Faculty of 

Business and Management, Southern University 

College, Malaysia 

2. The Impact of Vietnamese National Culture on the 

Effectiveness of Quality Management in Higher 

Education Institutions 

Ms. Loan T.K. Phan, Ph.D. Candidate, Melbourne Centre 

for the Study of Higher Education, the University of 

Melbourne, Australia 

3. Vietnamese Women Faculty Attaining Higher 

Educational Leadership Positions at An Giang University, 

Vietnam: Opportunities, Barriers and Trends for Future 

Leadership Capacity Development 

Ms. Chau Soryaly, Lecturer, An Giang University, Vietnam 

Q&A 

12:15 – 

13:30 
Lunch break 

13:30 – 

14:15 

Session II: Curriculum Innovations and Experiential Learning 

Opportunities for Students 

Plenary Session (International Hall) 

Moderator: Prof. Dr. Doug Hamilton, Professor, School of 

Education and Technology, Royal Roads University, Canada 

1. Teaching Educational Leadership in the Post-Truth Era 

Prof. Dr. James Paulson, Associate Faculty, School of 

Education and Technology, Royal Roads University, 
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Canada 

2. Towards Excellence in Leadership and Management in 

Higher Education: The College, the Economy and 

Economic Development – Inextricably Linked to the 

Region’s Future 

Ms. Patricia Bowron, Executive Director, International 

and Regional Development, College of the Rockies, 

Canada 

Q&A 

14:15 – 

15:30 

Session II: Curriculum Innovations and Experiential Learning 

Opportunities for Students (cont’d) 

Parallel Session II-A 

(International Hall) 

Moderator: Prof. Dr. Adam 

Goh, Professor, Chief 

Education Technologist, 

Academy of Certified 

Professional Practitioners, 

Singapore 

1. Constructing an Effective 

Model of Blended 

Learning: A Case of 

GENGEO in ULIS, VNU 

Hanoi 

Ms. Hoang Thi Thanh 

Hoa, University of 

Languages and 

International Studies, 

Vietnam National 

University, Hanoi, 

Vietnam 

2. Authentic Assessment to 

Prepare Students for 

Employability Skills 

Ms. Le Thi Viet Ha, 

Academic Developer, 

Ms. Frederique 

Bouilheres, Senior 

Academic Developer, 

RMIT University, Vietnam 

 

Parallel Session II-B  

(Room A101) 

Moderator: Prof. Dr. Malcolm 

H. Field, Professor, Faculty of 

Social Sciences, Kyorin 

University, Japan 

1. How Can We 

Internationalise Higher 

Education Curriculum in a 

Vietnamese Way? 

Ms. Trinh Ngoc Anh, 

Doctoral Student, 

University of Canterbury, 

New Zealand 

2. The Applicability of the 

Dimensions of Learning 

Organizations in 

Philippine  Universities: 

The Case of the University 

of Perpetual Help System 

Dr. Josephine Dasig, 

Faculty, College of 

Education, University of 

Perpetual Help System 

DALTA Las Piñas, Manila, 

Philippines  

3. Students’ Experiences 

with English Medium 

Instruction (EMI) Tertiary 

Programs in Vietnamese 

Context: Implications to 
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3. The Implementation of 

Outcome-Based 

Education at a Philippine 

Institution of Higher 

Learning 

Dr. Perlita C. Custodio, 

Faculty, College of 

Education, 

Dr. Gina N. Espita, 

Document Specialist, 

DEAC, 

Dr. Loureli C. Siy, Faculty, 

College of Education, 

University of Perpetual 

Help System DALTA Las 

Piñas, Manila, Philippines 

Q&A 

Curriculum Developers 

Ms. Vo Phuong Quyen, 

Lecturer, Department of 

English Language and 

Culture, School of Foreign 

Languages, Can Tho 

University, Vietnam 

Q&A 

15:30 – 

15:45 
Tea-break 

15:45 – 

17:00 

Session III: ICT for Teaching and Management 

Parallel Session III-A 

(International Hall) 

Moderator: Prof. Dr. Elenita N. 

Que, Assistant Professor, 

College of Education, 

University of the Philippines, 

Philippines  

1. The Transformational 

Promise of Quality On-line 

Distance Education of the 

21st Century Higher 

Education: The 

Globalization 

Perspectives  

Prof. Dr. Adam Goh, 

Professor, Chief 

Education Technologist, 

Academy of Certified 

Professional Practitioners, 

Singapore 

 

 

Parallel Session III-B  

(Room A101) 

Moderator: Ms. Sonja Knutson, 

Director, Internationalization 

Office, Memorial University of 

Newfoundland (MUN), Canada 

1. Does Online Learning 

Reflect on Traditional 

Class Performance? 

Dr. Hanas A. Cader & Mr. 

Ali Aljamal, College of 

Business and Economics, 

American University of 

Kuwait, Kuwait 

2. Integrating Technology for 

Collaborative Learning 

and Knowledge Sharing:  

Its Implications for 

Undergraduate Education 

Dr. Cecilia Titiek Murniati, 

Faculty of Language and 
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2. Game Making as a 

Collaborative Learning 

Method 

Dr. Ridwan Sanjaya, 

Faculty of Computer 

Science, Soegijapranata 

Catholic University, 

Semarang, Indonesia 

Dr. Cecilia Titiek Murniati, 

Faculty of Language and 

Arts, Soegijapranata 

Catholic University, 

Semarang, Indonesia 

Q&A 

Arts, Soegijapranata 

Catholic University, 

Semarang, Indonesia 

Dr. Ridwan Sanjaya, 

Faculty of Computer 

Science, Soegijapranata 

Catholic University, 

Semarang, Indonesia 

Q&A 

FRIDAY – JULY 28, 2017 

08:30 – 

09:45 

Keynote Speech (International Hall) 

Growing Economies and the Critical Need for a Skilled 

Workforce 

Prof. Dr. David Ross, President and CEO, The Southern 

Alberta Institute of Technology (SAIT), Canada 

09:45 – 

10:45 

Session IV: Quality Assurance in Education 

Plenary Session (International Hall) 

Moderator: Prof. Dr. Noreen Golfman, Provost and Vice-President 

(Academic), Memorial University of Newfoundland (MUN), 

Canada 

1. Developing Quality Culture at Vietnam National 

University of Ho Chi Minh City through the IQA System 

Dr. Nguyen Duy Mong Ha, Head, Office of Educational 

Testing and Quality Assurance, University of Social 

Sciences and Humanities, Vietnam National University 

Ho Chi Minh City, Vietnam 

2. Priorities of Vietnamese Higher Education Leaders 

towards MOET’s Educational Development Strategies 

Dr. Pham Dinh Xuan Thu, Research Officer, Office of 

Cooperation and Research Development, Can Tho 

Medical College, Vietnam 

Q&A 

10:45 – Tea-break 
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11:00 

11:00 - 

12:00 

Session V: Teacher Education 

Parallel Session V-A 

(International Hall) 

Moderator: Mr. Ajay Patel, Vice 

President, External 

Development, Langara College, 

Canada 

1. A Lens on the Assessment 

Practices of Classroom 

Teachers in Two Asian 

Countries: International 

Perspectives for the 

Design of Teacher 

Professional Development 

Program 

Prof. Dr. Elenita N. Que, 

Assistant Professor, 

College of Education, 

University of the 

Philippines, Philippines 

Waqas A. Khan, Doctoral 

Student, Educational 

Assessment, University of 

Management and 

Technology, Lahore, 

Pakistan 

2. The Value of Teaching 

Practicum 

Ms. Tran Thi Hieu Thuy & 

Ms. Nguyen Thi Kim 

Phuong, Lecturers, Faculty 

of English Language 

Teacher Education, 

University of Languages 

and International Studies, 

Vietnam National 

University Hanoi, Vietnam 

Q&A 

Parallel Session V-B (Room 

A101)  

Moderator: Ms. Patricia 

Bowron, Executive Director, 

International and Regional 

Development, College of the 

Rockies, Canada  

1. Seeking Alpha in 

Educational Systems 

Mr. Peter McDowell, 

Lecturer in Education, Law 

Education Business & 

Arts, Charles Darwin 

University, Australia 

2. Teaching Capacity of the 

Novice Teacher - Current 

Status 

Dr. Pham Thi Thanh Hai, 

Head, Research and 

International Relations 

Department, University of 

Education - Vietnam 

National University Hanoi, 

Vietnam 

Q&A 

12:00 – 

13:30 
Lunch break 
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13:30 – 

15:00 

Session VI: 21st Century Skills Development 

Plenary Session (International Hall) 

Moderator: Dr. Alex Zahavich, Vice President of Corporate 

Development and Applied Research, Southern Alberta Institute 

of Technology (SAIT), Canada 

1. Higher Education’s Dew Point and the Art of Kintsugi 

Prof. Dr. Malcolm H. Field, Professor, Faculty of Social 

Sciences, Kyorin University, Japan 

2. Project-based Learning and the Development of the 

21st Century Skills: Perspectives from Students of 

Ethnic Minority Groups at Tay Bac University 

Ms. Nguyen Duc An, Tay Bac University, Vietnam 

3. Students’ Attitudes toward Peer Assessment: Some 

Implications for Forstering 21st Century Learning 

Ms. Pham Thuy Dung, Lecturer at Faculty of Business 

English, Foreign Trade University, Hanoi, Vietnam 

4. Development Practice for Managerial Insights from 

Parables in Daily Life Situations 

Dr. Song-Kyoo Kim, Faculty of Business, Al Hosn 

University, United Arab Emirates 

Q&A 

15:00 – 

15:15 
Tea-break 

15:15 – 

16:15 
NETWORKING SESSION 

16:15 – 

16:45 
Conference Closing  
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Professor Noreen Golfman, Ph.D. 
Provost and Vice-President (Academic), Memorial University of 
Newfoundland (MUN), Canada 

 

Dr. Noreen Golfman is Provost and Vice-president (academic) of Memorial 

University. She served as Dean of the School of Graduate Studies at 
Memorial from June 2008 to September 2014 when she was appointed 

Provost and Vice-President (academic) pro tempore. Under Dr. Golfman‘s 

leadership, the School of Graduate Studies experienced tremendous 
growth. In the last decade, the number of graduate students has doubled 

to a total of 3,565 graduate students. 

Dr. Golfman is a professor of English and holds a PhD from the University 

of Western Ontario. She recently served two terms as President of the 
Canadian Federation of Social Sciences and Humanities, a national 

education advocacy group, and she is Past President of both the Canadian 

Association of Graduate Studies and the Northeastern Association of 
Graduate Schools. She is currently a member of the advisory committee to 

the Canadian studies program at the Hebrew University of Jerusalem. 

Active in Canadian cultural issues and experienced with the media, Dr. 

Golfman is the Founding Director and Chair of the St. John‘s International 

Women‘s Film Festival, Vice-Chair of the Newfoundland and Labrador Film 
Development Corporation and Chair of the Board of the Friends of 

Canadian Broadcasting. Since 2011 she has co-chaired the Board of 
Directors of Business and the Arts NL, an organization that brokers 

relationships and funding between the arts and the corporate/private 
sectors.  In addition to publications in scholarly journals, Dr. Golfman writes 

on the arts and culture in popular venues, and she has worked as a 

commentator, reviewer and performer for CBC radio and television.  
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TAKING THE PULSE OF HIGHER EDUCATION: CHALLENGES, 
OPPORTUNITIES, AND WAYS FORWARD 

 

Keynote Speaker:  
Professor Noreen Golfman, Ph.D. 

 

As a prominent figure in Canadian higher education, Dr. Golfman draws on 

a wide range of experience in senior administration at Memorial University, 

leadership on national and international boards and foundations, and 
service to various arts and culture organizations. Dr. Golfman will present 

her thoughts, ideas and perspectives on current challenges, opportunities, 
and ways forward for 21st century leadership in higher education.   
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Professor David Ross, Ph.D. 
President and CEO, the Southern Alberta Institute of Technology 
(SAIT), Canada 

 

Dr. David Ross is SAIT‘s 16th President. 

Under Dr. Ross‘ leadership SAIT has become Alberta‘s third largest 
institution.  SAIT is known internationally for its applied education, solution-

focused research and enterprising collaborations with people and partners 

from around the globe. 

Prior to joining SAIT, Dr. Ross was President and CEO of Langara College 

where he transformed the institution through extensive growth and 
strategic market development. 

A life-long educator, Dr. Ross has held academic appointments in Business 
at both the University of New Brunswick and Kwantlen Polytechnic 

University. 

Active in his community and on the national and international levels in 
post-secondary education, Dr. Ross is a Member of the Board of several 

foundations, and associations including the Calgary Homeless Foundation, 
and the Business Research Advisory Council for the National Sciences and 

Engineering Research Council. He is also Chair of the Canadian Bureau of 

International Education, Chair of the International Committee for Colleges 
and Institutes Canada, and is a member of the Business Council of 

Canada‘s Higher Education – Business Roundtable. 

Dr. Ross holds a PhD from the University of Nebraska, Master of 

Aquaculture (MAq) from Simon Fraser University, a Master of Business 
Administration (MBA) from Dalhousie University and a Bachelor of Science 

(BSc) from Dalhousie University. David lives in Calgary, Canada with his 

wife Ewa and son, Aleksander.   
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GROWING ECONOMIES AND THE CRITICAL NEED  
FOR A SKILLED WORKFORCE 

Keynote Speaker:  
Professor David Ross, Ph.D. 

 

Drawing on his vast personal experience of senior administration in 
Canada's colleges, polytechnics and universities, in both Alberta and British 

Columbia -- as well as in leadership roles on prominent provincial and 
national bodies – Dr. Ross will delineate in clear terms some of the key 

existing challenges and great opportunities inherent in overseeing and 

inspiring quality leadership and management in the public post secondary 
system, and chart out innovative new directions for consideration. 
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Doug Hamilton, Ph.D.  
Professor, Head of the MA in Educational Leadership and 
Management (International), School of Education and Technology, 
Royal Roads University, Canada  

 

Doug Hamilton has joined Royal Road University since 2000 and has 
served as Associate Dean of the Organizational Leadership and Learning 

Division and Head of the MA in Leadership and Training program, the MA 

in Distributed Learning program, and more recently, the MA in Higher 
Educational Administration and Leadership program. Before joining Royal 

Roads, Hamilton was Director of research and evaluation services for a 
large K-12 school system, the York Region District School Board, in Ontario 

for 10 years. 

As the former Chair of Faculty Development at Royal Roads University, he 
is a passionate supporter of lifelong learning and academic development. 

His scholarly interests include research into various kinds of learning 
innovations that bridge the gap between academic study and the 

professional work place. He was the 2014 recipient of the Gerry Kelly 
Outstanding Teaching Award at Royal Roads, and received recent awards 

from the Canadian Bureau of International Education and the International 

Council for Open and Distance Education. In his role as Chair of Faculty 
Development, he was actively engaged in his own SOTL studies as well as 

acting as a "midwife" to a number of other SOTL research studies 
conducted by his colleagues and students on such topics as problem-based 

learning, integrative learning, online course facilitation and others.  He 

developed the ―RRU SOTL Scholars‖ program – a cohort-based program for 
faculty members interested in actively engaging in SOTL-related studies. 

He has served as a facilitator for Mount Royal University‘s Institute of the 
Scholarship of Teaching and Learning and a consultant to a number of 

other universities and colleges in Canada.  As well, Dr. Hamilton has taken 
an active role in such professional networks as the Educational Developers‘ 

Caucus, the BC University, College and Institutes Professional Developers‘ 

(UCIPD) group, the Vancouver Island Educational Developers Alliance 
(VIEDA) and the International Society for the Scholarship of Teaching and 

Learning (ISSOTL).  

Hamilton received his PhD in educational administration and leadership 

studies from the University of Toronto/OISE, his MA in applied social 

psychology from the University of Saskatchewan and his BA in 
environmental psychology from the University of Waterloo. 
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CHANGE LEADERSHIP AND THE DEVELOPMENT OF 
INSTITUTIONAL EDUCATIONAL FRAMEWORKS1 

Authors:  
Doug Hamilton2, Ph.D., Steve Grundy, Niels Agger-Gupta,  

George Veletsianos and Pedro Marquez 

 

ABSTRACT 

An institutional educational framework defines and communicates the 

academic qualities that help give a university or college its unique identity. 

Most institutional frameworks combine research from the current literature 
on learning, teaching, and pedagogical innovation with an inductively-

generated description of the educational principles and characteristics that 
guide learning and teaching within the specific institution. The 

development of these frameworks is becoming more prevalent worldwide 
as universities and colleges strive to define and preserve a unique 

institutional identity amidst the broader post-secondary landscape 

(Hamilton, Marquez & Agger-Gupta, 2013a; Hamilton, Marquez, & Agger-
Gupta, 2013b). This paper begins with an exploration of the rationale for 

creating an institutional educational framework for teaching and learning 
as well as an overview of the potential benefits and challenges. Several 

examples of different approaches to articulating a framework will be 

described. Next, a case study will be presented describing the ―Learning 
and Teaching Model (LTM)‖ that has recently been developed at Royal 

Roads University. The case study will explore why the LTM was created, 
how the process unfolded, what activities are currently being carried out to 

support its implementation as well as the future plans for LTM 2.0. The 

paper concludes with a discussion of the key change leadership skills and 
competencies that are helpful in the development and implementation of 

institutional educational frameworks. 

  

                                                      

 

 

1 An earlier version of this paper was delivered in a keynote presentation at the Third World 
Congress of Distance Education in Higher Education, Bogota, Colombia on May 19, 2017. 

2  The first author acknowledges that some text in this paper has been published in the 
following publications and used with permission from the publisher: Hamilton, Grundy. & 
Veletsianos (2016) and Hamilton, Marquez, & Agger-Gupta  (2016). Therefore, the authors of 
these publications have been listed as contributing authors of this paper. 
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Joclarisse E. Albia 
Master in Educational Leadership and Management Development,  
National Chung Cheng University, Taiwan 

 

A researcher, educator and development worker, Clarisse is keen to 

explore the intersections of education, communication and policy. With an 
undergraduate and a first master‘s degree in Development Communication, 

Clarisse worked as a faculty member at the College of Development 

Communication, University of the Philippines Los Baños, Philippines. She 
grounds the practice of communication in the development and education 

contexts, having been engaged in a range of learning and communication 
activities including training, instructional design and production, learning 

systems design, and programme/project planning and management. Her 
other professional engagements included serving as communications 

specialist, training officer and project manager for the country‘s 

government sector and local and regional/international organisations such 
as the Mekong Institute and the Mobilisation Lab of Greenpeace; and 

working with a diverse group of stakeholders from grassroots, academics 
and policymakers. Her research and teaching interests are higher 

education, educational policy, learning systems, instructional design, 

programme planning, and development studies. 
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UNDERSTANDING REGIONALISATION IN PHILIPPINE HIGHER 
EDUCATION AGAINST THE BACKDROP OF THE ASEAN 

INTEGRATION 

Authors:  
Joclarisse E. Albia and Sheng-Ju Chan, Ph.D. 

 

ABSTRACT  

Regionalisation in education is not new or uncommon, but it has gained 

increased interest and importance as a result of the ever-increasing 
collaborations, interactions and cooperation among neighbouring nation-

states and even between regions. Conceptions and definitions of the term 
vary, and more so its operationalisation in universities and educational 

institutions. In the Philippines, the emphasis on regionalisation in higher 
education has become even more pronounced with the ASEAN Integration 

Vision. The paper explores the constructions and understanding of 

regionalisation and how it is manifested and made evident in three 
selected higher education institutions in the Philippines. The study found 

that the notion of regionalisation is closely intertwined and highly 
interchanged with internationalization, and it is viewed as a tool for 

national and institutional capacity building as much as it is envisioned as a 

mechanism for regional development. Most of the institutions‘ 
regionalisation efforts are reflective of soft and open collaborations 

particularly designed to enhance the programmatic and curricular focus of 
the institutions. Besides enhancing academic mobility and exchange, 

regionalisation initiatives were geared at developing and enhancing the 
academic niches of the institutions. As a push factor, the ASEAN 

integration serves as both an opportunity for the institutions to legitimise 

and rationalise their regionalisation and, by association, internationalisation 
initiatives; and a ―consciousness‖ that fosters heightened positional 

awareness of the institutions and an increased Asian/Southeast Asian bias.    
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Nguyen Tien Thanh, Ph.D. 
Office of Quality Assurance and Research, Haiphong Private 
University, Vietnam 

 

Dr. Nguyen, Tien Thanh is Director, Office of Quality Assurance and 

Research, Haiphong Private University, Vietnam. He holds Doctor of 
Education from La Trobe University, Australia and his interests are quality 

assurance and teaching and learning in higher education. He is frequently 

invited to be reviewer for several international journals indexed by 
SCOPUS.  

 

Tran Thi Thuy Duong, MBA. 
Deputy Head of Personnel Department, Haiphong Private University, 
Vietnam 

 

Ms. Tran, Thi Thuy Duong is now working as Deputy Head of Personnel 
Department at Haiphong Private University. She is keen to explore the 

many facets of Human Resource Management, especially in Higher 

Education setting.  

 

Tran Duc Nga, Ph.D. 
Director of International Relations Office, Haiphong Private 
University, Vietnam 

 

Dr. Tran, Duc Nga currently holds the position of Director of International 

Relations Office. After pursuing her PhD from University of Tasmania, 
Australia, she continues her research interest in exploring senior managers‘ 

perspectives on the rewarding system and teacher‘s performance.   
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RISK IDENTIFICATION AND EVALUATION IN HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS IN VIETNAM  

Authors: 
Nguyen Tien Thanh, Ph.D., Tran Thi Thuy Duong and Tran Duc Nga, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

Risk management is now increasingly used in organizations in order to 

reduce losses and increase opportunities in a world of uncertainty. In the 
sector of higher education, risk management has become a requirement of 

many quality standards, such as the ISO 9001:2015, the Australian Higher 

Education Standards Framework, and the AUN-QA Framework for 
Institutional Level. In Vietnam, risk management has been recently 

embedded in The Standard of Quality for Higher Education Institutions 
(HEIs). However, the selection of methods used to identify risks proves to 

be challenging for HEIs not only in Vietnam, but also in other countries. 

Employing Delphi technique, this study has identified eight extreme risks in 
human resource management (HRM) in one of the universities in Vietnam. 

The study exemplified the application of Delphi technique in risk 
identification and evaluation in Vietnamese higher education institutions. 

Key words: Risk management, quality assurance, Higher education, 

Delphi technique, Vietnam. 
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Yu Sing Ong, Ph.D. 
Professor and Dean, Faculty of Business and Management, Southern 
University College, Malaysia 

 

Prof. Yu has over 30 years of senior management experience in banking, 

research, consulting and education. He has provided advisory services to 
over five hundred private and public companies in Singapore, Philippines, 

Thailand, Malaysia, Vietnam and Indonesia. He has also managed 

universities and education institutions in Vietnam, Malaysia and Singapore. 
Prof. Yu taught many undergraduate and postgraduate programs of 

partner universities in the fields of Management, Tourism and Arts. He 
graduated with a Doctorate in Business, Doctorate in Arts Management, 

Masters in Business Administration, Masters in Design Management and 

Bachelor of Science. He is also a Certified Financial Planner in Malaysia. 
Prof. Yu is the author of two highly popular books: ―Dao of Managing 

Higher Education in Asia‖ and ―Art of Modern Oriental Management‖.   
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RIDING THE OBOR WAVE: BUILDING WORLD-CLASS PRIVATE 
UNIVERSITIES IN MALAYSIA 

Author: 
Yu Sing Ong, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

This article explores the key issues and challenges of building world-class 

private universities in South East Asia. China‘s One Belt, One Road 
initiative is an important milestone for South East Asia as it seeks closer 

economic and political ties with the region. While the education sector will 

benefit from this initiative due to increases in student and faculty 
exchanges, the private university segment will face stiffer competition as 

Chinese universities establish branch campuses in Malaysia and Laos. 
Private universities in South East Asia need to re-strategise their operations 

to tap on the opportunities offered by their Chinese counterparts. They will 

be able to leverage gains if they cooperate with Chinese universities. The 
article has both theoretical and practical significance for private university 

leaders to follow. 

Key words: OBOR, world-class universities, university leadership, China, 

Malaysia  
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Loan T. K. Phan 
Ph.D. Candidate, Melbourne Centre for the Study of Higher 
Education, the University of Melbourne, Australia 

 

Loan T. K. Phan has been a lecturer at the Faculty of English Linguistics 

and Literature, University of Social Sciences and Humanities, HCMC 
Vietnam National University for more than 20 years and used to be a Vice 

Dean in charge of quality assurance there. Now she is a PhD candidate at 

Melbourne Centre for the Study of Higher Education, the University of 
Melbourne with an interest in quality in higher education including 

management, leadership, institutional culture, quality assurance and 
accreditation, assessment, evaluation, teaching methods and research in 

education. 
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THE IMPACT OF VIETNAMESE NATIONAL CULTURE ON  
THE EFFECTIVENESS OF QUALITY MANAGEMENT  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

Author: 
Loan T. K. Phan 

 

ABSTRACT 

Vietnam has witnessed major changes in all aspects in the twenty-first 

century. The adaptation and absorption of new technologies and 
management concepts have been surprisingly fast. Organizations 

continuously look for new practices to gain competitive advantages 
including higher education institutions. Quality Management (QM) has 

been used in many local universities with the expectation of performance 
and outcome improvement.  However, how to obtain substantial benefits 

from implementing QM practices is a challenging question that needs to be 

answered by both practitioners and researchers.  Relatively few studies 
have explored the interface between national culture and QM especially 

between Vietnamese culture and QM in Vietnamese higher education 
institutions. The study critically examines the impact of national culture on 

the implementation of QM in Vietnamese tertiary institutions based on the 

in-depth review of QM in higher education and the Vietnamese culture 
through the lens of Hofstede‘s framework of national culture. The paper 

argues that QM practices at higher education institutions be adopted 
selectively based on the national culture profile. It advances the 

understanding of QM in higher education from the context bound 
perspective and provides guidelines for leaders on implementing quality 

practices successfully in specific cultural environments. The study‘s findings 

will facilitate ongoing dialogue aimed at supporting current attempts to 
implement systematic reform in universities. 

Key words: quality in higher education, quality management, national 
culture profile, institutional culture, Vietnamese universities. 
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Chau Soryaly 
Lecturer, An Giang University, Vietnam 

 

Chau Soryaly is a lecturer at An Giang University (AGU). She earned BAs in 
TESOL in Can Tho University, Vietnam and MAs in Educational 

Administration at the University of Hawaii at Manoa, USA. She received 
scholarships and presented at Women Leadership in Higher Education 

Conference in Hawaii, AGU‘s qualitative research, Mekong TESOL, 
CamTESOL, Language Education International Conference and ASEAN 

Education Conference-Thailand. She has published articles on TESOL, 

language education, vocational education, educational administration, and 
education assessment. She has just received a PhD scholarship for 

studying Curriculum Studies in New Zealand in 2017-2018. 

 

Chau Khon 
Lecturer, An Giang University, Vietnam 

 

Chau Khon is a lecturer at An Giang University (AGU). He received his MAs 
in Physical Education from the University of Physical Education Ho Chi Minh 

City. He has published articles on physical education, vocational education, 

and education in general. He is also interested in the fields of TESOL, 
language education, educational leadership, and education assessment. 
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VIETNAMESE WOMEN FACULTY ATTAINING HIGHER 
EDUCATIONAL LEADERSHIP POSITIONS AT AN GIANG 

UNIVERSITY, VIETNAM: OPPORTUNITIES, BARRIERS AND 
TRENDS FOR FUTURE LEADERSHIP CAPACITY DEVELOPMENT 

Authors: 
Chau Soryaly and Chau Khon 

 

ABSTRACT 

A 2012 An Giang University (AGU) Report revealed a population 
breakdown of 48 percent men and 52 percent women working in various 

roles at the university. The number of women engaged in administrative 
positions at AGU continued to increase over the last ten years. However, 

only a small number of women (32 percent) has achieved key leadership 

positions such as Dean, Vice Dean, Chairman, and Vice Chairman of 
colleges and departments at the university. The principal board and higher 

level education administration positions are still viewed as masculine-
dominated occupations (68 percent men). A qualitative phenomenological 

study was deployed to explore the lived experiences of women faculty 
attaining leadership positions. Three main themes emerged include (1) the 

availability of opportunities (institutional motivation and personal 

motivation), (2) barriers and challenges to leadership attainment (cultural 
norms, institutional obstacles, and personal obstacles), and (3) lack of 

preparation programs (mentoring and networking, women leadership 
training programs and workshops, and leadership skill development 

programs) for women. The findings of this study would be beneficial for 

educators, administrators, and policymakers from AGU and other 
Vietnamese institutions to determine policies, programs, and practices to 

support women in their advancement to leadership roles. 
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James Paulson, Ph.D. 
Associate Faculty, School of Education and Technology, Royal Roads 
University, Canada 

 

Dr. James Paulson teaches in the post graduate program in Higher 

Education Administration and Leadership at Royal Roads University in 
Victoria, Canada. In addition to developing and teaching post-graduate 

courses in educational administration, teacher education, and international 

education, he works with public and private sector organizations to design 
and develop educational programming and educational leadership 

initiatives in K-12, TVET, and higher education. 

Dr. Paulson‘s experience and achievements in higher education include 

leadership in the design, implementation, and delivery of international 
development projects, short and long-term education programs, and 

teaching at the undergraduate and graduate levels. Dr. Paulson‘s 

experience and achievements in higher education include leadership in the 
design, implementation, and delivery of education development projects in 

Southeast Asia, South Asia, sub-Saharan Africa, and the Middle East & 
North Africa. His research and development practice serves to increase 

appreciation of the incredibly complicated nature of education by exploring 

learning, teaching, and educational administration in diverse communities 
and circumstances in vastly different settings. His long association with 

SEAMEO RETRAC began in 1998 when he assisted in the refocusing of the 
Center‘s mandate toward educational leadership and management and the 

implementation of a cost recovery model for many of its educational 
programs. Most recently, he was the international consultant for the 

Education Leaders Innovation Forum of SEAMEO College. 

Dr. Paulson holds a PhD and a Master‘s degree from the University of 
Victoria Canada, and a Bachelor of Arts and post degree professional 

diploma in education from the University of British Columbia Canada.   
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TEACHING EDUCATIONAL LEADERSHIP  
IN THE POST-TRUTH ERA 

Author: 
James Paulson, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

In November of last year, the Oxford Dictionary announced that their word 

of the year for 2016 would be Post -Truth. Recent events in America, with 
the unexpected election of Donald Trump, in the UK, with its vote to leave 

the European Union, and in continental Europe with the rise of far-right 

political parties such as France‘s National Front, have given rise to new 
terms in popular culture and commentary to describe or explain these 

events. Terms such as alternative facts, fake news, and post-truth have 
entered everyday discourse at an astonishing level.  

While serious examinations of the concept of Post-Truth have begun to 

appear in the literature and in courses and seminars at some universities, 
what has not been explored is its effect on educational leaders and on 

those who teach educational leadership. Indeed, as educators, what post-
truth represents are things we do not want to see in our students or 

colleagues - intemperate behavior, a lack of interest in accuracy or facts, 

including making up one‘s own facts, and a willful and proud lack of 
intellectual curiosity; all being rewarded with power and influence. As 

teachers of educational leadership, our job is to encourage our students to 
be the most thoughtful, self-aware, insightful, and courageous leaders 

possible, while all around us those attributes are constantly and 
consistently being devalued. 

This paper examines the implications of this so-called post-truth era on 

educational leaders and those that teach them. I address the charge 
leveled by some commentators that a preoccupation with post-structural 

and postmodern thought in western faculties of education has made us 
unintentionally complicit in the rise of falsehoods being disguised as truth. 

Finally, I explore ways that we can refute the misinformation that leads to 

inaccurate beliefs, and mitigate their consequences. 
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Patricia Bowron 
Executive Director, International and Regional Development,  
College of the Rockies, Canada 

 

College of the Rockies is a globally-engaged public post-secondary 

institution located in the Rocky Mountains of British Columbia, Canada.  
The College was founded in 1975 and has grown to serve over 10,000 

students every year.  With seven campuses in its region, the College offers 

government-approved post-secondary certificates, undergraduate 
diplomas, bachelor‘s degrees, and graduate certificates and diplomas in a 

variety of programs. 

The College is noted for its commitment to students and the quality of 

local, national and international partnerships. The College currently 
welcomes approximately 12% of its students from outside Canada.  Their 

commitment to students was recognized in 2013, 2014 and 2016 when 

COTR was ranked the #1 college in the world for international student 
satisfaction by the i-graduate International Student Barometer. The 

College‘s excellence in international projects was recognised in 2014 when 
they received Colleges and Institutes Canada‘s Gold Internationalization 

Excellence Award for their innovative international programs and 

partnerships. In 2014, COTR was also awarded the World Federation of 
Colleges and Polytechnics‘ silver award for social development for their 

health work in Kenya.  

Patricia Bowron has a deep knowledge of the Canadian college system 

combined with more than 30 years of strategic leadership and operational 
management experience.  Her diverse roles have included academic, 

international and community development leadership, and she has worked 

in a variety of sectors including extractives, health, tourism, agriculture, 
community development, business and finance.  As a member of the 

senior leadership team at the college, Patricia is responsible for strategic 
business and partnership development initiatives at home and abroad.    
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TOWARDS EXCELLENCE IN LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN 
HIGHER EDUCATION: THE COLLEGE, THE ECONOMY AND 

ECONOMIC DEVELOPMENT – INEXTRICABLY LINKED TO THE 
REGION’S FUTURE 

Author: 
Patricia Bowron 

 

ABSTRACT 

According to the Conference Board of Canada (2016), the province of 
British Columbia‘s economy is foregoing up to $7.9 billion in GDP and over 

$1.8 billion in lost taxes annually because too few people have the 
education and skills needed to help businesses innovate and grow. 

Additionally, ―B.C. employers have strong concerns about the future 

availability of highly educated workers in the face of an aging population 
and rising retirement rates‖ (Conference Board of Canada, 2016, p.i).  The 

British Columbia 2025 Labour Market Outlook (2017) states that 78% of 
jobs will require a trade, college or university education.   

College of the Rockies is a globally engaged Canadian public post 
secondary institution that offers trades, college and university programs 

are located in a region where only 57% of the population has a post 

secondary certificate, diploma or degree (Columbia Basin Rural 
Development Institute, 2016).  As part of a network of over one hundred 

colleges across Canada, College of the Rockies has been at the forefront of 
regional economic development, producing many of the skilled workers 

that the Canadian economy needs and successfully linking graduates to the 

workforce through their education programs.   

Ms. Patricia Bowron of College of the Rockies will provide a practical 

approach on how Colleges can link to industry and the broader community, 
creating a skilled workforce for a stronger economy.  She will explore the 

approaches used by College of the Rockies to enhance economic 
competitiveness in the region and will provide an overview of how the 

College supports the industry with job-ready graduates.  Innovations in 

program development, creative program delivery strategies and applied 
learning opportunities to extend both program reach and relevance will be 

outlined utilizing case studies in diverse sectors including tourism and 
hospitality, driver and equipment operator training and nursing and health. 
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Hoang Thi Thanh Hoa 
Lecturer, University of Languages and International Studies, 
Vietnam National University, Hanoi, Vietnam 

 

Hoa HOANG has been teaching English for over 10 years in ULIS, VNU 

Hanoi. She has participated in a number of national and international 
conferences publishing her research, which is mainly in educational 

innovation, action research and technologies in language teaching.  
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CONSTRUCTING AN EFFECTIVE MODEL OF BLENDED 
LEARNING: A CASE OF GENGEO IN ULIS, VNU HANOI 

Author: 
Hoang Thi Thanh Hoa 

 

ABSTRACT 

For the last 10 years, blended learning has been of dominant discussions 

concerning educational innovation and training in general, and language 
teaching and learning in particular. A great deal of research has been 

conducted to prove its efficiency; and many institutions have adopted this 

new trend in their formal training. However, very few have been done to 
reveal about an effective blended model of learning and teaching, such as 

how much course time is allocated for online learning, and how much is for 
face-to-face. University of Languages and International Studies (ULIS) has 

put blended learning into practice in several courses, among which is 

General Geography of the United States and the United Kingdom 
(GENGEO). Observations of the blended courses show two extremes of 

blending: on one spectrum, the majority of the content in a course is 
learned online, and face-to-face time is merely regarded as Q&A session; 

on the other spectrum, learning is mainly carried out in class and online 

learning is considered supplementary. Based on the result achieved from 
the blended GENGEO pilot course in ULIS, this study aims at designing a 

more effective model of blended GENGEO course in particular, and content 
subjects in general, which also suggests a better frame of time and 

content allocation between face-to-face and online learning and teaching.  

Key words: blended learning, effective model, content subject, allocation  
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Le Thi Viet Ha 
Academic Developer, RMIT University, Vietnam 

 

Ms. Le Thi Viet Ha is an Academic Developer in Learning and Teaching at 
RMIT Vietnam and also a lecturer in Business Statistics in School of 

Business and Management. She has a Master degree in Applied Economics 
and Statistics from Clemson University, SC, US. Before joining RMIT 

Vietnam, she worked in the US for several years with great concentration 
on data analysis, data management, economic analysis, and research in 

different areas such as education, public policy, international relations, 

labor and employment policy. Her research interests are statistics, and the 
scholarship of learning and teaching. 

 

Frederique Bouilheres 
Senior Academic Developer, RMIT University, Vietnam 

 

Frederique Bouilheres is a Senior Academic Developer in Learning and 

Teaching at RMIT Vietnam. Prior to that, she has taught various courses in 
the Bachelor of Accounting as well as the MBA Program (Accounting 

course). Frederique holds a Masters Degree in Accounting and Finance, a 

Graduate Certificate in Tertiary Teaching and Learning, and a MBA; and 
has just submitted her PhD in Accounting. Before venturing into academia, 

Frederique was a manager in a French accounting firm, Mazars where she 
spent more than 7 years (5 in France and 2 in Vietnam) practicing 

accounting, auditing and tax. Her research interests are accounting 

education and the scholarship of learning and teaching.   
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AUTHENTIC ASSESSMENT TO PREPARE STUDENTS  
FOR EMPLOYABILITY SKILLS 

Authors: 
Le Thi Viet Ha and Frederique Bouilheres 

 

ABSTRACT 

Employability has become one of the biggest concerns of higher education 

institutions (Osborne, Dunne & Farrand, 2013). Some authors believe that 
there should be a focus on bridging the gap between real world and higher 

education through changing the curriculum towards a more practical, 

work-related emphasis (Gulikers, Bastiaens & Kirschner, 2004; Wilson, 
2012). Essential to this process is assessment as it influences what is 

taught and measures and supports students‘ learning (Griffith University 
n.d.). However, traditional forms of assessment such as examinations with 

multiple-choice questions which test students on rote learning are not 

suitable to foster deep surface learning. 

An authentic assessment as defined by Gulikers, Bastiaens and Kirschner 

(2004, p. 69), is ‗an assessment requiring students to use the same 
competencies, or combinations of knowledge, skills, and attitudes, that 

they need to apply in the criterion situation on professional life‘. Changing 

the assessment setting to a more ―authentic‖ one is introduced as an 
improved way to embed elements of employability into the curriculum. 

Despite its current high graduate employability rate, RMIT Vietnam has 
started the process of following this trend. This paper introduces the 

implementation of RMIT Vietnam‘s institution wide initiative to move 
towards more authentic assessments and in particular to remove all final 

examinations for all courses by the end of 2018. Aiming to provide 

students with an enhanced learning experience, RMIT Vietnam is going 
through a structured process of collecting and analyzing data about current 

issues with assessments for existing programs; developing supplemental 
resources for designing authentic assessments; organizing a community of 

practice for academic staff to share their experiences and collaborating 

between teaching teams and academic developers to redesign specific 
courses‘ assessments. Although very much a work in progress, positive 

feedback from academic staffs is proving encouraging. 
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Perlita C. Custodio, Ph.D. 
Faculty, College of Education, University of Perpetual Help System 
DALTA Las Piñas, Manila, Philippines 

Dr. Perlita C. Custodio is an educator, speaker and researcher. She has had 
experiences in working with students, facilitating various seminars, 

conferences and workshops and had published a large number of research 
papers on education and faculty development. 

She holds a Bachelor‘s degree in Science, major in Chemistry, a Master‘s 
degree in Education major in Science Education and a Doctorate degree in 

Philosophy major in Educational Management. She has served in the academe 
in various capacities such as a secondary teacher in the High School 

Department of St. Louise de Marillac, Pili Camarines Sur and the Business High 

School of the University of Perpetual Help System DALTA Las Piñas City, 
Philippines.  She is currently the Assistant Director of the Quality Assurance 

Office called the DALTA Executive Academic, Accreditation and Audit Center 
(DEAC) and Coordinator for Faculty Development of the University. She is also 

Professor 1 of the College of Education. 

Gina N. Espita, Ph.D. 
Document Specialist, DEAC, University of Perpetual Help System DALTA 
Las Piñas, Manila, Philippines 

 

Loureli C. Siy, Ph.D. 
Faculty, College of Education, University of Perpetual Help System 
DALTA Las Piñas, Manila, Philippines 

Dr. Loureli Carreon Siy holds a Doctoral Degree in Education major in 

Educational Administration from the Philippine Normal University and a 
Doctoral Degree in Philosophy Major in Educational Management from the 

University of Perpetual Help System DALTA, Summa Cum Laude.  

She has played different roles in leadership and management, including High 
School Principal and Basic Education Director of the University of Perpetual 

Help System DALTA (23 years), President of the Las Piñas Private Schools 
Association (LAPPRISA) (from 1996 to 2002), President of the Private School 

Administrators Association of the Philippines (PRISSAAP) (from 2000-2010), 
Charter President of the Las Piñas DALTA Lions Club, and President of the 

Philippine Association of University Women (PAUW). Currently, she is the 
President of the Pi Lambda Theta, Rainbow Node chapter, an honors society 

for distinguished women and the President of the newly formed Association of 

Philippine Private School Administrators and Mentors (APPSAM). She also 
serves at the College of Education and the Graduate School of the University 

as faculty member and currently the Executive Director of the DEAC Office, the 
office in charge of Quality Assurance including Accreditation of the three 

DALTA University Campuses in Las Piñas City, Calamba City, and Molino, 
Bacoor City, Cavite.   
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THE IMPLEMENTATION OF OUTCOME-BASED EDUCATION 
AT A PHILIPPINE INSTITUTION OF HIGHER LEARNING 

Author: 
Perlita C. Custodio, Ph.D., Gina N. Espita, Ph.D. and Loureli C. Siy, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

The study examined the extent of implementation of outcome-based 

education at the University of Perpetual Help System DALTA Las Piñas 
campus, Manila, Philippines in terms of attainment of the intended student 

outcomes, relevance of the intended student outcomes, course 

organization, instructional process, and support for instruction and 
assessment.  A survey questionnaire was developed to gather information; 

and the data were analyzed using mean, frequency, percentage, rank, 
standard deviation and t-test. The faculty and the students were utilized as 

respondents in the study.  Significant differences were observed on 

attainment and relevance of the intended student outcomes, instructional 
process and assessment. Recommendations are put forward to improve 

the implementation of OBE in the university. These include clarifying 
student outcomes and potential career paths prior to students‘ admission 

into the program, revisiting the curriculum and curriculum map to remove 

redundancies, ensuring the progressive development of competencies, 
integrating TLAs that enhance students‘ information management and 

entrepreneurial skills, incorporating in the instructional process more 
opportunities for collaborative and independent learning as well as the 

practical application of competencies and work skills, improving library and 
laboratory resources, and ensuring the adequacy of various types of 

assessment with feedback consistently provided to all students. 

Key words: higher education, outcome-based education, Philippines 
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Trinh Ngoc Anh 
Ph.D. Student, University of Canterbury, New Zealand 

 

Ms. Anh Ngoc Trinh is a lecturer at Banking Academy of Vietnam. She is 
currently doing a PhD in Education with a focus on internationalisation of 

higher education curriculum at School of Educational Studies and 
Leadership, College of Education, University of Canterbury, New Zealand. 

She has actively engaged in teacher professional development through 
numerous exploratory and action research studies and practical projects 

related to ELT and education. Her research expertise and interests include 

internationalisation of the curriculum, intercultural competence, curriculum 
and materials development, blended learning, flipped learning, project-

based learning and ELT methodology.  
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HOW CAN WE INTERNATIONALISE HIGHER EDUCATION 
CURRICULUM IN A VIETNAMESE WAY? 

Author: 
Trinh Ngoc Anh 

 

ABSTRACT 

As the spotlight in international education over the past few years, 

internationalisation of the curriculum (IoC) has been well documented in 
literature; and its significance has boldly presented in mission statements 

of countless universities around the world. Nonetheless, its concept has 

still existed as rhetoric due to being poorly understood and under-
developed in practice (Green & Whitshed, 2015; Leask, 2015; Rizvi & 

Lingard, 2010; Shiel & Takeda, 2008). In Vietnam, on national and 
institutional scales, along with student and staff mobility, cross-border 

higher education, IoC is a significant initiative towards internationalisation 

of higher education agenda. However, it is merely an act of curriculum 
borrowing from developed countries, especially Westernised ones; and 

internationalised curricula are conventionally characterised as EMI 
programmes. This paper first outlines key transformations of curriculum 

internationalisation in terms of policy and practice in Vietnam, discussing 

opportunities offered for and challenges facing diverse stakeholders such 
as policy makers at national level, administrators, academic staff and 

students at institutional level. Next, it introduces conceptual frameworks of 
IoC at policy and practice levels constructed by theoretical perspectives of 

globalization and curriculum fields and notably Fullan‘s ―three stories of 
education innovation‖ (Fullan, 2000). It ends with a recommendation of 

intercultural training and global learning for academic staff and students to 

achieve internationalisation of the curriculum in a Vietnamese way.  The 
paper is expected to shed some fresh light on the concept of IoC and offer 

significant implications about curriculum policy and leaderships not only in 
Vietnam, but also in other SEAMEO member countries. 
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Loureli C. Siy, Ph.D. 
Faculty, College of Education, University of Perpetual Help System 
DALTA Las Piñas, Manila, Philippines 

 

Dr. Loureli Carreon Siy holds a Doctoral Degree in Education major in 

Educational Administration from the Philippine Normal University and a 
Doctoral Degree in Philosophy Major in Educational Management from the 

University of Perpetual Help System DALTA, Summa Cum Laude.  

She has played different roles in leadership and management, including 
High School Principal and Basic Education Director of the University of 

Perpetual Help System DALTA (23 years), President of the Las Piñas 
Private Schools Association (LAPPRISA) (from 1996 to 2002), President of 

the Private School Administrators Association of the Philippines (PRISSAAP) 
(from 2000-2010), Charter President of the Las Piñas DALTA Lions Club, 

and President of the Philippine Association of University Women (PAUW). 

Currently, she is the President of the Pi Lambda Theta, Rainbow Node 
chapter, an honors society for distinguished women and the President of 

the newly formed Association of Philippine Private School Administrators 
and Mentors (APPSAM). She also serves at the College of Education and 

the Graduate School of the University as faculty member and currently the 

Executive Director of the DEAC Office, the office in charge of Quality 
Assurance including Accreditation of the three DALTA University Campuses 

in Las Piñas City, Calamba City, and Molino, Bacoor City, Cavite.   
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THE APPLICABILITY OF THE DIMENSIONS OF LEARNING 
ORGANIZATIONS IN PHILIPPINE UNIVERSITIES: THE CASE OF 

THE UNIVERSITY OF PERPETUAL HELP SYSTEM 

Author:  
Loureli C. Siy, Ph.D. 

 

ABSTRACT 

This study explored seven (7) dimensions of learning organizations to 

Philippine universities and colleges, and their applicability to the case of 
the University of Perpetual Help Systems Dalta Las Piñas campus. 

Anchoring on the model and theory advanced by Watkins and Marsick 
(1996, 1997, 2003), the study answered four (4) research questions which 

are: (1) What is the profile of respondents classified as managerial 
employees and faculty members, (2) To what extent do employees apply 

the seven (7) learning organization dimensions in the management of 

work-related responsibilities in both individual and team levels,(3) To what 
extent is UPHS operating as a learning organization University as perceived 

by its  Managerial employees and Faculty, and (4) What framework for 
learning organizational development can be designed and applied to 

UPHSD? 

The Dimension of Learning Organization Questionnaire (DOLQ) was used 
as the instrument to gather data.  Results reveal that participants‘ profile 

were substantial enough to be able to provide data needed to formulate a 
general perception of the practices of the University, and that their 

responses are indicative of the status of the University as a learning 
organization. It shows that all of the learning organization dimensions are 

interpreted as often practiced or experienced by employees, in the 

individual, team or organizational levels; and that empowerment at the 
organizational level are less felt, practiced or experienced by the 

employees; the organization is linked to its communities; and how people 
are helped to see the effect of their work on the entire organization. While 

the University‘s systems and procedures are in place, the data likewise 

indicate that there is less involvement across the organization on direction 
setting and implementation of a shared vision to motivate employees. 

Based on the results, a framework for the development of a learning 
organization that could be made applicable to the case of UPHS was 

formulated anchoring on Garvin‘s (2003) theory and model. Five (5) 

imperatives are emphasized on the model, which capture the essence of 
becoming a learning organization coupled with actions at the individual, 

team and organization that make their systems and procedures aligned 
and matched with continuous learning and improvement. 

Key words: learning organization, university 
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ABSTRACT 

Along with globalization, the increasing demand for high quality human 

resources to meet national socio-economic development and the 
orientation development of Ministry of Education and Training of Vietnam 

have had significant impacts on the emergence of Vietnamese English-
medium instruction (EMI) tertiary programs in various fields of study such 

as Information Technology, Economics, Biotechnology, Aquaculture, 
International Business. In reality, however, the implementation of these 

programs has been still a debatable concern among educationalists and 

educational administrators with respect to its curriculum compatibility with 
the local context and expected learning outcomes. As a result, this pilot 

study aims to investigate how students have experienced with EMI tertiary 
programs in Vietnamese context. Data were collected by in-depth 

interviews with 20 final-year students of two EMI programs. Findings from 

the study shed some light for the implementation of EMI tertiary programs 
in Vietnam. From then, possible implications are proposed to EMI 

curriculum developers for future effective development of EMI tertiary 
program in this context.  

Key words: English-medium instruction (EMI), students‘ experiences, 
higher education  
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ABSTRACT 

The trillion dollar global education and training industry had undergone a 

radical change; and the fully on-line distance learning market is a rapidly 
growing opportunity that generated billion in tuition revenues for 

institutions. Market forces are providing a catalyst to alter the traditional 
ways education delivered. The mega trends such as demographics, the 

internet, and the globalization, the advent of new cyber technologies and 
solutions, the changing times and outsourcing strategies, all play major 

roles in the transformation towards the higher education landscape of 21st 

Century professionals and learners. 

The impact of the technological changes and specifically the cyber 

environment will play a vital role in this transformation by reducing the 
cost deployment, and increasing education‘s accessibility. For example, 

digital resource libraries, smart virtual classroom, hybrid distributed 

learning, interactive multimedia together have the capacity to convey 
voice, data and video to almost any location that have cyber connectivity. 

The result of these technology innovations was the emergence of a new 
knowledge-based economy that driven by knowledge and information. 

The attributes of this paper present the arguments that the new innovative 
information technologies were forcing major changes on the traditional 

campus-based learning institutions in both the public and private sectors. 

The policy makers are still relied heavily on high-stakes testing as the 
mainstay in their education reforms. In fact, it is necessary for education 

to empower learner to become thinkers, learner communicators, and social 
beings as well as to be good citizens of tomorrow. It also addresses the 

growing consensus from professional practitioners, parental and public 

opinion that the obsession with tests and league tables has had its day.  

Key words: Innovation, Education Technology, Quality On-line Distance 

Learning 
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ABSTRACT 

Many game developers provide solutions for learning any topics by 

creating games for the students. The game products as the solution help 
the student to learn some topics. However, the students are the 

consumers of game products; and they have a big dependency on the 

game developer to decide the game contents. They should able to make 
their own game while they learn some topics. Using several tools, the 

game making will be easy for any students even though they do not study 
at computer department. Their friends could be invited to join the game 

making and also learn the selective topics together. It will help them to 

increase their passion to learn by selecting their own topics. This paper will 
describe the possibility of game making to be used as a collaborative 

learning method in the class. 

Key words: collaborative learning, game making, learning method, own 

topic, passion to learn  
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ABSTRACT 

Variety of online learning platforms is available for academic practitioners.  

As the educators embrace different methods of online learning methods, 
the technological developments continue to improve and have been 

shaping the modern day education. The end result of the learning-

technology interaction should be reflected on student learning outcomes.  
In this paper, we examine the student learning outcome resulting from 

online homework setup on a traditional classroom performance. A 
regression model is used to assess the impact of online homework scores 

on standardized test performance. The results show that online homework 

scores tend to have a significant but negligible impact on student final 
exam while CGPA has a grater positive impact final exam.  

Key word:  Online Learning, Economic Education, Ordinary Least Square 
(OLS) 
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ABSTRACT 

Digital technology has been changing the landscape of higher education 
teaching and learning. Existing literature on students‘ attitude on 

technology in the classroom shows that students are highly adaptable in 
using sophisticated technology for communication and for educational 

purposes. However, in order to be able to make the most of technology, 
students need guidance. Research on technology-based projects for 

knowledge sharing indicates that students have highly favorable opinions 

toward active learning strategies where students can contribute 
significantly to the collective knowledge. While the impact of technology on 

the academic achievement shows mixed results, numerous studies 
highlight the benefits of the use of technology on students‘ retention rate, 

class engagement, teamwork skill, and students‘ undergraduate education 

satisfaction. This paper discusses the results of a collaborative technology-
based project and its implications on undergraduate educational policies. 

We examined students‘ perception of the group-based game-making in a 
language classroom. The participants showed interests in creating a game 

because it allowed them to share their language skills knowledge with their 
classmates. Classroom is viewed as a community of practice because 

students are mutually engaged. They work together to achieve a common 

goal and to establish their identity and membership. In the classroom, 
every student has equal status. Through group-based game-making, they 

were able to contribute significantly to the development of self-authorship. 
The more students interact, the stronger the membership become, and the 

more information they can share. The results of the interviews 

underscored the power of collaboration on students‘ learning experience 
and self-authorship. It will elaborate on the transformative values of 

technology in higher education, institutional policies, administrative 
support, and the infrastructure needed to encourage the creation of more 

technology-based projects, supports state-of the art education 

technologies.  The challenges and the opportunities of technology for 
undergraduate learning experience will also be discussed. 

Key words: digital technology, game, collaborative learning, self-
authorship, community of practice  
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ABSTRACT 

Quality assurance (QA) system has become an issue of great concern in 

the Vietnamese higher education since it is considered an important tool 
and an integral part of quality culture. As one of the 2 National Universities 

of Vietnam as well as a full member of ASEAN University Network, VNU-
HCM with its 6 member universities has put great efforts in developing its 

quality culture in the last decade. The paper first summarizes the 
theoretical background as well as briefly describes the national, regional 

and international contexts affecting the development of QA system in VNU-

HCM, then analyzes the internal and external quality assurance (IQA and 
EQA) in the Vietnamese higher education with the case study of IQA at 

VNU-HCM (SWOT analysis), and finally gives some implications and 
recommendations for further development of quality culture at VNU-HCM 

and in the Vietnamese higher education through the IQA system, 

especially in terms of setting up a new value system for the synergy 
strength as well as policies, tools and procedures for PDCA-based 

continuous improvement. 

Key words: quality culture; Internal quality assurance (IQA); PDCA; HEIs 
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ABSTRACT 

The impetus for the study reported in this paper is the Higher Education 

(HE) reform agenda outlined by the Vietnamese Ministry of Education and 
Training (MOET). The paper reports on phase two of a multi-method 

research; a qualitative approach using ranking scales and descriptive 

statistics to study how the Vietnamese HE leaders prioritise the quality 
improvement principles outlined by MOET. The ranking/order scale was 

administered to 190 senior managers in the nine State colleges and 
universities in the Mekong Delta region. The qualitative ranking scale 

results show that Vietnamese HE leaders prioritise MOET‘s principles at 

high, moderate, and low levels. Non-significant differences were found in 
the ranking priorities of Vietnamese HE leaders based on demographic 

data. Further studies to investigate Vietnamese HE leaders in the private 
sector and comparative priorities between the State and private institutions 

are recommended to determine what lessons can be applied to improve 

quality in both types of institutions. 

Key words: Higher Education, Leadership, Quality Improvement, Reform, 

Priority, State, Vietnam 
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ABSTRACT 

The internationalization of education brings to fore the integration of an 
international/intercultural dimension into the teaching, research and 

service functions of higher education institutions. In view of this growing 
trend in higher education, this study looks into the assessment standards 

and system in HEIs that influence assessment system at the school level. 

Specifically, this study examines the assessment practices of public school 
teachers in two Asian countries – Pakistan and Philippines. It looks into the 

similarities and differences in the classroom assessment practices of 103 
middle school teachers, teaching in selected public schools in the two 

countries. It determines relationships between assessment practices and 
content area, teaching experience and trainings on educational 

measurement of each country. Evaluative comparisons on the assessment 

practices of the schoolteachers in both countries were also done using the 
comparative education analysis framework developed by Bray and Thomas 

(1995). Units of comparisons include classroom assessment practices, 
formats (traditional and digital), the extent of use, and perceptions on 

effectiveness of assessment strategies. The results show that the 

assessment policies and practices of teachers in the two countries vary and 
are influenced by socio-cultural and political factors. The study provides 

fresh perspectives on the design and implementation of teacher 
professional development program in the light of the internationalization of 

higher education. Recommendations for both governments, HEIs, 
ministries of education and teacher education institutes are proposed.  

Key words:  classroom assessment practices, teacher professional 

development, internationalization of education, comparative education 
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ABSTRACT 

The significant role of teachers to the success of any educational reform is 
undeniable (Darling-Hammond & Berry, 1998, cited in Tuli & File, 2009) in the 

sense that they can help bringing about changes in the society. This was well-
addressed a long time ago by Ho Chi Minh (1958) as ―For one year‘s benefit, 

plant trees. For 100 years‘ benefit, grow humans‖. An effective teacher training 

program, therefore, contributes a great deal to the high quality of any education 
system. As for pre-service teacher training, there are several suggested models 

of professional education, such as ―the craft model‖, ―the applied science model‖ 
and ―the reflective model‖ (Wallace, 1991, p.6), to name but a few. Although 

there are certain differences among these models, they all share a common 

stage – Teaching Practice. Among different ways of organizing teaching practice, 
apprenticeship, also known as teaching practicum, is a significant aspect since it 

provides pre-service teachers with practical experience of how the real teaching 
job actually goes on (Slick, 1998, cited in Gan, 2013).  

Teaching practicum is an essential component in the teacher education program 
of University of Languages and International Studies – Vietnam National 

University (ULIS - VNU). This multiple-case study aims to seek evidences of the 

value of teaching practicum as perceived by pre-service teachers of English in 
two aspects: (1) developing teaching competence and (2) promoting professional 

working skills. By investigating their six-week teaching practicum experience in a 
high school in Hanoi, the study reveals that trainees learn a lot of skills to survive 

their future teaching career. It also shows how they struggle to translate theories 

of teaching learnt at university into practical teaching techniques in the high 
school context. 

The researchers hope to contribute insights of how an essential component of a 
teacher education program is being conducted from the perspective of those who 

are directly involved. Findings from this research suggest certain adaptations to 
be made to current teaching practicum instructions by the University so that pre-

service teachers‘ experience of the apprenticeship period can be enhanced. 

Key words: teaching practicum, professional development, disciplines, teacher 
trainees (also student teachers, or trainees, pre-service teachers), mentors.  



Biographies and Abstracts  

70 | Leadership and Management in Higher Education 

Peter McDowell 
Lecturer in Education, Law Education Business & Arts, Charles Darwin 
University, Australia 

 

Peter McDowell is Lecturer in Education at Charles Darwin University, Darwin, 

Australia. His educational research concentrates on foundations, especially in 
theorising the social construction of academic disciplines and their associated 

pedagogies. He also teaches across the curriculum within his University‘s pre-

service teacher education programmes.  



Biographies and Abstracts 

Leadership and Management in Higher Education | 71 

SEEKING ALPHA IN EDUCATIONAL SYSTEMS 

Author: 
Peter McDowell 

 

ABSTRACT 

Drawing on contested explanations of the systemic underperformance in financial 
markets of ‗active‘ versus ‗passive‘ asset management, the paper develops an 

analogous framework for understanding the protracted difficulties many 
educational systems experience in improving performance relative to 

international benchmarks (such as the OECD‘s PISA surveys). 

Consequently, the financially-derived framework can be applied to educational 
performance; and two of the primary variables from modern portfolio theory, 

alpha and beta, are semantically ‗overloaded‘ to designate, respectively, the 
elements of relative performance attributable to non-systematic interventions 

(such as idiosyncratic instructional techniques), and those elements attributable 

to systematic delivery (such as mandated curriculum and pedagogical norms). 

By invoking recent critical appraisals of ‗active‘ asset management (vis-à-vis 

‗passive‘), the paper argues (subject to further warranting) that it is statistically 
improbable for educational systems (e.g., portfolios of schools) to achieve 

sustained outperformance relative to comparable peers when considered over 
increasing time horizons. Furthermore, given that the different systematic 

contributions to performance (i.e., the different beta values) are commensurable 

only in relation to the aggregate performance of the entire collection of 
participating systems (i.e., the beta of the relevant educational ‗market‘), 

systemic change within a particular educational system can only (at best) skew 
temporarily—i.e., briefly amplify or attenuate—the collection‘s aggregate 

performance. Or, to state this another way, material difference in performance 

relative to peers depends largely on idiosyncratic interventions (alpha), for which 
the most probable outcome over time is reduced performance. 

The paper concludes with some recommendations for teacher education, 
particularly in relation to potential applications for alternate constructions of beta 

(e.g., the prioritisation of certain ‗cross-sectoral‘ factors), as well as promoting an 
appreciation of ‗hidden‘ variables as a possible means of accounting for 

demonstrable outperformance (other than as statistical anomaly).  
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ABSTRACT 

Teacher identity has been an increasingly burning topic for educators in 
understanding and promoting the teaching professionalism. In the very first few 

years of teaching, it is very important for new teachers to shape the academic 
identity. The novice teachers (1-3 years) have to face difficulties in teaching and 

monitoring daily classes.  

This paper evaluates the career of novice teachers when presenting several 
reasons for choosing teaching profession, sharing personal experience and 

describing the effects of school pre-training knowledge on professional practice in 
the early years of working.  

Key words: Novice teacher, the teaching career, teaching method, community, 

parent.  
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ABSTRACT 

Publications focused on technology‘s impact on future society, especially from 
artificial intelligence (AI), have become almost ubiquitous, appearing in 

newsprint, panel discussions and on best-seller book lists. In particular, much of 
the discussion has focused on technology‘s effect on future jobs. For example, an 

author of the 2017 International Bar Association report claimed that ―Jobs at all 

levels in society presently undertaken by humans are at risk of being reassigned 
to robots or AI…‖  Added to the discussion we need to include the reality that 

wage stagnation and minimal wage increases have been witnessed in several of 
the traditional powerhouse economies, from the United States to Japan. The 

McKinsey Global Institute reported that up to 70% of people in advanced 

economies had seen no real increase in their earnings for ten years since 2005. 
The slump has been particularly unkind on those without higher qualifications 

and toward those not of the Science Technology Engineering and Math (STEM) 
disciplines.  

Conversely, the pressure to obtain a higher education degree has increased. But, 
higher education fees have followed an upward spiral trend in most countries, 

with some reports highlighting that the U.S. public university fees have increased 

dramatically more than private fees. The British Government has recently 
announced the possibility of a further rise in university fees, capped presently at 

£9000 (US$11,000) per year. The increase will be allowed to those institutions 
that score highly on scales that measure time students spend in class, jobs 

offered and average graduate earnings. Given the British directive to focus on 

graduate earnings, the return on investment (ROI) of the degree should be 
commensurate and needs discussion. The evidence demonstrates that students 

graduating with professional STEM-related degrees will earn vastly more, not 
only over their lifetime, but also within the short term than nearly all Humanities 

graduates, raising serious concerns for those who choose non-STEM degrees. 

Higher education is not immune to the changing paradigms in our contemporary 

society. This paper will discuss some oversights from higher education in 

adequately preparing futures for their clients by addressing these impacts above. 
The paper will conclude that higher education needs to consider a Japanese 

cultural artistic process, kintsugi. The futures present many unknowns. We in the 
academy must not merely let the futures be created for us: we must be a part of 

the creative process.  
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papers at national and international conferences, and recently at TESOL 
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ABSTRACT 

The growing economic shifts from agrarian to multifunctional economies in Asia 

generally; and Vietnam particularly requires labor force to be well equipped with 
both academic and life skills (Erling, 2014). However, there is a social consensus 

that a significant gap exists between the knowledge and skills gained from 
primary to tertiary levels and those needed for a successful future. Project-based 

Learning (PBL) has been viewed as an effective methodology for closing this gap 
by equipping learners with knowledge in depth and skills of critical thinking, 

communication, collaboration and creativity (hereafter referred to as the 21st-

century skills) to successfully compete in the twenty-first century. Building on this 
educational trend, this study explored the application of PBL in teaching English 

for 120 students of different ethnic minority groups in order to understand its 
effects on the development of both their academic and life skills to better their 

futures. A mixed method was employed to collect both quantitative and 

qualitative data in a mountainous regional university in North Vietnam. The 
findings reveal that although PBL was innovative and unfamiliar with the 

participants, they started to feel elated, motivated and confident. Students had 
their first time to drive their own learning and work collaboratively to create 

projects, which has greatly activated their motivation of learning English and 
equipped them with essential skills. I discuss in the conclusion some 

recommendations for improving pedagogies and practices to promote PBL in 

English education to equip ethnic minority learners with 4Cs skills to ‗survive‘ in a 
competitive global job market. Especially, the role of local educators in adopting 

and adapting PBL in teaching is highly emphasized.   
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2013. Her research interests encompass a range of educational issues concerning 
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cases. Correspondence concerning this article should be addressed to Pham Thuy 

Dung, Faculty of Business English, Foreign Trade University. Contact: 
phamthuydung@ftu.edu.vn or ptdung267@gmail.com. 
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ABSTRACT 

This research explores attitudes toward peer assessment (PA) of 116 second year 

students of English major at Foreign Trade University using two sets of 5-point 
Likert scale questionnaires adapted from Cheng and Warren (1997) and Cornelius 

and Kinghorn (2014) with a view to forecasting opportunities and challenges of 

employing PA in future courses for this group of students. Among the 
participants, 95 students who have already made PA in their previous learning 

courses fill set 1 questionnaire while the rest of participants fill set 2. The 
reliability of the questionnaires is first assessed (Cronbach‘s Alpha: 0.720 and 

0.801 for set 1 and set 2 respectively) using SPSS software version 19; 

subsequently, the collected data is computed for mean scores. The mean values 
indicate that students generally attach importance to PA yet mainly as 

supplementation rather than substitution of teacher assessment. Students‘ lack of 
confidence about their peers‘ expertise and responsibility concerning PA is to 

explain for their response. The students, although they are well aware of their 

responsibilities in giving fair assessment of peers‘ work, still face challenges in 
maintaining objectivity and accuracy of the assessment. These results entail 

reinforcing students‘ self-confidence and increasing their confidence about peers 
in PA by providing them with adequate detailed guidance, modeling and training 

prior to PA. 

Key words: peer assessment, students‘ attitudes, formative assessment, 

summative assessment, 21st century learning  



Biographies and Abstracts  

80 | Leadership and Management in Higher Education 

Song-Kyoo Kim, Ph.D. 
Faculty of Business, Al Hosn University, United Arab Emirates 

 

Dr. Song-Kyoo (Amang) Kim is an Associate Professor of Al Hosn University 
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ABSTRACT 

This paper describes couple of the daily life situations to explain the managerial 

cases and their insights to deliver proper recommendations. Finding certain 
insights by observing something typical is one of most important ability for being 

a critical thinker. It is also one of important skills for a management majored 

student who wants to be a true leader. Real life situations are the parables that 
help common people for better understanding for better managerial decisions. 

This paper demonstrates the guideline how the idea from a daily life situation 
could be adopted into solving real managerial issues. The management cases in 

the paper are based on the real companies which make this paper more tractable 

and instructors could use this material of a case discussion session for their class.  

Key words: Managerial cases; decision making; daily life situations; parables; 

management insight 
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service for 17 years.  He graduated with a Bachelor Degree in Secondary 

Education in the year 1996.  He recently concluded his Master Degree in 
Teaching major in Early Childhood Education in 2016.  He started his teaching 

career in public secondary school in the year 2000 in the Philippines.  In 2011, he 
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international NGO.  He placed as ―Effective Teaching and Learning Adviser‖ to the 
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service at VSO-UK in 2013, he continues to work in private institutions and 

focused on teacher training.  He has been part of the school academic 
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evaluating school program for quality service delivery.  

Currently, he is working as School Academic Adviser at Asean Bridge 
International School, Ratanakiri Cambodia.  His works include General English 

Program Team Leader, Early Childhood Education Adviser and International 

Relation Officer.  

His research work was the first academic research done for Krou Yeung School, a 

private school catering to kindergarten, general English program, regular primary 
and secondary school.   

With his experiences, he continues to learn and mature to his chosen field of 
profession.  His passion to teach and serve brought him to join to different 

training and seminars and seek attendance for international conferences around 

the world.   
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ABSTRACT 

The main objective of this research study is to investigate the relationship and 

influence of leadership styles of the administrators to faculty‘s performance at 
Krou Yeung School, Banlung, Ratanakiri, Cambodia. A total of 53 faculty and 

administrator respondent participated in the study. This number represents the 
76.4% of the total population of faculty and administrator. The questionnaires 

are divided into three parts; profile of the respondents, leadership styles and 
teacher performance: personal and professional.  

Findings reveal that 64.3% of faculty at Krou Yeung School were female and 

young and have 0-3 years teaching experience while the administrators have 4-6 
years teaching experience. Majority of the faculty member and administrator 

only completed grade 12 in secondary school; the management team of Krou 
Yeung School are democratic leaders; no significant difference of the 

management team‘s leadership style as rated by both faculty and administrator 

respondents is democratic and laissez-faire while in autocratic the hypothesis is 
rejected; no significant difference in the leadership style of the management 

team when grouped according to their profile; teacher has high regard in 
honesty and integrity yet low in initiative and resourcefulness and has poor 

professional performance in lesson planning and communication and working 
relationship; there is a significant difference between the personal characteristics 

and lesson planning and involvement in school activities while no significant 

difference was noted between personal characteristics and communication and 
working relationship; there is a positive and significant relationship between 

autocratic and professional characteristic in terms communication and working 
relationship and involvement in school activities while democratic and laisses-

faire rejected the hypotheses. Furthermore, a formal communication at Krou 

Yeung School about the proposed teacher development training should the next 
endeavor of the researcher. 

Key words: Autocratic, Democratic, Laissez-faire/Delegative Leadership, 
Personal and Professional Performance  
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ABSTRACT 

The study aims to explore how the alumni students who studied at An Giang 

University (AGU), Vietnam from 2010 to 2015 and graduated from the two 
majors of English Teacher Education and English Linguistics have met the needs 

of employers. The study was conducted on 172 AGU alumni students. The mixed-
method of qualitative and quantitative research was employed in this study. The 

quality of training program of the two above majors has been evaluated 
regarding the capacity of undergraduate students, including specialized 

knowledge and professional capacity. The validity of training program or 

curriculum was also examined to measure satisfaction of AGU alumni students in 
meeting job‘s requirements and employers‘ needs. The finding points out 55.1% 

of AGU‘s alumni students agreed that they were much satisfied with curriculum of 
the two majors since they could apply what they learned at the university into 

their current jobs while 25.7% of others said that they were less satisfied, and 

only 6.6% of them totally agreed that what they learned was invaluable to them. 
The finding of this study also addresses that the AGU‘s Foreign Language 

Department should set up a considerable plan to review and adjust the 
curriculum to satisfy different demands of employers during the process of 

educating and training students at AGU. 

Key words: alumni students, curriculum, job‘s satisfaction, employers‘ needs 
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ABSTRACT 

This presentation provides recommendations to assist Vietnamese policy makers 

to reach their goal of 40% private sector enrollment. The presentation explains 

Vietnam‘s rationale for expanding higher education enrollment within the private 

sector. The presentation notes how concerns regarding academic quality, 
financial stability, and low reputation hinder private sector enrollments. The 

presentation offers recommendations that encourage policy makers to view 

private sector students as higher education consumers   in need of quality 

assurances, financial stability, and a strong reputation before they can 

confidently enroll within the private sector. The presentation will then start a 

brief dialogue with the audience to their proposed solutions and feedback.  
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ABSTRACT 

A study graduate tracer: a competency assessment conducted specifically to: 1) 

update the whereabouts of the graduates from 2008-2013, 2) to determine the 
problems encountered of graduates in taking the course, 3) to determine the 

employability of Bachelor of  Science in Agribusiness Management graduates of 
school year 2008-2013; and determine to level of competence of the graduates. 

Findings reveal that the respondents were mostly female and single. Most of the 

respondents were graduates of the year 2013 and seven of them received an 
award, which is the Student Agribusiness of the Year. Three of them took up 

professional examinations and most of them did not attend any 
training/seminars. 

Majority of the respondents were presently employed, permanent and belongs to 

a business organization. All of them worked locally. Based on the results 
gathered, reasons for hiring agribusiness management graduates must possess 

marketing capabilities and should be an expert in making business plans or 
business proposals. 

The graduates and employers claimed that the graduates were highly competent 
in organizational, leadership, managerial, entrepreneurial, interpersonal and 

intellectual aspects. Among the entrepreneurial competencies, the graduates 

were at their best in organizational and lowest in intellectual aspects. As to 
values, the graduates were outstanding in work ethics and very satisfactorily in 

assuming responsibility, honesty, ability and positive attitude.  
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ABSTRACT 

In the middle of 1990s, the World Bank (WB) also began its first higher 
education program or project in Vietnam to assist the country‘s steady transition 

to a market economy and to alleviate poverty through human resource 

development. Therefore, WB has a substantial role in order to develop and 
reform the education system as well as higher education in Vietnam. This paper, 

first, traces an empirical research of the role of WB in term of higher education 
reform that it based on using data collected among WB programs or project 

which concerned in higher education in Vietnam from 1990 to present. Second, 
this study will indicate that WB‘s education policy which related between WB and 

Vietnam in higher education policy marking. Finally, it analyzes and discusses the 

relationship between the WB and Vietnam in order to demonstrate the WB‘s 
influence in shaping policies through giving ideas and recommendations so as to 

make certain higher education reforms. 

Key words: World Bank, higher education reform, higher education policy.  
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ABSTRACT 

This paper was aimed to identify the factors impact of satisfaction on masters 

student in postgraduate, which is viewed as intermediaries of the lecturer-
master‘s student relationship quality. This paper proposes a combined qualitative 

and quantitative research method. The qualitative was conducted in a group 
discussion with 5 lecturers and 15 master's students in Ho Chi Minh city. A 

questionnaire was distributed to 388 master‘s students in Hochiminh city by 

using the convenience sampling method. The reliability and validity of the 
instruments were fit and had shown high values to be used in the actual study. 

Analysis of structural equation modeling (SEM) was conducted to identify the 
impact of the relationship between concepts. The results of the study show that 

relationship quality between lecturer and masters student play a mediator role in 

the impact of lecturers‘ competency, lecturers‘ motivation, interaction, and 
courses in satisfaction. The findings of this study would provide the 

recommendation for the education managers in designing courses for the 
purpose of improving the teaching quality and helping lecturers to establish the 

relationship with their master's student. 

Key words: Relationship quality; Master‘s student; Lecturer; Satisfaction; 
Postgraduate  
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ABSTRACT 

The aim of this research is to investigate better understanding of the increasing 

number of women leaders in Vietnamese higher education. The research was a 
qualitative study using a narrative inquiry research design as a means to elicit 

the lived experience of some respected female educational leaders. However, a 
higher number of male leaders than females still fills senior management roles in 

Vietnamese higher education.   

This study explores perspectives on the leadership styles of women leaders who 
want to position at leadership in higher education. Most of the female leaders 

have not leadership training at any school; so their leadership and management 
is practiced by experiences. The identification of important factors affecting the 

educational leadership of these figures will provide insight into the nature of 

leadership in relation to teaching and learning in Vietnamese higher education. 

Research will focus on interview as method for exploring the stories of female 

educational leaders in Vietnam National University, Hanoi (VNU) and the role of 
female leaders in changing, developing and perfecting valuable structures. 

Exploring these stories will demonstrate and can be understood the leadership 
styles of female leader in at VNU.  

Key word: leadership; female education leader; higher education  
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ABSTRACT 

The community colleges and local universities are two models of community 
schools under the higher education of the national education system. The local 

university model appeared in 1997, and the community college model was 
established in 2000. 

The birth of these two community school models has contributed to the success 
of reforming and developing higher education system policy under the Party and 

State‘s philosophy of community education in the 20-year-period of renovation 

and integration. However, nowadays, there are several difficulties and challenges 
that have risen in the operation and development of these two models. 

The article focuses on analyzing the difficulties and challenges encountered at 
present, and proposing directions and solutions for the community colleges and 

local universities in order to develop according to the philosophy of higher 

education, and contribute to building a successful learning society in Vietnam. 

Key words: community college, local university, community university, higher 

education, learning society  
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ABSTRACT 

Pedagogical lecturers, with the characteristic of their job, are "teacher of 

teacher". They teach how to teach, how to learn, transmit the inspiration and 
teach how to transmit the inspiration, both teaching and practicing; they are an 

example, a "model" for students and the younger generations. In the context of 

fundamental and comprehensive reform of education in the direction of capacity 
development, the training of pedagogical lecturer within the framework of 

professional capacity is an indispensable, objective and urgent requirement.  

Determining the competency framework for career activities suitable with the 

particularities of job position and job titles of pedagogical lecturers is a 

mandatory requirement in universities. Building a standard professional capacity 
framework for pedagogical lecturer is considered one of the most important 

steps for the planning, recruitment, use, training, retraining and treatment 
policies for pedagogical lecturer. 

Nowadays, there are some researches on the capacity framework of university 

lecturers in general, or pedagogical lecturer in particular, but they haven‘t 
provided a way to determine the level of each competence or each group of 

competence for career activities of pedagogical lecturers according to their job 
position and job titles, and associated with the characteristics of pedagogical 

universities or the universities with pedagogical training; It hasn‘t yet shown how 
to manage these officers in the framework for career activities.   

This article proposes some solutions for the training of pedagogical lecturer 

according to the framework for career activities, which is built on the 
pedagogical characteristics, suitable with the school's mission and with the 

criteria in levels corresponding to the job titles of pedagogical lecturer. 

Key words: Career Competency, Competency Framework, Job Position, Job 

Titles, Training Pedagogical Lecturer  
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ABSTRACT 

In line with the trend of economic integration in the region, the world and 

current globalization, the Vietnam government has implemented many policies to 
reform the national education. One of the most important policies is the 

Resolution No. 29 - NQ / TW dated 11/04/2013 on Basic and Comprehensive 

Innovation in Education and Training.  

In correlation with the government policies, the management board of most 

Higher Education Institutes (HEIs) in Vietnam has been strongly focusing on 
increasing the quality of leadership and management as priority objective in 

order to upgrade their operation model to ensure sustainable success for all 

concerned stakeholders including the HEI itself. This paper aims to discuss some 
policies for both academics and administrators in HEIs. 

Key words: HEIs, Leadership, management  



Biographies and Abstracts  

96 | Leadership and Management in Higher Education 

Tran Thi Nga 
Department of Testing and Quality Assurance, University of Social 
Sciences and Humanities - Vietnam National University, Ho Chi Minh City, 
Vietnam 

 

USING PERFORMANCE INDICATORS IN MEASURING AND 
MONITORING THE QUALITY OF TEACHING AND LEARNING IN 

HIGHER EDUCATION: OVERVIEW AND IMPLICATIONS FOR 
VIETNAMESE UNIVERSITIES 

Author:  
Tran Thi Nga  

 

ABSTRACT 

The increasing emphasis placed on quality management within universities and 

the growing trends of quality accreditation and assurance in Vietnam have led to 
the development of a series of performance indicators to aid the quality 

management process. However, the current practices of using performance 
indications in measuring and monitoring the quality of teaching and learning at 

Vietnamese universities are not well established. In this paper, the author will 

(1) provide an overview of the use of teaching and learning indictors at the 
national and institutional levels in some countries, (2) examine the impacts of 

performance indicators on monitoring and assuring the quality of teaching and 
learning; (3) figure out the implications of the quality framework proposed by 

the MOET of Vietnam, the AUN-QA of ASEAN University Network to  current 

practices of performance enhancement within Vietnamese universities; (4) figure 
out the implications for Vietnamese universities on developing performance 

indictors at as one of effective tools to measure and monitor  teaching and 
learning quality. 

Key words: performance indicators, teaching and learning quality, quality 

monitoring  
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ABSTRACT 

Promoting education in the digital era is an important part of education. Changes 
of digital technology affect people in different dimensions, such as education, 

economy, society and politics. In Thailand, The National Education Act, B.E. 
2542 stipulating the management model of the formal education, non-formal 

education system promotes non-formal education and informal education. The 
problem in the education system of the past, including equality of access, 

fairness and quality of people, decentralization of education, has been studied 

thoroughly. In the Act, delays in budget of academic administration and the 
general administration are also streamlined to encourage and support the 

participation of partners. The Act sets a mechanism and tool to drive the 
educational development in line with the social development and works on the 

integration between public and private agencies in the non-formal education and 

informal education, leading to a system of education and low-cost operation. 
Efficient and modern service anyway for too many people. 

Key words: non-formal education/ informal education/ laws and policies related 
to the promotion of non-formal and informal education/ promotion and support 

non-formal and informal education in the digital era. 
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Teacher identity has been an increasingly burning topic for educators in understanding 
and promoting the teaching professionalism. In the very first few years of teaching, it is 
very important for new teachers to shape the academic identity. The novice teachers (1-3 
years) have to face difficulties in teaching and monitoring daily classes.  

This paper evaluates the career of novice teachers when presenting several reasons for 
choosing teaching vocation, sharing personal experience and describing the effects of 
school pre-training knowledge on professional practice in the early years of working.  
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1. Rationale  
UNESCO gave recommendation on the teaching profession "Teaching must be 

respected as a profession. This is the type of public service that requires the teacher to 
specialize in specific knowledge and skills acquired and accumulated through continuous 
and rigorous research; It also requires a personal aptitude and collective responsibility for 
the education and duties of students"1.  

The experiences and ideas of educators about their profession, working conditions, 
prestige, and accomplishment have a great impact on their actions, as well as on the 
quality and effectiveness of teaching. At the same time, subjective views of individuals 
are difficult to change and are often closely linked with oneself. Hence, professional 
identity is an important factor in developing an effective teacher.  

Recently, many international studies and reports have focused on training and 
professional development for teachers. In the report Teachers Problems, a comparative 
survey of teacher training has been carried out and also pointed out the problem of the 
decline in the quality of education (OECD, 2005)2, TESSA, the network for improving 

																																																													
1 Déclaration sur l’éthique professionnellehttp:unesdoc.unesco.org/images/0011/001140/114048f.pdf 
2 OECD (2005). Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers. Paris: OECD. 



teacher training in Saharan sub-region Africa (Thakrar, Zinn, & Wolfenden, 20093), or 
INNOTE, development partners of the high schools and the universities in the European 
Union, aims to construct development plans for novice teachers (Zaki, 2011)4. However, 
there was only one international comparative study focusing directly on the issue of 
teachers’ characteristics, called TALIS, teaching and learning international study, 
conducted in 23 countries (OECD, 2005).  

Vietnam has affirmed human resources as the decisive factor for the country's 
development in the period of industrialization and modernization. Instruction No. 40 CT / 
TW dated June 15, 2004 on "Building and improving the quality of teachers and 
educational administrators"; Then, on January 11, 2005, the Prime Minister issued 
Decision No. 09/2005/QD-TTg approving the Scheme on Building and improving the 
quality of teachers and educational administrators in the period of 2005-2010. Thus, 
improving the quality of teachers is a very important task, but no less difficult for the 
education management from the State to local levels. One of the basic solutions to 
improve the quality of teachers and education administrators is to organize regular 
training and retraining for this group.  

Vietnam's educational development strategy for 2011-2020 period affirmed 
“fundamental and comprehensive reform of Vietnamese education in the direction of 
standardization, modernization, socialization, democratization and international 
integration, Among them, renovation of educational management mechanism, 
development of teachers and educational administrators is a key factor” and “Education 
and training have the mission to raise the population's intellectual standards and develop 
human resources, fostering talents, significantly contributing to building the country, the 
culture and the people of Vietnam”. Moreover, the Socio-Economic Development 
Strategy 2011-2020 has stated: “Developing and improving the quality of the human 
resources, especially high-quality human resources, is a strategic breakthrough”. 
However, Vietnam has not done much research on the teaching professional 
characteristics.  

Some related studies such as "Profession of a teacher" (Nguyen Thi My Loc, 
2010)5 mentioned the role of the teacher in the context of the new school, the teacher is 
the coach, a supervisor, a learning process manager, and also a participant in the learning 
process. Scientific research “Research on the scientific basis and the proposal for a high-
quality teacher training model to support the requirements of modern primary education 
																																																													
3 Thakrar, J., Zinn, D., & Wolfenden, F. (2009). Harnessing Open Educational Resources to the Challenges of 
Teacher Education in Sub-Saharan Africa. The International Review of Research in Open and Distance Learning, 
10(4), 1-8. 
4 Zaki, K. (2011). Teaching is relative: Learning how to teach even more so. - The INNOTE project and its view on 
newly qualified teachers' freedom, support and supervision in Europe's induction cultures. In EDULEARN11 
Proceedings: 3rd International Conference on Education and New Learning Technologies. Barcelona, Spain. 4-6 
July, 2011 (p. 7029). 
5 Nguyen Thi My Loc (2010), Teacher Career, The Sciece Journal, Vietnam National University, Hanoi. 



in the period of integration” (Nguyen Thi Ban, 2012)6 also identified that shifting the 
focus on teacher training from a "traditional" perspective to a learner-centered 
perspective should result in a better teaching performance. From the right perspective on 
the role of education, the decisive factor in the quality of education is the teaching staff. 
As a result, the quality of education is highly dependent on the quality of the teachers’ 
skills, including in-depth knowledge and professional skills.  

In recent years, a number of studies have addressed this issue. The Ministerial-level 
educational science program "Innovating teacher training in the period of 
industrialization, modernization and international Integration", implemented from 2011 
to 2014, has resulted in a number of real assessments and proposals for innovative 
solutions for teacher training. Research topic "The innovation of pedagogical training for 
undergraduates to support the requirements of general education in the new period" has a 
system of the scientific basis for pedagogical training for teachers in pedagogical schools, 
also proposed to develop pedagogical training programs in the orientation of shaping 
vocational skills for students in pedagogical universities. (Nguyen Thi Kim Dung et al)7  

Although there have been studies on teacher training, there is no research available for 
new teachers (1-3 years teaching experience). Therefore, the article evaluates the 
profession of new elementary school teachers; some reasons for choosing the teaching 
profession; Personal experience in teaching and the influence of knowledge acquired at 
pedagogic universities for professional practice in the early years.  

2. Methodology and survey information  

This study is being conducted in 2016-2017. The survey included 320 newly recruited 
primary teachers (1-3 years of experience) in Vietnam. The content of the survey includes 
the following issues: (i) reasons for choosing the teaching profession; (ii) personal 
experience in the early years of teaching.  

Findings from the survey show that most teachers were female , and that male teachers in 
primary schools accounted for only 17.19%. Most of the surveyed teachers received 
formal training and were fully trained, with 3.13% of the teachers having postgraduate 
degrees, so teachers' levels were evenly matched and ensure professional knowledge; 
teachers are fully equipped with experience and expertise through specialized training.  

Surveyed schools spread to mountainous rural areas (60.31%). The remaining is in the 
metropolitan area with favorable conditions. Surveyed schools are evenly distributed in 
terms of geographic location.   

																																																													
6 Nguyen Thi Ban (2012) “Research on the scientific basis and the proposal for a high-quality teacher training model 
to support the requirements of modern primary education in the period of integration” 
7 Nguyen Thi Kim Dung et all (2015) Training pedagogical skills in the orientation of shaping vocational skills for 
student in the pedagogical universities. Pedagogical University Publishing.   



This paper evaluates the career of novice primary teachers, several reasons for choosing 
teaching vocation, personal experience and the effects of school pre-training knowledge 
on professional practice in the early years of working.  

Career profiles below will show the reasons for choosing the profession, the perceptions 
of the profession by the novice primary teachers as well as the difficulties and advantages 
of the teacher; from there understand the necessary issues and concerns that need to be 
adjusted for the novice primary school teachers.  

3. Result of the research  
3.1. Reasons for choosing the teaching career 
Table 1 presents opinions of  novice primary teachers about the criteria and reasons for 
choosing teaching career.  

Table 1. The reason for decision about teaching as a career  

  

Strongly 
agree Agree Disagree Strongly 

disagree Missing 

SL % SL % SL % SL % SL % 

With a teaching 
qualification I am assured 
of a job. 

28 8.75 183 57.19 84 26.25 9 2.81 16 5.00 

As a teacher, I only work 
half-day, with three/four 
holidays a year. 

5 1.56 51 15.94 168 52.50 85 26.56 11 3.44 

I view teaching as a 
calling. 32 10.00 94 29.38 121 37.81 54 16.88 19 5.94 

People (relatives/friends) 
recommended teaching as 
a field of study. 

65 20.31 199 62.19 35 10.94 10 3.13 11 3.44 

I have always enjoyed 
working with children. 139 43.44 171 53.44 7 2.19 

  
3 0.94 

Teaching provides a good 
opportunity to further my 
studies. 

152 47.50 146 45.63 12 3.75 
  

10 3.13 

Teaching gives me the 
opportunity to do a second 
job additional to my 

11 3.44 76 23.75 179 55.94 45 14.06 9 2.81 



teaching. 

Teaching provides a good 
salary. 5 1.56 58 18.13 199 62.19 46 14.38 12 3.75 

 

The reason for most teachers choosing teaching as their career is “Teaching provides a 
good opportunity to further my studies.” (Mean = 3.45 with 47.50% strongly agree and 
45.63% agree) and reason “I have always enjoyed working with children” (Mean = 3.42 
with 43.44% strongly agreed and 53.44% agreed). The reason that a few teachers choose 
“As a teacher, I only work half-day, with three/four holidays a year.” (Mean = 1.92 with 
1.56% strongly agreed and 15.94% agreed) and “Teaching provides a good salary” with 
Mean = 2.07, 1.56% strongly agreed and 18.13% agreed. 

Other reasons include: teaching gives me the opportunity to do a second job additional to 
my teaching; I view teaching as a calling; With a teaching qualification I am assured of a 
job don’t receive much approval from the teachers. This shows that most teachers agree 
on the reason for choosing teaching career because of their love for teaching and good 
judgment on their position in the society.  

There is a number of teachers who has not clearly indicated the reasons for choosing 
a job or leave the questions unanswered. Therefore, in Table 2, 52 teachers (16.25%) said 
that if they could choose again, they would no longer choose a teaching career. Though 
this does not count a high number,  it poses a problem to managers to find out specific 
reasons and have policies to tackle this problem.  

Table 2. The opinion of the novice primary teacher for choosing a career again  

 

The correlation between career choice and the chance to reconsider the teaching 
profession indicates that there are two significant differences: “I have always enjoyed 
working with children” despite up to 48 teachers agreeing with this criterion, however, if 
they were to choose they would not choose to teach again, then the criteria (P-Value = 
0.027 <0.05) “Teaching gives me the opportunity to further my study” with 42 teachers, 
though agreeing with this criterion, but if they were to choose, they would not teach 

 Frequency  Percent%  

Yes  267  83.44  

No  52  16.25  

Missing  first  0.31  

Sum 320  100.00  



again, despite the fact that the number of non-selective teachers. This poses a problem 
that requires adjustment of teacher policies (P-Value = 0.011 <0.05);  

Most of the novice primary school teachers rated teaching profession from high to 
very high in society (66.56% of comments were high and 6.56% were very high). This 
also shows the good attitudes of primary school teachers when choosing teaching 
profession. Most of the teachers who choose teaching profession are very positive 
(50.31% of comments are positive and 46.25% are very positive)  

Table 3. Feeling about being a teacher  

Evaluating the 
status of teaching 

Frequency Percent 
% 

 Feeling about 
being a teacher 

Frequency Percent 
% 

Very Low 2 0.63  very negative 0 0.00 
Low 75 23.44  Fairly negative 8 2.50 
High 213 66.56  Fairly positive 161 50.31 
Very High 21 6.56  Very positive 148 46.25 
Missing 9 2.81  Missing 3 0.94 

Sum 320 100.00  Sum 320 100.00 

Regarding social and family aspects of teaching, all the teachers feel that the society 
and families both value the teaching career (family/friends opinion: 52.19% positive and 
45.94% very positive). Positive community views on teaching: 51.88% fairly positive and 
38.44% very positive).  

Table 4. How do your family/friends feel about the fact that you are a teacher?  

  

Extremely 
negative 

Fairly 
negative 

Fairly 
positive 

Extremely 
positive Missing 

Freq % Freq % Freq % Freq % Freq % 

Family/friends feel about 
you are a teacher 0 0 3 0. 

94 167 52.19 147 45.94 3 0.94 

Your community’s view 
on teaching 2 0.63 24 7.50 166 51.88 123 38.44 5 1.56 

 

 



 

Figure 1. Opinion on future of teaching career in community  

As regards to the attitude towards future of the teaching career, findings from the study 
show that teachers highly value the future of teaching profession, and that the community 
highly appreciates the teaching career (39.38% strongly agreed and 55.94% agreed) while 
believing that teaching is of high value in society (11.88% strongly agreed and 68.44% 
agreed). Two criteria for the future of teaching career are negative: “My community will 
always see teaching as a low-status job” and “Teaching is a threat to the culture of my 
community” (“My community will always see teaching as a low-status job” Mean = 1.57 
and “Teaching is a threat to the culture of my community” Mean = 1.27).  

3.2. Personal experience 

According to the teachers’ responses, the experience obtained when being a student 
influences the way they teach today (70.00% of the teachers' opinions), indicating that 
knowledge and experience are of practical value and useful. Thus, personal experience in 
the teaching of novice primary teachers has been affected by the knowledge acquired in 
pedagogical schools for professional practice in the early years of teaching.  

Table 5. Experiences in universities had an impact on the teaching method today 

  Frequency Percent 
% 

Yes 125 39.06 



No 58 18.13 
To some extent 136 42.50 
Missing 1 0.31 

 Sum 320 100.00 

Teachers’ experience as a student in universities has a great influence on the teaching 
methods that novice teachers are using (39.06% are influenced and 42.50% are 
influenced to some degree). Only a small percentage of teachers (18.13%) think that their 
experiences as a student in universities and training have nothing to do with their 
teaching style.  

Community’s awareness of teachers is high, such as “Parents value me as a teacher” 
(45.94% nearly always and 34.06% most times) and “Society has a high regard for 
teachers” (45.94% nearly always 33.44% most of the time). However, the teachers also 
commented that “Salaries of teachers are a force of attraction for people to join the 
teaching profession” is very rare (59.38%) and only (37.50%) at sometimes. Teachers' 
perceptions also show that although the community attaches great importance to teaching, 
it is not paid much attention by the government (55.94% sometimes and 25.0% of hardly 
ever/rarely).  

 

Figure 2. The novice promary teachers’ views about the current job 

Thus, in the teachers’ view, teachers' salaries are very low and they receive little attention 
from the government. However, the teaching career is always respected by the 
community, parents and always holds high social status.  



Figure 3 below shows the factors related to the family circumstances of the student, 
affecting the individual as a teacher. Three influential factors have been shown to have 
effects on the teachers although not often. Specifically with the distant family 
circumstances, the teachers have a role to play in guiding (counseling as well as mental 
support) (41.56% sometimes, 31.25% most of the time, and 18.75% % Almost always); 
Students from happy families (52.50% sometimes, 16.60% most of the time and 12.50% 
almost always) and parents keep forging their children at home, thus improving class 
behavior. (50.50% sometimes, 18.40% Most of the time, and 12.50% almost always).  

 

Figure 3. The factors related to the learner's home background influence the novice 
primary teacher 

So, in the three factors that are influential, “Because of family disintegration teachers 
have a pastoral role (counseling as well as emotional support) is the most influential 
factor to a teacher. 

4. Conclusion 

Teacher identity has been increasingly becoming a concerned topic for educators to 
understand and promote the professionalization in teaching. The very first few years of 
teaching is very important in shaping the academic identity. The novice teachers (1-3 
years) have to face difficulties in teaching and monitoring daily classes. 



This paper evaluates the career of novice teachers. There are several reasons for choosing 
teaching profession. Most teachers choose teaching profession because they believe that 
this profession gives them the opportunities of pursuing higher education and doing 
research while enjoying working with children. The study also shows that the teacher 
community and parents also value the teaching profession at the present and also in the 
future.  

As a teacher, personal experience and acquired knowledge on professional practices have 
strong effects on teachers’ early years of working. Most of the novice primary school 
teachers believed that the learning experience in pedagogical universities had a positive 
influence on the current job. However, their quality assessment in pedagogical fields is 
not high, indicating that the content of the program should be improved to suit the 
teaching practice.  

   

------ 
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1. Àùåt vêën àïì
Quaãn lñ nhaâ trûúâng trung hoåc phöí thöng (THPT)

coá hoåc sinh baán truá (HSBT) laâ quaãn lñ möåt loaåi hònh
giaáo duåc phöí thöng àùåc thuâ. Bïn caånh viïåc thûåc hiïån
chûác nùng quaãn lñ nhaâ trûúâng THPT noái chung, caác
trûúâng THPT coá HSBT coân thûåc hiïån möåt chûác nùng
quaãn lñ HSBT trong suöët thúâi gian hoåc. Àoá laâ quaá trònh
quaãn lñ, giaáo duåc con em caác dên töåc thiïíu söë hoåc têåp,
sinh hoaåt trong möi trûúâng giaáo duåc baán truá, vûâa àaãm
baão àêìy àuã caác nöåi dung quaãn lñ cuãa möåt trûúâng nhaâ
trûúâng phöí thöng, vûâa phaãi àaãm baão tñnh àùåc thuâ cuãa
loaåi hònh trûúâng phöí thöng dên töåc baán truá vaâ àiïìu kiïån
àùåc thuâ vuâng khoá khùn.

Àaãng vaâ Chñnh phuã àaä nïu quan àiïím chó àaåo
phaát triïín giaáo duåc àïën nùm 2020 “Thûåc hiïån cöng
bùçng xaä höåi trong giaáo duåc, nêng cao chêët lûúång giaáo
duåc vuâng khoá àïí àaåt àûúåc mùåt bùçng chung, àöìng thúâi
taåo àiïìu kiïån àïí caác àõa phûúng vaâ caác cú súã giaáo duåc
coá àiïìu kiïån bûát phaá nhanh, ài trûúác möåt bûúác, àaåt
trònh àöå ngang bùçng vúái caác nûúác coá nïìn giaáo duåc
phaát triïín” [1]. Àöìng thúâi, quan têm àïën viïåc ban haânh
caác chñnh saách vïì trûúâng phöí thöng dên töåc nöåi truá,
caác quy chïë töí chûác hoaåt àöång cuãa trûúâng àûúåc àiïìu
chónh kõp thúâi “Trûúâng phöí thöng dên töåc nöåi truá àûúåc
Nhaâ nûúác thaânh lêåp cho con em dên töåc thiïíu söë, con
em gia àònh caác dên töåc àõnh cû lêu daâi taåi vuâng coá
àiïìu kiïån KT-XH àùåc biïåt khoá khùn nhùçm goáp phêìn
taåo nguöìn àaâo taåo caán böå vaâ nguöìn nhên lûåc coá chêët
lûúång cho vuâng naây” [2].

Chiïm Hoaá laâ möåt huyïån vuâng cao cuãa tónh Tuyïn
Quang, mang àêåm neát àùåc thuâ cuãa vuâng nuái phña
Bùæc Viïåt Nam göìm 18 dên töåc sinh söëng, trong àoá
têåp trung nhiïìu nhêët laâ dên töåc Taây, Kinh, Dao, Nuâng,
Hoa, Möng... Núi cû truá cuãa caác dên töåc chuã yïëu laâ

ÀAÁNH GIAÁ THÛÅC TRAÅNG QUAÃN LÑ HOAÅT ÀÖÅNG HOÅC TÊÅP

CUÃA HOÅC SINH BAÁN TRUÁ ÚÃ CAÁC TRÛÚÂNG TRUNG HOÅC PHÖÍ THÖNG

HUYÏÅN CHIÏM HOÁA, TÓNH TUYÏN QUANG

nhûäng vuâng rûâng nuái, vuâng sêu xa, vuâng àùåc biïåt
khoá khùn cuãa huyïån. Huyïån Chiïm Hoáa coá 6 trûúâng
THPT (Kim Bònh, Minh Quang, Chiïm Hoáa, Hoâa
Phuá, Haâ Lang, Àêìm Höìng), hêìu hïët hoåc sinh àïìu
thuöåc diïån dên töåc thiïíu söë ñt ngûúâi, coá hoaân caãnh
gia àònh khoá khùn. Nùm hoåc 2015-2016, Chiïm Hoáa
coá 111 lúáp vúái 3.356 hoåc sinh, trong söë àoá HSBT
chiïëm 51,6% [3].

Nghiïn cûáu naây àaánh giaá thûåc traång quaãn lñ hoaåt
àöång hoåc têåp (HÀHT) cuãa HSBT úã caác trûúâng THPT
huyïån Chiïm Hoáa, tónh Tuyïn Quang, tûâ àoá àïì xuêët
möåt söë giaãi phaáp cho cöng taác quaãn lñ cuãa àöåi nguä laänh
àaåo caác trûúâng phöí thöng trïn àõa baân.

2. Phûúng phaáp nghiïn cûáu
Nghiïn cûáu àûúåc thûåc hiïån kïët húåp àiïìu tra khaão

saát àõnh lûúång vaâ àõnh tñnh dûåa trïn phoãng vêën sêu
nhoám giaáo viïn vaâ caán böå quaãn lñ (CBQL) giaáo duåc
trïn àõa baân huyïån Chiïm Hoáa, Tuyïn Quang. Cöng
cuå cho khaão saát àõnh lûúång àûúåc xêy dûång dûåa theo
thang ào Likert nhùçm àaánh giaá thûåc traång cöng taác
quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT. Phoãng vêën CBQL vaâ giaáo
viïn dûåa theo khung phoãng vêën nhoám vaâ dûä liïåu thö
thu àûúåc sau khi khaão saát àõnh lûúång. Dûä liïåu cú súã
vïì kïët quaã hoåc têåp vaâ reân luyïån cuãa hoåc sinh àûúåc thu
thêåp trong ba nùm hoåc tûâ 2012-2015 nhùçm coá sûå
àaánh giaá quaá trònh chêët lûúång giaáo duåc cuãa hoåc sinh
trïn àõa baân. Kïët quaã àaánh giaá thûåc traång quaãn lñ HÀHT
cuãa HSBT úã caác trûúâng THPT huyïån Chiïm Hoáa
laâm cú súã cho viïåc àïì xuêët caác giaãi phaáp giuáp cho àöåi
nguä CBQL giaáo duåc quaãn lñ töët HÀHT cuãa HSBT úã
trûúâng phöí thöng.
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Abstract: Learning management at boarding schools requires different management methods.

This article presents situation of learning management of day-boarders at high schools in Chiem Hoa
district, Tuyen Quang province. Based on this analysis, the article proposes measures to improve
learning quality of day boarders at high schools in the province.
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3. Kïët quaã nghiïn cûáu
3.1. Àaánh giaá thûåc traång cöng taác quaãn lñ HÀHT

cuãa HSBT úã caác trûúâng THPT huyïån Chiïm Hoáa
3.1.1. Thûåc traång cöng taác lêåp kïë hoaåch quaãn lñ

HÀHT cuãa HSBT. Cöng taác quaãn lñ laâ “quaá trònh àaåt
àïën muåc tiïu cuãa töí chûác bùçng caách vêån duång caác
hoaåt àöång (chûác nùng) kïë hoaåch hoáa, töí chûác, chó àaåo
vaâ kiïím tra” [4]. Quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT àûúåc caác
trûúâng THPT xêy dûång trong chûúng trònh, kïë hoaåch
hoaåt àöång cuãa nùm hoåc möîi nùm hoåc. Trïn cú súã kïë
hoaåch nùm hoåc chung cuãa nhaâ trûúâng, Ban giaám
hiïåu, Ban quaãn lñ HSBT xêy dûång kïë hoaåch cuå thïí àïí
thûåc hiïån theo thaáng, tuêìn.

Qua khaão saát, chuáng töi àaä thöëng kï àûúåc thûåc
traång cöng taác lêåp kïë hoaåch quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT
cuãa hiïåu trûúãng caác trûúâng vaâ mûác àöå thûåc hiïån caác
nöåi dung àoá qua àaánh giaá cuãa CBQL, giaáo viïn caác
trûúâng thu àûúåc kïët quaã nhû sau:
Baãng 1. Àaánh giaá vïì cöng taác lêåp kïë hoaåch quaãn lñ HÀHT

cuãa HSBT

Mùåc duâ caác trûúâng THPT nöåi truá coá lêåp kïë hoaåch töí
chûác hoaåt àöång cho HSBT, tuy nhiïn, múái chó dûâng úã
mûác àöå caác viïåc cêìn thûåc hiïån trong nùm àöëi vúái HSBT,
maâ chûa coá möåt kïë hoaåch cuå thïí chi tiïët vïì muåc àñch
vaâ yïu cêìu cêìn àaåt.

Qua khaão saát vïì 6 nöåi dung thûåc hiïån kïë hoaåch
quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT cuãa hiïåu trûúãng, chuáng töi
nhêån thêëy mûác àöå thûåc hiïån caác nöåi dung maâ kïë hoaåch
caác trûúâng àïì ra àïìu thêëp, giaá trõ TB chung chó àaåt

3,4. Trong 6 nöåi dung thûåc hiïån kïë hoaåch àûúåc khaão
saát, nöåi dung vïì kïë hoaåch töí chûác kiïím tra, àaánh giaá
kïët quaã hoåc têåp cuãa HSBT àûúåc àaánh giaá laâ thêëp nhêët
(chó àaåt àiïím söë TB laâ 3,0).

Àïí àaánh giaá roä hún vïì cöng taác xêy dûång kïë hoaåch
quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT, chuáng töi àaä tiïën haânh phoãng
vêën, xin yá kiïën àaánh giaá cuãa 3 nhoám caán böå giaáo viïn
trong ban quaãn lñ HSBT cuãa 3 trûúâng. Kïët quaã àaánh
giaá cuãa CBQL, caán böå giaáo viïn trûåc tiïëp phuå traách
àïìu gêìn saát vúái thûåc tïë vaâ dûä liïåu àõnh lûúång thu àûúåc,
cho thêëy thûåc traång cöng taác xêy dûång kïë hoaåch quaãn
lñ HÀHT cuãa HSBT chûa thûåc sûå àûúåc àêìu tû quan
têm, hiïåu quaã chûa cao. Hêìu hïët caác trûúâng THPT
àûúåc khaão saát àïìu chûa tiïën haânh xêy dûång kïë hoaåch
chuyïn àïì, cuå thïí vïì quaãn lñ HSBT noái chung, quaãn lñ
HÀHT cuãa HSBT noái riïng. Caác cöng taác quaãn lñ
HSBT chuã yïëu thûåc hiïån löìng gheáp vaâo trong caác kïë
hoaåch hoaåt àöång chung cuãa caác nhaâ trûúâng theo tûâng
thaáng, hoåc kò vaâ nùm hoåc.

Àêy chñnh laâ möåt trong nhiïìu nguyïn nhên quan
troång khiïën cöng taác quaãn lñ HSBT vaâ quaãn lñ HÀHT
cuãa HSBT cuãa caác nhaâ trûúâng coân nhiïìu bêët cêåp, haån
chïë, aãnh hûúãng khöng nhoã túái chêët lûúång hoaåt àöång
cuãa caác trûúâng trong caác nùm hoåc.

3.1.2. Thûåc traång cöng taác töí chûác HÀHT cuãa
HSBT. Töí chûác quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT úã caác trûúâng
THPT bao göìm viïåc choån loåc, sùæp xïëp, phên cöng
traách nhiïåm vaâ nhiïåm vuå caác thaânh viïn Ban giaám
hiïåu, caác töí chuyïn mön, caác thaânh viïn Ban quaãn lñ
HSBT, Àoaân Thanh niïn vaâ giaáo viïn chuã nhiïåm lúáp;
xêy dûång caác àiïìu kiïån töí chûác - sû phaåm, cú súã vêåt
chêët vaâ caác àiïìu kiïån khaác phuå vuå cöng taác quaãn lñ
HÀHT cuãa HSBT. Àïí àaánh giaá vïì cöng taác töí chûác
HÀHT cuãa HSBT, chuáng töi àaä tiïën haânh khaão saát vaâ
thu àûúåc kïët quaã dûúái àêy (xem baãng 2 trang bïn).

Kïët quaã khaão saát 6 nöåi dung töí chûác HÀHT cho
hoåc sinh cho thêëy chó coá nöåi dung xêy dûång nïìn nïëp,
nöåi quy hoåc têåp vaâ töí chûác caác hoaåt àöång ngoaâi giúâ lïn
lúáp taåi khu baán truá, núi úã troå cho hoåc sinh àûúåc àaánh
giaá thûåc hiïån töët, 3/6 nöåi dung àûúåc àaánh giaá trung
bònh, möåt nöåi dung àûúåc àaánh giaá úã mûác àöå thêëp, àoá
laâ nöåi dung töí chûác caác hoaåt àöång tûå hoåc cho HSBT.

Kïët quaã khaão saát cho thêëy hònh thûác töí chûác caác
HÀHT cho HSBT mùåc duâ vêîn coá yá kiïën àaánh giaá thûåc
hiïån töët song chó söë giaá trõ TB chung cuãa caã 6 nöåi dung
chó àaåi 3,4 (mûác àöå thûåc hiïån trung bònh). Nhû vêåy,
cöng taác töí chûác thûåc hiïån viïåc quaãn lñ HÀHT cuãa
HSBT chûa àûúåc caác trûúâng THPT coá HSBT coi
troång vaâ quan têm töí chûác àa daång, coá hiïåu quaã. Thûåc
traång naây gêy ra nhiïìu khoá khùn cho caác trûúâng THPT
coá HSBT trong viïåc nêng cao chêët lûúång, hiïåu quaã

Mûác àöå thûåc hiïån 

Rêët 

khöng 
töët 

Khöng 

töët 

Bònh 

thûúâng 
Töët 

Rêët 

töët 
TT Nöåi dung 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Giaá 

trõ 
TB 

X  

1 

Kïë hoaåch quaãn lñ HÀHT 

cuãa HSBT trong giúâ chñnh 
khoáa trïn lúáp 

0 0 11 30 26 4,2 

2 

Kïë hoaåch quaãn lñ HÀHT 
cuãa HSBT trong caác giúâ 

böìi dûúäng, phuå àaåo nêng 
cao kiïën thûác trïn lúáp theo 

kïë hoaåch chung cuãa nhaâ 
trûúâng 

0 5 32 25 5 3,4 

3 
Kïë hoaåch quaãn lñ hoaåt 

àöång ngoaâi giúâ lïn lúáp cuãa 
HSBT 

2 7 31 23 4 3,3 

4 
Kïë hoaåch quaãn lñ hoaåt 
àöång tûå hoåc taåi khu baán 
truá, núi úã troå cuãa HSBT 

5 11 33 11 7 3,1 

5 

Kïë hoaåch töí chûác kiïím tra, 

àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp 
cuãa HSBT 

4 21 17 22 3 3,0 

6 
Kïë hoaåch phöëi húåp caác lûåc 
lûúång giaáo duåc tham gia 

quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT 

0 14 16 29 8 3,5 

Giaá trõ TB  chung ( X )      3,4 
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quaãn lñ HSBT noái chung, quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT
noái riïng.

3.1.3. Thûåc traång cöng taác laänh àaåo, chó àaåo trong
quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT. Àïí àaánh giaá cöng taác laänh
àaåo, chó àaåo trong quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT, chuáng
töi tiïën haânh khaão saát 6 nöåi dung vúái caán böå laänh àaåo,
quaãn lñ giaáo duåc caác trûúâng phöí thöng. Kïët quaã thu
àûúåc nhû sau:

Baãng 3. Thûåc traång vïì cöng taác chó àaåo trong quaãn lñ
HÀHT cuãa HSBT

Kïët quaã khaão saát cho thêëy, coá 6 nöåi dung chó àaåo
thûåc hiïån viïåc quaãn lñ HÀHT àûúåc àïì cêåp àïën, tuy
nhiïn, mûác àöå àaánh giaá àöëi vúái möîi nöåi dung coá khaác
nhau. Duy nhêët nöåi dung àûúåc àaánh giaá thûåc hiïån töët
vúái giaá trõ TB laâ 3,9, àoá laâ viïåc ra caác quyïët àõnh chó àaåo
thûåc hiïån cuãa hiïåu trûúãng. Tiïëp theo, caác nöåi dung
àûúåc thûåc hiïån tûúng àöëi töët göìm “Phên cöng nhiïåm
vuå cho caác böå phêån, caá nhên thûåc hiïån” vaâ “Àiïìu chónh

kõp thúâi caác bêët cêåp trong quaá trònh thûåc hiïån kïë hoaåch”,
àûúåc àaánh giaá vúái àiïím TB laâ 3,4. Caác nöåi dung coân laåi
àûúåc àaánh giaá úã mûác thêëp hún (3,2), nöåi dung thûåc
hiïån cöng taác kiïím tra, giaám saát vaâ xêy dûång cú chïë
phöëi húåp hoaåt àöång giûäa caác böå phêån, caác caá nhên
cuãa nhaâ trûúâng àûúåc àaánh giaá thêëp hún caã vúái chó söë
TB laâ 3,2. Chó söë giaá trõ TB chung cho caã 6 nöåi dung
àûúåc àaánh giaá laâ úã mûác TB vúái chó söë laâ 3,4.

Thûåc tïë khaão saát cho thêëy, Ban Giaám hiïåu caác
trûúâng àaä chó àaåo viïåc töí chûác caác HÀHT cho HSBT;
giao cho ban quaãn lñ baán truá xêy dûång kïë hoaåch thûåc
hiïån, chõu traách nhiïåm trûåc tiïëp vúái ban giaám hiïåu;
àöìng thúâi yïu cêìu àoaân thanh niïn phöëi húåp töí chûác
caác hoaåt àöång theo kïë hoaåch chung àaä àûúåc xêy
dûång... Mùåc duâ coá nhûäng quan têm nhêët àõnh trong
cöng taác chó àaåo thûåc hiïån, song cöng taác töí chûác, chó
àaåo HÀHT cho HSBT cuãa caác trûúâng THPT vêîn
chûa thûåc sûå coá chiïìu sêu chêët lûúång, thiïëu sûå phöëi
húåp thöëng nhêët, hiïåu quaã giûäa caác lûåc lûúång, thiïëu sûå
kiïím tra, giaám saát thûúâng xuyïn trong àõnh hûúáng vaâ
töí chûác thûåc hiïån caác hoaåt àöång.

3.1.4. Thûåc  traång cöng taác kiïím tra, àaánh giaá
HÀHT cuãa HSBT. Kiïím tra laâ nhûäng hoaåt àöång cuãa
chuã thïí quaãn lñ nhùçm àaánh giaá vaâ xûã lñ nhûäng kïët quaã
cuãa quaá trònh vêån haânh töí chûác. Kiïím tra laâ quaá trònh
thu thêåp thöng tin vïì kïët quaã hoåc têåp cuãa hoåc sinh. Caác
thöng tin naây giuáp cho nhaâ trûúâng kiïím soaát àûúåc quaá
trònh daåy hoåc, phên loaåi vaâ giuáp àúä hoåc sinh. Nhûäng
thöng tin thu thêåp àûúåc so saánh vúái chuêín mûåc nhêët
àõnh, xem muåc tiïu dûå kiïën ban àêìu vaâ toaân böå kïë
hoaåch àaä àaåt àûúåc mûác àöå naâo. Kiïím tra nhùçm kõp
thúâi phaát hiïån nhûäng sai soát trong quaá trònh hoaåt àöång,
tòm ra nguyïn nhên thaânh cöng, thêët baåi giuáp cho chuã
thïí quaãn lñ ruát ra àûúåc nhûäng baâi hoåc kinh nghiïåm
(xem baãng 4 trang bïn).

Kïët quaã khaão saát cho thêëy, caã 6 nöåi dung kiïím tra,
àaánh giaá HÀHT cuãa HSBT cuãa hiïåu trûúãng àïìu àûúåc
àaánh giaá thûåc hiïån úã mûác àöå TB, khöng coá nöåi dung
naâo àûúåc àaánh giaá thûåc hiïån rêët töët, giaá trõ TB chung
cuãa caã 6 nöåi dung múái chó àaåt 3,3. Cùn cûá vaâo àiïím
TB chung cuãa nhoám cho thêëy, cöng taác kiïím tra, àaánh
giaá kïët quaã thûåc hiïån viïåc quaãn lñ caác HÀHT cuãa HSBT
àaä àûúåc Ban giaám hiïåu caác trûúâng tiïën haânh, àaä coá sûå
quan têm kiïím tra, àêìu tû thúâi gian trong cöng taác
kiïím tra, song chûa thûúâng xuyïn vaâ khöng àûa vaâo
kïë hoaåch cuå thïí. Viïåc kiïím tra, àaánh giaá viïåc töí chûác
thûåc hiïån caác HÀHT cuãa hoåc sinh; viïåc kiïím tra, àaánh
giaá sûå phöëi húåp giûäa caác lûåc lûúång giaáo duåc trong
quaãn lñ HSBT chûa àûúåc Ban Giaám hiïåu caác trûúâng
truá troång tiïën haânh thûúâng xuyïn, chuã yïëu thöng qua
baáo caáo cuãa caác töí cöng taác taåi caác cuöåc hoåp, do vêåy
hiïåu quaã cöng taác kiïím tra, àaánh giaá chûa cao.

Mûác àöå thûåc hiïån 
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TT Nöåi dung 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Giaá trõ 

trung 

bònh 

X  

1 
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hoåc têåp 
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2 
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hoåc sinh 
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3 Töí chûác HÀHT chñnh khoáa 0 6 11 33 17 3,9 

4 

Töí chûác hoaåt àöång böìi dûúäng, 

phuå àaåo ngoaâi giúâ chñnh khoáa 

trïn lúáp theo kïë hoaåch cuãa 

nhaâ trûúâng 

2 7 37 12 9 3,3 

5 Töí chûác hoaåt àöång tûå hoåc 5 15 18 21 8 3,2 

6 

Töí chûác hoaåt àöång ngoaâi giúâ 

lïn lúáp taåi khu baán truá, núi úã 

troå 

2 10 25 10 11 2,9 

Giaá trõ TB  chung ( X )      3,4 

 

Baãng 2. Àaánh giaá vïì cöng taác töí chûác thûåc hiïån
viïåc quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT

Mûác àöå thûåc hiïån 

Rêët 

khöng 

töët 

Khöng 

töët 

Bònh 

thûúâng 
Töët 

Rêët 

töët 
TT Nöåi dung 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Giaá 

trõ TB 

X  

1 Ra caác quyïët àõnh chó àaåo  0 0 21 34 12 39 

2 
Phên cöng nhiïåm vuå cho caác böå 

phêån, caá nhên thûåc hiïån 
0 8 32 16 11 3,4 

3 

Xêy dûång cú chïë phöëi húåp hoaåt 

àöång giûäa caác böå phêån, caác caá 

nhên 

3 9 34 14 7 3,2 

4 
Thûåc hiïån cöng taác kiïím tra, àaánh 

giaá 
4 11 26 18 8 3,2 

5 
Thu thêåp, phên tñch, xûã lñ caác thöng 

tin 
3 7 31 19 7 3,3 

6 
Àiïìu chónh kõp thúâi caác bêët cêåp 

trong quaá trònh thûåc hiïån kïë hoaåch 
2 4 29 21 10 3,4 

Giaá trõ TB  chung ( X )      3,4   
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Viïåc kiïím tra, àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp cuãa HSBT
cuäng àaä àûúåc caác trûúâng quan têm, song chûa taách
biïåt cuå thïí ra khoãi viïåc kiïím tra, àaánh giaá kïët quaã hoåc
têåp chung cuãa hoåc sinh toaân trûúâng àïí tûâ àoá coá biïån
phaáp quaãn lñ phuâ húåp vúái àöëi tûúång HSBT. Do vêåy,
chûa coá tñnh thuác àêíy sûå tûå giaác, tñnh tñch cûåc hoåc têåp
cuãa HSBT, dêîn àïën chêët lûúång hoåc têåp cuãa HSBT
vêîn coân nhiïìu haån chïë.

3.1.5. Àaánh giaá chung vïì  thûåc traång cöng taác
quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT

Baãng 5. Kïët quaã àaánh giaá cuãa caác khaách thïí àiïìu tra
vïì viïåc thûåc hiïån caác chûác nùng quaãn lñ cuãa nhaâ trûúâng

Coá 4 nöåi dung chûác nùng quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT
cuãa nhaâ trûúâng àûúåc khaão saát. Tuy nhiïn, mûác àöå
àaánh giaá àöëi vúái tûâng nöåi dung chûác nùng quaãn lñ HÀHT
cuãa HSBT coá sûå khaác nhau. Cuå thïí: - Viïåc thûåc hiïån
chûác nùng töí chûác vaâ chûác nùng chó àaåo àûúåc àaánh
giaá vúái chó söë cao hún (3,6 vaâ 3,7). Lñ do laâ hiïåu trûúãng
cuãa caác trûúâng àïìu trûåc tiïëp tham gia vaâo Ban quaãn lñ
HSBT, thûúâng xuyïn theo saát, quaãn lñ vaâ chó àaåo caác
hoaåt àöång quaãn lñ HSBT; - Viïåc thûåc hiïån chûác nùng
lêåp kïë hoaåch coá chó söë àaánh giaá úã mûác TB (3,4). Nguyïn

nhên do caác trûúâng chûa tiïën haânh taách viïåc
quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT ra khoãi kïë hoaåch
hoaåt àöång chung cuãa nhaâ trûúâng, chûa xêy
dûång kïë hoaåch quaãn lñ HSBT noái chung, hoaåt
àöång cuãa HSBT noái riïng thaânh möåt kïë hoaåch
chuyïn àïì trong nùm hoåc; - Viïåc thûåc hiïån
chûác nùng töí chûác kiïím tra, àaánh giaá coá chó
söë thêëp nhêët (2,9).

Cùn cûá vaâo àiïím TB cuãa nhoám khaách thïí
àiïìu tra vaâ xuêët phaát tûâ nhûäng tònh hònh thûåc
tiïîn cuãa caác nhaâ trûúâng, coá thïí ruát ra möåt söë
nhêån xeát khaái quaát vïì cöng taác quaãn lñ HÀHT
cuãa HSBT úã caác trûúâng THPT huyïån Chiïm
Hoáa nhûäng nùm qua. Àöìng thúâi, nghiïn cûáu
àïì xuêët möåt söë caác biïån phaáp nhùçm quaãn lñ
HÀHT cuãa HSBT.

3.2. Caác biïån phaáp quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT
3.2.1. Nêng cao nhêån thûác cuãa CBQL, giaáo viïn

vaâ hoåc sinh vïì têìm quan troång cöng taác quaãn lñ HÀHT
cuãa HSBT trong quaá trònh daåy hoåc úã trûúâng THPT.
Laâm chuyïín biïën nhêån thûác cuãa CBQL, giaáo viïn,
hoåc sinh toaân trûúâng vïì têìm quan troång cuãa cöng taác
quaãn lñ HÀHT cuãa hoåc sinh noái chung, cuãa HSBT noái
riïng; giuáp cho àöåi nguä CBQL, giaáo viïn nhêån thûác roä
yïu cêìu, tñnh têët yïëu vaâ sûå cêìn thiïët cuãa cöng taác quaãn
lñ HÀHT cuãa HSBT nhùçm nêng cao chêët lûúång daåy
hoåc taåi huyïån Chiïm Hoáa trong giai àoaån hiïån nay;
Giuáp HSBT nêng cao yá thûác trong hoåc têåp, xaác àõnh
roä thaái àöå, àöång cú vaâ muåc àñch hoåc têåp, phûúng phaáp
hoåc têåp àuáng àùæn, tñch cûåc hoåc têåp trïn lúáp vaâ tûå hoåc úã
khu baán truá nhùçm goáp phêìn nêng cao chêët lûúång giaáo
duåc cuãa nhaâ trûúâng.

3.2.2. Kïë hoaåch hoáa cöng taác quaãn lñ HÀHT cuãa
HSBT dûåa trïn àiïìu kiïån thûåc tïë cuãa nhaâ trûúâng vaâ
yïu cêìu nêng cao chêët lûúång giaáo duåc trong giai àoaån
múái. Kïë hoaåch cuãa nhaâ trûúâng coá võ trñ quan troång, noá
àûúåc coi nhû laâ möåt böå xûúng söëng, nïëu baãn kïë hoaåch
khoa hoåc, coá tñnh khaã thi thò seä thuác àêíy moåi hoaåt àöång
noái chung, nêng cao àûúåc chêët lûúång giaáo duåc vaâ
ngûúåc laåi. Do àoá, kïë hoaåch nùm hoåc cêìn àûúåc xêy
dûång möåt caách baâi baãn, khoa hoåc, saát vúái tònh hònh
thûåc tïë cuãa àún võ, caác chó tiïu phaãi phuâ húåp vaâ coá tñnh
khaã thi cao.

Xêy dûång kïë hoaåch quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT
phaãi baám saát theo àõnh hûúáng chó àaåo cuãa kïë hoaåch
nhaâ trûúâng. Nöåi dung kïë hoaåch têåp trung vaâo nhûäng
nhiïåm vuå cuå thïí troång têm cuãa quaãn lñ HÀHT cuãa
HSBT. Caác chó tiïu, biïån phaáp saát thûåc tïë cuãa trûúâng,
hûúáng vaâo àöëi tûúång HSBT àïí töí chûác caác HÀHT
nhùçm nêng cao hiïåu quaã giaáo duåc hoåc sinh. Têët caã höì
sú, kïë hoaåch cuãa nhaâ trûúâng àûúåc chó àaåo thöëng nhêët,

Mûác àöå thûåc hiïån 

Rêët 

khöng 

töët 

Khöng 

töët 

Bònh 

thûúâng 
Töët Rêët töët TT Nöåi dung 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Giaá trõ 

TB 

X  

1 Xêy dûång kïë hoaåch kiïím tra, àaánh giaá 0 4 28 24 11 3,6 

2 
Kiïím tra, àaánh giaá viïåc töí chûác HÀHT chñnh 

khoáa 
0 3 27 21 16 3,7 

3 
Kiïím tra, àaánh giaá viïåc töí chûác HÀHT böìi 

dûúäng, phuå àaåo trïn lúáp 
3 13 25 11 15 3,3 

4 
Kiïím tra, àaánh giaá viïåc töí chûác hoaåt àöång tûå 

hoåc cuãa HSBT 
6 8 29 16 7 3,1 

5 
Kiïím tra, àaánh giaá viïåc töí chûác caác hoaåt 

àöång ngoaâi giúâ lïn lúáp 
3 18 25 17 4 3,0 

6 
Kiïím tra, àaánh giaá viïåc phöëi húåp hoaåt àöång 

giûäa caác lûåc lûúång 
7 13 20 19 9 3,2 

Giaá trõ TB  chung ( X )      3,3 

 

Baãng 4. Àaánh giaá vïì cöng taác kiïím tra, àaánh giaá HÀHT cuãa HSBT

Caác mûác àöå thûåc hiïån 

Rêët 

khöng 

töët 

Khöng 

töët 

Bònh 

thûúâng 
Töët 

Rêët 

töët 
TT Nöåi dung 

(1) (2) (3) (4) (5) 

Giaá trõ 

TB 

X  

1 
Thûåc hiïån cöng taác lêåp kïë 

hoaåch quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT 
0 12 21 18 9 3,4 

2 
Cöng taác töí chûác thûåc hiïån viïåc 

quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT 
0 1 26 27 6 3,6 

3 
Cöng taác chó àaåo thûåc hiïån viïåc 

quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT 
0 6 23 15 16 3,7 

4 

Cöng ta ác kiï ím tra, àaánh giaá 

kïët qua ã thûåc hiïån viïåc quaãn 

lñ HÀHT cuãa HSBT 

9 8 20 14 7 2,9 

Giaá trõ TB  chung ( X )      3,4 
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àaãm baão àöìng böå vïì hònh thûác, àêìy àuã vïì nöåi dung, cuå
thïí giaãi phaáp thûåc hiïån vaâ caác chó tiïu phêën àêëu trong
nùm hoåc.

3.2.3. Àöíi múái nöåi dung, phûúng thûác töí chûác
HÀHT vaâ kiïím tra, àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp cuãa
HSBT úã trûúâng THPT. Phûúng thûác töí chûác caác
HÀHT àöëi vúái HSBT laâ con em caác dên töåc taåi caác
trûúâng miïìn nuái phaãi phuâ húåp vúái trònh àöå, nhu cêìu,
nguyïån voång cuãa hoåc sinh nhùçm phaát huy àûúåc tñnh
chuã àöång saáng taåo cuãa caác em. Hoåc sinh thûåc sûå
phaãi àoáng vai troâ chuã thïí cuãa caác HÀHT dûúái sûå
àõnh hûúáng, giuáp àúä cuãa giaáo viïn.

Nhaâ trûúâng töí chûác caác HÀHT cho HSBT phaãi
phuâ húåp vúái àùåc àiïím, àiïìu kiïån cuãa nhaâ trûúâng, cuãa
àõa phûúng vaâ hoaân caãnh gia àònh cuãa tûâng hoåc sinh,
àaáp ûáng àûúåc nhûäng yïu cêìu cuãa thûåc tiïîn àùåt ra. Vò
vêåy, phûúng thûác töí chûác caác HÀHT cêìn linh hoaåt,
thay àöíi vaâ àiïìu chónh nöåi dung, hònh thûác hoaåt àöång
sao cho phuâ húåp vúái hoåc sinh, giaáo viïn vaâ àiïìu kiïån
thûåc tïë. Phaãi khai thaác vaâ phaát huy àûúåc tiïìm nùng
cuãa möîi hoåc sinh, cuãa gia àònh, caác lûåc lûúång xaä höåi,
caác töí chûác àoaân thïí tham gia vaâo viïåc töí chûác caác
HÀHT cuãa hoåc sinh. Àêy laâ quan àiïím coá tñnh nguyïn
tùæc, taåo tiïìn àïì cho viïåc tòm toâi, xêy dûång caác biïån phaáp
khai thaác vaâ phöëi húåp caác lûåc lûúång xaä höåi àïí töí chûác
HÀHT cho HSBT àaåt hiïåu quaã.

Kiïím tra, àaánh giaá kïët quaã hoåc têåp cuãa HSBT trong
quaá trònh hoåc têåp nhùçm thuác àêíy hoaåt àöång hoåc cuãa
HSBT, tûâ àoá nêng cao chêët lûúång daåy hoåc chung cuãa
nhaâ trûúâng. Thöng qua kiïím tra àïí àaánh giaá HSBT,
àöìng thúâi giuáp HSBT coá yá thûác reân luyïån, tu dûúäng
phêën àêëu vûún lïn nhùçm àaåt kïët quaã cao trong hoåc
têåp; hònh thaânh cho caác em àöång cú, thaái àöå hoåc têåp
nghiïm tuác, nêng cao traách nhiïåm trong hoåc têåp, coá yá
thûác tûå giaác, nhu cêìu vaâ thoái quen tûå kiïím tra, àaánh
giaá. Trïn cú súã àoá nhaâ trûúâng thûåc hiïån töët hoaåt àöång
giaáo duåc, àaánh giaá hoåc sinh, thûåc hiïån töët cöng taác
quaãn lñ HSBT.

3.2.4. Ûu tiïn phaát triïín cú súã vêåt chêët, nguöìn lûåc
taâi chñnh àïí höî trúå caác HÀHT cuãa HSBT. Cú súã vêåt
chêët vaâ trang thiïët bõ trûúâng hoåc vaâ cú súã vêåt chêët khu
baán truá hoåc sinh laâ thaânh töë quan troång cuãa quaá trònh
daåy hoåc vaâ quaãn lñ hoåc sinh, laâ nïìn taãng vêåt chêët khöng
thïí thiïëu àûúåc cuãa nhaâ trûúâng. Cú súã vêåt chêët vaâ
trang thiïët bõ trûúâng hoåc laâ yïëu töë quan troång goáp phêìn
vaâo viïåc àöíi múái phûúng phaáp daåy hoåc, taåo àiïìu kiïån
töët nhêët cho HÀHT cuãa hoåc sinh àaåt hiïåu quaã àöìng
thúâi tùng cûúâng, cuãng cöë khaã nùng thûåc haânh, thûåc
nghiïåm cuãa hoåc sinh. Tùng cûúâng àêìu tû, quaãn lñ vaâ
sûã duång coá hiïåu quaã cú súã vêåt chêët, trang thiïët bõ, caác
àiïìu kiïån phuåc vuå cho HÀHT cuãa hoåc sinh giuáp giaáo

viïn vaâ hoåc sinh daåy vaâ hoåc töët hún, goáp phêìn nêng
cao chêët lûúång àaâo taåo cuãa nhaâ trûúâng.

3.2.5. Xêy dûång cú chïë phöëi húåp giûäa caác lûåc lûúång
giaáo duåc trong vaâ ngoaâi nhaâ trûúâng àïí tiïën haânh töí chûác
caác HÀHT cuãa HSBT. Tùng cûúâng sûå phöëi húåp giûäa
caác lûåc lûúång giaáo duåc trong vaâ ngoaâi nhaâ trûúâng (Ban
Giaám hiïåu, Àoaân Thanh niïn, giaáo viïn chuã nhiïåm,
Ban quaãn lñ HSBT, chñnh quyïìn àõa phûúng, phuå huynh
hoåc sinh, caác höå gia àònh coá hoåc sinh úã troå) àïí nêng cao
hiïåu quaã quaãn lñ, giaáo duåc HSBT.

Tùng cûúâng cöng taác xaä höåi hoáa cuãa caác lûåc lûúång
xaä höåi, àaãm baão an ninh trêåt tûå taåi khu vûåc baán truá vaâ núi
hoåc sinh úã troå. Giuáp hoåc sinh yïn têm hoåc têåp, phuå
huynh yïn têm khi gûãi con em àïën khu baán truá, nêng
cao chêët lûúång sinh hoaåt, hoåc têåp vaâ hiïåu quaã giaáo duåc.

4. Kïët luêån
Quaãn lñ HÀHT cuãa HSBT laâ möåt böå phêån quan

troång cuãa quaá trònh giaáo duåc, coá yá nghôa trong quaá
trònh hònh thaânh vaâ phaát triïín nhên caách hoåc sinh,
nêng cao chêët lûúång giaáo duåc toaân diïån taåi caác vuâng
sêu, vuâng xa, vuâng kinh tïë khoá khùn vaâ àùåc biïåt khoá
khùn. Àöëi vúái caác  trûúâng THPT coá HSBT huyïån
Chiïm Hoáa, tónh Tuyïn Quang, cêìn: - Kïët húåp àöìng
böå caác biïån phaáp trong quaá trònh quaãn lñ, giaáo duåc
HSBT. Duy trò töët hiïåu quaã hoaåt àöång cuãa ban quaãn lñ
HSBT, coá chïë àöå höî trúå thoãa àaáng cöng taác quaãn lñ
HSBT; - Huy àöång töëi àa, sûã duång húåp lñ caác nguöìn
lûåc hiïån coá àïí thûåc hiïån coá hiïåu quaã caác hoaåt àöång
quaãn lñ giaáo duåc àöëi vúái HSBT; - Laâm töët cöng taác xaä
höåi hoáa giaáo duåc, huy àöång caác töí chûác vaâ caác lûåc
lûúång xaä höåi tham gia giuáp àúä nhaâ trûúâng àöëi vúái caác
hoaåt àöång cuãa HSBT; - Àöëi vúái phuå huynh hoåc sinh coá
con em úã baán truá, cêìn phöëi húåp töët vúái nhaâ trûúâng, ban
quaãn lñ HSBT, caác höå gia àònh núi con em troå hoåc
trong quaá trònh giaáo duåc, quaãn lñ HSBT; taåo nhûäng
àiïìu kiïån thuêån lúåi nhêët vïì vêåt chêët, tinh thêìn àïí con
em yïn têm hoåc têåp. 
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1. Introduction 

In scientific research activities (SR), articles play a very important role. It is not just the product of knowledge, but also called the 

currency in scientific world, through which can evaluate the professional ability and scientific productivity of the researcher
1
. In each 

university, teaching and research are parallel. Many countries see that lecturer should spend at least 1/3 of the total amount of working 

time during the academic year for scientific research
2
. A university lecturer always performed two tasks, teaching and research. Two 

tasks have intimate relationships and mutual impact. It is critical for lecturers to attach the research to teaching to enhance the training 

quality in university, continually renovate the teaching methodology to become a research-oriented university
3
.  

In Vietnam, the higher education (HE) system includes colleges, universities and institutes; the national and regional universities and 

research institutes are assigned responsibility in doctoral training
4
. In 2013-2014 academic year, HE system has 3 national universities, 

3 regional universities, 214 colleges and 243 universities, institutes and 56 research institutes are assigned for training doctoral degree. 

The whole system comprises of 118 bases with PhD training and 120 bases with master. The lecturers are inadequate in term of 

quality, quantity and structure. The proportion of professor (Prof.) and associate professor (Assoc. Prof) of the University lecturers is 

only about 4.5%; doctors (PhD) and Doctor of Science (D.Sc.) comprises approximately 14.2% and Master’s Degree (MA) of about 

46.3%
5
 of national average. To achieve the Government's goal on building faculty staff (by year of 2020, reaching 60% of lecturers 

with master's degree and 35% with doctorate degree)
6
, HE should have synchronized solutions to increase the rate. PhD and master 

students are important factor of creative system in HE. Along with the staff with doctorates and scientific titles, PhD and master 

students who implement, and perform scientific and technological tasks in the system. On average, each PhD students has 3 

publications in 4-year study. 2, 222 PhD students and 36,052 master's students were recruited in 2014
7
. 

On the national level, the number of scientific articles is the measurement of scientific and technical level and performance of the 

country
8
. Although the role of scientific research is extremely important in higher education institutions, however the number of 

scientific publications in Vietnam is still modest for years, in comparison with not only advanced countries with years of research, but 

                                                           
1
 Nguyen, T. V. (2013). From research to publication - Soft skills for researchers. HCMC: Tong hop Publishing house 

2
 MOET, Decree 47/2014/TT-BGDĐT 

3
 Le, A. H. and Lam, H. B. (2010) Science Research - compulsory requirements to lectures in universitites. Science and Technology 

Journal, Danang University, Vol. 4(39).2010. 
4
 Educational Career Law (2013); Higher Education Law (2012) 

5
 MOET statistics, 2014 

6
 Vietnam HE Renovation Project, period 2006-2020  

7
 MOET statistics, 2014 

8
 Nguyen, T. V. (2013). From research to publication - Soft skills for researchers. HCMC: Tong hop Publishing house 

Dr. Pham Thi Thanh Hai 
Head, Department of Research and International Relations,  

University of Education, Vietnam National University (VNU -UEd), Vietnam 

Hoang Ngoc Quang 

Staff, Department of Research and International Relations,  

University of Education, Vietnam National University, Ha Noi (VNU -UEd), Vietnam 
 

Abstract: 

In scientific research activities (SR), articles play a very important role. A university lecturer always performs two tasks, 

teaching and research. Most articles are published by the lectures who are teaching at universities. Although the role of 

scientific research is extremely important in higher education institutions, however the number of scientific publications in 

Vietnam is still modest for years. The report assesses the impact of lecturers’ qualification to the publication of scientific 

articles: vnu -university of education. Three recommendations are given to adapted the findings.  
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also other countries in Southeast Asia. As Vietnam public announcement
9
, the total number of Science and Technology of Vietnam in 

Web of Science database (a database system monitoring folders used earnestly and widely around the world, formerly known as ISI) 

in period of 2010 - 2014 includes 9976 articles. In 2013, It was the first time Vietnam has scientific publications in Web of Science 

database exceeded 2,000 posts/year and reached 2427 posts (increase 24.97% compared to previous year). The number of published 

science and technology of Vietnam in 2014 was over 2,640 posts. The fields with highest international publication are Mathematics, 

Physics, Chemistry - accounting for 1/3 of the international publication of Vietnam. Compared to other countries in the region, 

Vietnam capacity of innovation and creativity higher than Philippines, but lower than Indonesia, Thailand and Malaysia. Meanwhile, 

Vietnam's population is nearly triple of Malaysia and half times of Thailand. Low in the number of publication showed that the factors 

supporting scientific research, innovation and creativity in HE system is not yet sufficient. 

Total working time of lecturer in an academic year to perform the tasks of teaching, scientific research, academic training and other 

missions in the field is 1,760 hours. Standard hour is time unit to perform the work that equivalent to class hour of theoretical lectures 

direct in the classroom at colleges and universities, including working time needed before, during and after teaching hours. Required 

hours for lecturers in an academic year is 270 hours; in which, class hours accounted at least 50% of the prescribed limit. Lecturer 

must spend at least 1/3 of the total working time in the academic year for scientific research. Lecturers yearly must accomplish the 

assigned scientific research tasks corresponding to their position and job placement. The scientific research result of lecturers is 

evaluated by the products, including the participation in scientific research projects at all levels, or articles published in scientific 

journals or scientific report in specialized scientific seminars nationally or internationally. 

Improving research competency in universities is now the critical matter to strengthen the quality of teaching and scientific research of 

lecturers. The university has a bunch of research on the issue. The article "Improving the quality of scientific research activities in the 

universities and colleges in Capital area"
10

 has showed problem affected directly to research competency of lecturers, such as: too 

much teaching time, linkage between research and teaching is low, the poor qualified lecturers, low salary. The research on “Views on 

scientific research in universities of the country”
11

 stated the problems, such as:  low association in teaching and research, lack of 

lecturer with competency in research. The study on “Enhancing scientific research activities of lecturer in Hue universities in our 

country,"
12

 Analysis and Strengthening the research quality in the institution through studying the motivation to conduct science 

research and the impact factors, including professional qualification. 

Vietnam National University, Hanoi (VNU) develops on research-oriented basis. Over the years, VNU has focused its investment on 

scientific research and obtained remarkable achievements. In terms of quantity, in 2014, VNU has 51 professors and 336 associate 

professor, 881 doctorates and 1,340 masters
13

, accounted for 27% of lecturer with doctoral qualifications, 37.2% of lecturers with 

master's degree respectively. VNU scientific research officers have published 342 articles in prestigious international journals 

ISI/Scopus, in which the number of articles published in international journals of ISI system is 265, 65 more articles compared with 

the target of 200 in VNU Science and Technology Plan period 2011-2015. Number of publication comprise nearly 15% of the total 

number of international articles of the whole country, in which the social sciences and humanities - 8%, the natural sciences and 

medicine - 76%, science - technology and interdisciplinary science - 16%
14

. 

University of Education, is one of seven universities directly under VNU, has function in training of lecturers, teachers for all 

educational levels; educational managers, officers and researchers in science education. Currently, the University of Education has a 

high percentage of doctorates and master (37.3%; 33.8% respectively)
15

. This group contributes the most study of the university, 

accounts for over 80% of all of the research in 2014 (the whole university has 87 articles, of which 68 articles of the lectures with 

doctorates). The data shows that lecturers with PhD are the main force in research. As a research-oriented university, currently it is 

extreme necessary to find an appropriate solution to enhance research competency, published articles of lecturers. 

The above research partly shows the problems in scientific research at the universities of Vietnam, including issues related to 

competency, research quality, lecturer qualification. The question is whether doctoral title really has impact to research capacity of a 

scientist? This study points out the influence of lecturers with doctorate to research competency, then propose recommendations to 

enhance research activities at the University of Education, in particular and other Vietnamese universities, in general. 

 

2. Research Methodology 

There are many ways to evaluate research competency of a lecturer, and one of the most common ways is based on the number of 

publication in the journal. This study uses data collection methods, including primary and secondary data to learn, observe, evaluate 

the changes of lecturers in their research publication on prestigious journals in the different period- before, during taking PhD and 

after obtain doctoral degree. The evaluation on the qualification impact of doctoral degree to the research capacity of lecturers will 

then be made. 
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2.1. Research Samples 

In the framework of this study, research sample are all of lecturers obtained doctoral degree in University of Education, including the 

officers with title of Professor, Associate Professor. 

 

2.2. Research Objectives 

Determine how qualification will have impact on individual’s research competency (qualifications of the lecturer in this study will be 

shown by doctoral degree, research competency is assessed by the publication of scientific articles/reports). Therefore, the researchers 

will have to answer two following research questions: 

+ Current status on research publication before and after obtaining doctorate of lecturers in University of Education? 

+ The connection between obtaining doctorate and competency in publishing research published of lecturers in the University of 

Education? 

 

2.3. Research Toolkits 

We use data sources which collected from scientific activities of doctoral lecturers in University of Education. All information is fully 

updated until December 2015. We split the professional development of lecturers into 03 phases include: from graduate to fellow, in 

the period of fellow and after becoming PhD. From that, we arranged the scientific research publication of each doctors from these 03 

phases in order to determine the average research capacity of each lecturer in each phase and assess the change. 

Then, we use the toolkit chi-squared test to determine the relationship between the level of doctoral and the research capacity. This is a 

popular testing method to enquiry about the relationship between two random variables. 

Some in-depth interviews to test the outcomes. 

 

2.4. Implemental Process 

Data sources are updated until 31/12/2015, based on the annual science and technology reports and other documents related to the 

scientific publications of lecturers in University of Education. The results will be processed to serve the analysis and answers to the 

research questions. 

 

2.5. Data Processing 

Data will be processed by chi-squared test. All information variables will be analyzed and it will point out the influence of the PhD on 

the scientific research publication. 

 

3. Findings 

Currently, the total article numbers of doctors in the University of Education had published 708 posts, including national and 

international posts. To determine an average landmark for research capacity, we divided the total article numbers into the sum of years 

after graduate of these doctors and identified that a doctor in UEd published averagely 0.89 articles/ year. 

To determine how doctoral title influence scientific research capacity, we were counted that publishing capacity of these doctor in 3 

phases as follows: 

 

 Less than 0.89 article/ year More than 0.89 article/ year 

From graduate to fellow 40 3 

In the period of fellow 22 21 

After becoming PhD 24 19 

Table 1: Publishing capacity of research subjects in 3 phases 

Thus, based on this table, we can easily realize that before joining the training of doctors, our research subjects have a low 

productivity: 40 people have less than 0.89 articles per year (93% research subjects). But this number changed immediately when they 

began the process of training doctors (in the period of fellow): there are 21 people who published more than 0.89 articles/ year (48% 

people). After becoming PhD, this number declined a little: only 19 people who have more 0.89 posts / year. However, in order to 

identify clearly the relationship between article publishing capacity and doctoral title, we have made the 3 testing as follow: 

In the first testing, we want to define the relationship between article publishing capacity and title status: before and after become a 

fellow. Therefore, we used chi-squared test to determine the relationship between two variables. The hypothesis of the chi-squared test 

is expressed as follows: 

• H0: No relation between article publishing capacity and fellow title  

• H1: There are relation between article publishing capacity and fellow title 

After testing, the author has the following results: 
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Results 

  Less than 0.89 article/ year More than 0.89 article/ year Total row 

From graduate to fellow 40   (31)   [2.61] 3   (12)   [6.75] 43 

In the period of fellow 22   (31)   [2.61] 21   (12)   [6.75] 43 

Total column 62 24 86     

Table 2 

The chi-square statistic is: 18.7258. 

The p-value = .000015. 

After using the chi-squared test to check the relationship between article publishing capacity and fellow title. We see that p-value = 

0.000015 <0.05 (or 5%). So, at the 5% significance level, we can reject H0 and determine the relationship between the article 

publishing capacity and fellow title. It means that joining a PhD program will help lecturers be motivated to strengthen their research 

capacity. 

Then, likewise, the author will test the relation between article publishing capacity and PhD title as follows: 

The hypothesis of the chi-squared test is expressed as follows: 

• H0: No relation between article publishing capacity and PhD title 

• H1: There are relation between article publishing capacity and PhD title 

After testing, the author has the following results: 

Results 

  Less than 0.89 article/ year More than 0.89 article/ year Total row 

From graduate to fellow  40  (32)   [2] 3   (11)   [5.82] 43 

After becoming PhD  24   (32)   [2] 19   (11)   [5.82] 43 

Total column  64  22 86     

Table 3 

The chi-square statistic is: 15.6364.  

The p-value = .000077. 

We see that p-value = 0. 000077 < 0.05 (or 5%), So, at the 5% significance level, we can reject H0 and determine the relationship 

between the article publishing capacity and PhD title. That means after the completion of doctoral training, the research capacity of 

these doctors improved markedly. The PhD title have a major impact on their motivation and research capacity.  

Finally, to determine that after becoming doctors, lecturers can improve publishing capacity than in the fellow period or not, we have 

made the 3rd test. 

The hypothesis of the chi-squared test is expressed as follows: 

• H0: No relation between article publishing capacity, fellow title and PhD title  

• H1: There arerelation between article publishing capacity, fellow title and PhD title 

After testing, the author has the following results: 

Results  

  Less than 0.89 article/ year More than 0.89 article/ year Total row 

In the period of fellow 22   (23)   [0.04] 21   (20)   [0.05] 43 

After becoming PhD  24   (23)   [0.04] 19   (20)   [0.05] 43 

Total column  46 40 86     

Table 4 

The chi-square statistic is: 0.187.  

The p-value = .665462. 

So, we see that p-value = 0. 665462 > 0.05 (or 5%), So, at the 5% significance level, we can’t reject H0 and can’t prove that after 

becoming PhD, lecturers will change the article publishing capacity. 

To confirm these assumptions, we have conducted a private interview with 2intervieweeswho were masters and doctors. With the 

question: "Why article publishing capacity of masters is lower than doctors", one interviewee says that in the particular UEd 

environment and the general Vietnam environment, authorities have created a lot of conditions to encourage the scientific research of 

Masters. However, in reality, most research projects are reserved for doctors. For example, in the selection phase of university level 

project in 2015, 80% projects of UEd were held by doctors. With the ministerial or higher level, researchers who were masters don’t 
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have a chance to become a director of these projects. Meanwhile, through these projects, the researchers can publish a lot of scientific 

articles. Therefore, masters have fewer opportunities to writing than doctors”. 

The other said: “An individual will concentrate virtually into the research after join in a fellow program, then he will have motivation 

to focus on research suitable with its capacity. Even between Master and PhD programs, learning conditions were also very difference. 

Master training program isn’t claim scientific article, but with PhD training program, it is an important condition. And then, scientific 

research groups will often prioritize recruit doctors to join their study, which will increase a lot of opportunities to study”. 

4. Conclusion and Recommendation 
Scientific research capacity of lecturers was affected by many factors, some factors related to the management mechanism, the reward 

mode or macro factors like state policy. To solve these problems, we need not only macro-level policies, the coordination of relevant 

ministries. But also university or personal -level recommendations. The combination between these different methods will influence a 

lot to the article publishing capacity of lecturers. In brief, we propose 3 recommendations. 

• Based on the mission, objectives and the actual situation, UEd needs to create favorable conditions for staff, lecturers can 

participate a fellow program; Increasing the number of doctors will increase the number of article publishing. 

• Encouraging to enhance the research capacity of lecturers - researchers. Providing short-term training courses on how to 

write scientific research proposal, scientific style, scientific articles. 

• Building and developing research groups, helping for the inexperienced individual to be trained, working with leading 

scientists about the specific research. 

To participate effectively in scientific research, the exchanges, cooperation, sharing and learning are very important. That will help the 

young officers and lecturers mature quickly in the field of research. Each staff, lecturer must continually strive to improve professional 

qualifications as well as the awareness about their role in scientific research to contribute for the development of scientific 

publications, to bear the article publishing rate of Vietnam proximity to the rate of the world. 
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1. Introduction 
Beauchamp and Thomas (2009) observed that novice teachers must undergo a shift in identity as they go through teacher education 

programs and consequently assume teaching positions in the ever dynamic and challenging school context. Hooley (2007) defined a 

professional as an individual who having completed a training course of specialized knowledge and rigorous initial preparation as 

approved by the profession and certified a registered practitioner in the profession with the right to exercise professional judgement. 

Referring to identity, Beijaard, Meijer and Verloop (2004) defined it as a dynamic and ongoing (not stable) attributes that involves a 

person and a context. On this note, they went further to define teachers professional identity as how teachers view themselves based 

on the interpretation received from the regular interactions with their own professional context. 
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Abstract: 

Study focuses attention on a comparative analysis of teachers’ professional identities in Malaysia and Vietnam. Study 

employed a qualitative approach in its investigation of novice teachers’ professional identities for consequent comparison in 

the two countries of study. Novice teachers with teaching experiences from three (3) years and below were purposively 

selected from unique public, private and semi-private schools in both Malaysia and Vietnam for the study.  Novice teachers 

from various cultural background in Malaysia and Vietnam were selected for the study. Analysis of interview data from 

structured interviews of novice teachers was done under the context of personal, school, training, challenge, and language 

and teachers status. Thus study was located within a subject centered social-cultural framework in a bid to garner resources 

for teachers’ professional negotiation for consequent comparison in the two countries. Findings revealed that teachers’ 

professional negotiations within the personal and school context in both countries of study were similar but differed on 

negotiations on equipment support by the school. Also, on the training context teachers’ perspective on training support was 

completely similar in both countries as they all observed insufficient training opportunities. The challenge context was not 

different as teachers from the two Asia countries expressed their reflection of similar of enormous challenges ranging from 

those from students, school system and stakeholders among others as inhibitors to their productivity. The language context 

domain of analysis shows similar reflections in both countries as teachers expressed high proficiency in the use of language 

of instruction but slightly differ in Vietnamese because of diversity of ethnic minority groups. The perception of the teachers’ 

status for which the teachers’ status was rated high in Vietnam but the reverse was the case in Malaysia. Implications for 

reforms, conclusion and recommendations such as provision of enabling and favorable working conditions in both 

countries’ socio-cultural environment capable of promoting teachers status especially in Malaysia where it was observed 

low was nevertheless made. 

 

Keywords: Professional teachers’ identity, Novice teachers, Interviews, Teachers, Context 
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 Day (2002) declared that the constructs of teachers sense of professional identity which an outcome of the teachers’ continual 

interaction with the context and made manifest in the picture of teachers job, commitment, motivation or job satisfaction are referred 

to as indications that affects the teachers’ sense of professional identity that the influence on teachers professional identity could either 

be due to personal or contextual factors. 

 Moreover, in the observation of Mockler (2011), professional identity is encapsulated within the three domains of personal 

experience, professional context and external political situations. The professional context according to him relates to all the 

experiences of the teacher acquired within the context of educational practices which may include the teachers beginning and 

continual training supports opportunities, accreditations and teachers registrations for professional competence. Namaghi (2009) in his 

view asserts that teaching and teachers identity are both constructed socially through experiences in and with other members of the 

profession. He therefore observed that professional teacher’s identity is dialogic sense which seems to invoke an overlay of multiple 

roles, discourses or voices. To him the teachers’ identity is constructed in activities structured and responsive to the needs of the pupils 

or students.  

Beauchamp et al (2009) reiterates the indefatigable role of emotion, power of stories, role of reflection, link between identity and the 

educational agency, responsibility of the teacher education programs, contextual factor in creating congenial opportunities for the 

exploration of new teachers’ professional identity. Teacher professional identity according to Tickle (2000) does not only relate to 

teachers’ perception of what is crucial to their occupational practices and life but also an impact of expectations and conceptualization 

of other people coupled with the widely acceptable teachers’ image in the society.    

 
1.1. Importance of Teachers’ Professional Identity 

Beauchamp et al (2009) declared that it is of most necessity for student teachers to experience a shift in identity as they go through 

their usual teaching programs or on assumption of teaching appointments in the ever increasingly challenging school context. They 

observed that gaining additional and overall understanding of the teachers identity could go a long way in enhancing the how and 

ways in which teacher education programs are conceived. 

Mockler (2011) asserts that the teacher professional identity is a practical tool for delivery to the teaching profession. He further 

observed that the teacher’s professional identity not only can serve as a practical tool but also  as a political tool for alleviating and 

fighting contemporary common sense understandings of all orthodoxies  resident in the daily professional practices of teaching. 

Besides, Saachs (2005) asserts that the core of the teaching profession is the teacher professional identity because it avail an 

understanding of the framework for the teachers to construct their own behaviors, beliefs, values, ideas about their own work and 

about their own social status. Nias (1989) in Zivkovic (2013) Professional identity of teachers is necessary for adequate and proper 

understanding of the functioning of teachers. Therefore with these observations it is crystal clear that teachers’ professional identity is 

so crucial in a bid to enhancing the school educational system  and meeting teachers personal development needs for professional 

deliveries 

 

2. Methodology 

Study utilized a qualitative approach in which structured interview was used to investigate teachers professional identity negotiation 

for consequent comparison in Malaysia and Vietnam under the context of personal, school, training, language, challenge and teachers 

status. This study was located in line with a subject centered socio-cultured framework of Mockler (2011) to provide resources for 

teachers’ professional negotiation. Ten (10) novice teachers’ work whose teaching experiences were  three (3) years  and below  were 

purposively selected from unique public, private and semi-private schools in each of Malaysia and Vietnam. Teachers were selected 

from the different existing socio-cultural background in the two countries and were male and females. Novice teachers were exposed 

to structured interviews on the subjective experiences on their professional identity formations in each of the countries and the wealth 

of data on identity function of the novice teachers were procedurally analyzed under the emerging context of personal, school, 

training, language, (culture), challenge and teachers status within an interpretive paradigm. 

 

2.1. Findings 

Similarities and differences in the professional identity of teachers in Malaysia and Vietnam were duly analyzed using the data 

obtained from structured interviews   of novice teachers under the following sub-identities in line with the view   of Beijaard, Meijer 

and Verloop (2004) who opined that there is a complex interaction existing between teachers’ professional identities and sub-

identities: 

 

2.2. Personal Context 

In line with the assertion of  Mockler (2011)  that professional learning lays at the interaction of personal experiences and professional 

context which requires both professional and personal relevance. Also Agbeyegan and Doku (2011) assert that the teacher professional 

identity is shaped by the interaction between personal experience and professional knowledge within the teaching environment, 

school, the curriculum and the student. Interviews and question and the corresponding responses obtained from teachers under the 

context of personal experiences were highlighted below as follows: 

� In your own opinion what are the reason people nowadays, decide to become teachers? 

From Malaysia, responses obtained are: 

• “People decide for the teaching profession just because it is a noble profession” 

• “Some   desire teaching because it gives them a sense of satisfaction from the profession”. 
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• “They have fulfillment in the profession”. 

• “It is a rewarding job”. 

• In Vietnam, responses are as follows: 

• “People decides to become teachers because of the respect for teachers” 

• “Of course, because of the stable income” 

• “Some become teachers because of favour they can easily receive” 

• “Parental influence is what makes some to becoming teaches in Vietnam”. 

• “I love being a teacher” 

• “Becoming a teacher has been my dream for a long time” 

 

� How do you feel about being a teacher? 

In Malaysia context, responses to this are as follows: 

• “Almost feeling nervous but am now so confident” 

• “ Very much challenged to be a teacher” 

• “I am indeed deeply satisfied and I definitely feel honoured” 

In   Vietnam, 

• “To me it is a meaningful career but with many difficulties and pressure” 

• “I’m very proud of being a teacher because  it is a respected career” 

• “Good because of good reputation and moral status it accords” 

• “It is a hard job   being a teacher I and requires a lot of energy  to remain more active. It also needs love and passion for the 

children and being distinguished communicators to deal with parents and students”. 

 

� Where do you see yourself in ten years’   time? Still as a teacher? 

In Malaysia, teachers responded as: 

• “I still want to be a teacher” 

• “Want to become a lecturer teaching a higher level” 

• “Professional development is my goal in the next ten years” 

In Vietnam, responses to this question is as follows: 

• “I still want to be a teacher within the next ten years”. 

.  
Most of the novice teachers observed that the teaching job is not easy but    maintained that they remained in the profession because  it 

is a respected profession which  gives a good reputation in the community. From responses obtained in the two countries, a good deal 

of similarities seems to exist on the context of personal experiences   of   respondents’ vis-à-vis how they feel about teaching, what 

makes people go in to the teaching profession as well as their ambition in the next ten (10) years being teachers now. In short, in 

Vietnam 90% of the novice teacher interviewed opined that they love to keep the job while in Malaysia about 95% opined staying on 

the teaching profession. Obviously, these conceptualization in the words of Day (2002) of the identities of teachers within the 

profession is hinged on the personal characteristics as they are the   indicators and constructs for understanding the real sense of 

professional identity. 

 

2.3. Context of the School 

In the words of Mockler (2011) the domain of teachers’ professional context relates to those experiences which are framed within the 

context of the school. According to him, the identity of the teachers could be enacted within or on the school. Findings obtained from 

interviews under the context of the school are as follows: 

� Do you feel equipped to teach learners from various cultures in one classroom? 

In Malaysia responses are: 

• “I feel fully equipped regarding my knowledge acquisition” 

• “Well prepared of course to deliver the subject matter” 

In Vietnam: 

• “Not fully prepared as we expected though” 

• “Teachers are only provided with basic knowledge  by training departments which is not enough for nor adequate for subject 

matter delivery in schools” 

 

� Tell me about the school where you are teaching. 

In Malaysia, respondents opined that: 

• “ My School has  comfortable environment for teaching and learning so that the  school environment is impressive” 

• “ My school has obsolete equipment” 

• “School has not enough instructional materials as you can see” 

• “I have heavy workload in my daily school schedules” 
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• “To me there is good school management” 

• “No ICT and adequate laboratory materials” 

In Vietnam, respondents opined that: 

• “It is interesting. The students are from the highlands, there is a good relationship among teachers-we are always united in 

work and life”. 

• “The school is fully equipped with modern facilities”. 

• “In general, school meets my expectation: though   just established for 4 years now, but teachers work professionally and 

have a good relationship”. 

• “Our schools  have a lot of fun and interesting. The students are lovely; our colleagues are friendly and supportive in team 

work and in the daily life”. 

• “Newly founded schools with good facilities” 

 

� How would you describe the average learner in your class? 

In Malaysia, responses are: 

• “The average learner in my school  is passive” 

• “Average learner in my class is quite slow” 

• “Average learner in my school is shy in the class” 

In Vietnam respondents opined as: 

• “An average learner in my class is quite passive”. 

• “Slow, do not pay much attention to study”. 

• “Good behavior, but slow in gaining academic knowledge in class. 

• “In mountainous schools, they are quite shy in communicating, during teaching & learning time, they are also shy to share 

their ideas”. 

 

� What type of support do you experience from school management, parents and your department of education? 

In Malaysia, responses are:
1
 

• “We experience financial support”.’ 

• “They give us infrastructural support” 

• “No experience of parental support” 

In Vietnam, responses are: 

• “Create opportunity for novice teachers to participate in professional training  programmes as well as to improve teaching 

skills” 

• “Organize field trips and exchange programmes for teachers” 

• “Parents provide support to enhance the conditions for teaching and learning”. 

Findings revealed  that teachers’ identity in Malaysia and Vietnam were mostly similar especially as regards teachers description of 

average learners in the class, support provided by schools and educational departments although not exactly the same. In term of 

equipping teachers for the job, teachers in Malaysia feel equipped but the reverse is the case in Vietnam as teachers opined they were 

not equipped  in term of teaching for cultural diversity, especially for teachers in the disadvantaged areas. It should be noted that there 

are fifty-four(54)ethnic minority groups and all uses the same national curriculum. Thus, this poses some big challenges for the novice 

teachers who teach in the disadvantaged areas.  

 

2.4. Training Context 

Responses from teachers in the training context are highlighted in the following ways in a bid to analyze and compare the professional 

identities of teachers in Malaysia and Vietnam. 

� Did your training as a teacher sufficiently prepare you for your teaching career? 

In Malaysia, respondents opined as: 

• “The training is not enough especially as we teachers have a lot to deliver much to our students with verse knowledge” 

• “ Definitely, require and need training workshops” 

• In Vietnam, respondents observed that: 

• “Lacking skills of necessary for teaching and learning activities” 

• “Completely inadequate with the  necessary skills in training programmes” 

• “Nearly enough knowledge and skills to teach the required subjects, not enough in term of pedagogy and career 

development”. 

 

Data obtained from these interviews as shown above on the training context perspective revealed that teachers in Malaysia and 

Vietnam do not have adequate training. 
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2.5. Challenge Context 

Data obtained from interview responses under the challenge context as follows: 

� What do you regard as your biggest challenge as a teacher and why? 

In Malaysia, responses are: 

• “The unstable educational system is my big challenge.” 

• “The challenge of chaotic educational system is a challenge I observe.” 

• “Low students grades is a challenge in my school”. 

• “A challenge to me is the present vision of stakeholders”.  

In Vietnam, responses are as follows: 

• “Low income of teachers is a challenge”. 

• “Level of students’ attention in school.” 

• “Prejudices about the novice teachers is a challenge” 

• “Insufficient time to learn professional skills”. 

• “Lacking the appropriate training programmes.  As you know a teacher cannot educate people with limited knowledge”. 

• “How to make all the students understand what they are taught as their abilities to acquire knowledge are not  the same 

level”. 

• “Pressure of producing  excellent students in   school” . 

 

The data collected from teachers from both countries depict that Malaysia teachers have challenges ranging from those pertaining to 

students, school system and blurred vision of stakeholders as slightly different from those of Vietnam with teachers who opined that 

inadequate teaching methods, low income amongst others are challenges. This of course is in line with the Kengan (1994)  and 

Mockler (2011) that teachers in schools today are faced with complex bunch of social problems that limits the productivity. 

 

2.6. Language Context 

Findings obtained from responses of teachers and their perception on the context of language is presented in the following ways: 

� Are you confident to teach in the language of instruction in your school? 

In Malaysia, responses elicited are: 

• “I am very confident in the use of the teaching language” 

• “Somehow imperfect in the language proficiency”. 

In Vietnam, elicited teachers’ responses are: 

• “I am very proficiency in language usage”. 

•  “I do feel confident about my language used at school”. 

• “I am not confident with using teaching language at school because I didn’t have time to cultivate and accumulate, and their 

vocabulary is poor”. 

Findings from two countries shows that teachers feel confident in language use. In Vietnam, however, teachers from disadvantage 

areas as mentioned above are facing challenges to teach minorities students because they have to use national language 

(Vietnamese/Kinh language) for the national curriculum from primary to higher educational levels. 

 

2.7. Teachers Status 

Elicited responses on questions on teachers status as follows is highlighted as: 

� How do you think your school and the community value the status of the teacher? 

In Malaysia, teachers’ perception are as follows: 

• “People look down on teachers as this reduces the value for the profession” 

• “There is less respect for teachers” 

In Vietnam, responses are as follows: 

• “Teachers are rated high” 

• “Teachers have low living conditions” 

• “Teachers’ holds positive in the Vietnam society” 

• “Teachers are treated with disparity.” 

Findings shows that teachers’ status is perceived low in Malaysia as opposed to teachers’ status or image in Vietnam where teachers 

living condition are low and not treated equally but yet are rated high and made to hold positions in the Vietnam society. This is in line 

with the view of Mockler (2011) that professional teachers’ identity is not a stable entity. Besides it is also in agreement with the 

observation of Wilkins, Mohamed and Smith (2011) that identity formations are not fixed and are often contradictory. 

 

2.8. International Comparison of Teachers’ status in Malaysia and Vietnam 

In every culture and countries the status of teacher is a significant indicator which reflects the importance or value the people accord to 

the teaching profession and education in general. This is in line with the observation of Fwu and Wang (2002) that the social status of 

teachers is significant because it gives an understanding into the level of respect or prestige given to the teachers by citizens and 

indeed to education in the overall. 
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Comparing the status of teachers in Malaysia with the status of teachers in Vietnam, survey reports depicts that teachers in Malaysia 

on their personal context revealed a sense of satisfaction and fulfillment on their job especially as the citizens rates them very high. To 

them the teaching profession is a noble profession. In fact, they observed that they wish to remain being teachers although in form of 

lecturers after their professional development of acquisition of higher qualification in education. 

They however perceived that despite their level of satisfaction, there exist the challenge of classroom or school leadership 

responsibilities and relevant school and education department supports that however affects their status in the job. This is in line with 

the Mockler (2011)’s observation that a teacher professional identity is dictated by his interaction and personal context. 

In Vietnam, the status of the teachers was respected. There was high demands on professionalism and ethics in the face of inequality 

in meeting teachers demand, low living conditions, inappropriate educational program, poor social knowledge and limited or 

unreasonable training programs which nevertheless has consistently threatened teachers’ status in the country. These challenge to their 

status however seems to reflect on the job commitment in line with the observation of Hammerness, Darling-Hammond and Brantford 

(2005) who observed that teachers’ professional identity is sequel to securing teachers job commitment. This is because the teachers in 

Vietnam expressed their consequent behaviors of lack of confidence and courage in the job besides the positive social status accorded 

which has consequently affected students’   dynamic   achievements. 

 

2.9. Implication for Reform and National Development 

 Many reforms in time past have been associated with excess workloads and unfamiliar responsibilities, disagreement over the 

interpretation of broadly defined reform goals, made teachers experience disappointments that has their professional delivery at stake 

and weaken their commitments to teaching and work, frustration, tensions, emotional and physical exhaustion(Little and Bartlett 

2002). In fact, teachers in such reform goals were expected to  approve the goals determined by the organization, enforce external 

decisions, participate in the implementation of reforms and to do the tasks that were demanded (V¨ah¨asantanen, K; H¨okk¨a, P; 

Etel¨apelto, A; Rasku-Puttonen, H and Littleton, K 2008).   

 In view of initiatives for global reform in education for sustainable educational development, which is an ambitious goal in which 

teacher development is central, no better time than now could be timely to engage in scholarly reforms, rigorous discussion, 

partnerships at national and international levels to give urgent attention to incongruities between reform goals and teachers’ beliefs, 

knowledge and practices in a bid to enhance teachers’ professional identities (Van den & Sleeger, 2009).Finding in the study revealed 

that teachers in Malaysia and Vietnam are generally been faced with school and classroom challenges and training needs besides their 

low status identity formations. Advocated reform could nevertheless accommodate initial teacher trainings as well as continual teacher 

training programs as fundamental change to support the reform process. Such reforms could also focus and address teachers’ identity 

conflict and challenges that they encounter and negotiate for their professional development within the school context to enhance 

development in the educational sector. The advocated reforms could avail the governments of nations to make enriching consultations 

with teachers over viable educational programmes, policies, and associated pressures through mounting up of profitable mechanism 

for accountability of policy reform which in time past had badly demoralized teachers’ status,    confidence, morale and their overall 

self-identity. 

Moreover, reform in the educational practices in line with the observation of Van veen & Sleegers (2009) who posited that a capacity 

to affirm an alternative ideology, set of values and beliefs to those that shape our current policy environment is indisputable  should 

cater for training novice teachers in the adopted language of the discourse community into which they found themselves so that they 

cautiously  talk,  feel, act, think, belief and value the ways of life of the community  and consequently will be able to consciously use 

language to mediate their professional practice.  

 

2.10. Conclusion and Recommendation 

Findings obtained from the analysis of interview data under the different context of personal, school, training, language (culture), 

challenge and teachers’ status clearly provides resources for teachers’ professional negotiations in Malaysia and Vietnam. Study 

revealed that the perception and reflection of teachers under the context of the personal, school, language, and challenges were not too 

different even though the challenges faced by teachers were widely differing from one to the other. Findings revealed that also the 

teachers in Malaysia observed that the status attached to them was low the reverse was observed from the perspective of novice 

teachers in Vietnam. Suggestions for putting all hands on deck by supporting schools, educational departments and stakeholders for 

providing conducive working environment condition, eliminating existing challenges opposing teachers in their personal or school 

context as well as raising and retention of high teachers status is therefore not negotiable.                                      
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1. Introduction 

Vietnam New Schooling Model (VNSM) has been carried out since 2013. This shows the determination in pedagogy innovation, 

teaching and learning methods in MOET’s elementary schools which aims to change the traditional teaching, increase the education 

quality to poor pupils and all other pupils throughout the nation [1].  

The VNSM result is expected to be the real valuable lesson to set as the initiative, basis and faith to the innovation of teaching-

learning methods, how to assess the pupils in the elementary schools in the initial period of the Program, new textbooks by 2015. 

Accordingly, training program is considered significant in increasing pedagogic capacity of elementary teachers. Through training 

activities, VNSM aims to train elementary teachers, namely: (i) focus and ensure on the effectiveness and reality, this promotes 

strongly the high quality teaching activities; (ii) always have the active attitude and action toward education; (iii) support in 

professional improvement of elementary teacher; and (iv) elementary teacher has opportunities to take leader role in the school and 

community areas [2]. 

Evaluating the progress of students when participated in the professional training is essential through comparing the capacity 

acknowledgement of the students in some specific training areas, while also significant to the adjustment of content, selection of 

appropriate training methods to the next one [3]. 

 

2. Research Objective 

Evaluating the acknowledgement of students to the training contents show the result and progress on the ff. contents learnt at the 

training: (i) organize, manage the VNSM classes; (ii) teaching contents, methods and technique. Besides, this evaluation takes part in 

the adjustment of objectives, documents content and methods for organizing the next training sections. The articles answer the 

research questions: 

i. Is there any good progress/result of the students to the problem in organizing and management of VNSM classes? 

ii. Is there any good progress/result of the students to the problem in VNSM teaching contents, methods and technique? 

iii. Is there any content need to be adjusted for the next training sections? 

Through data analysis, there are some contents that students confused, some issues needed to be clarified and basis for contents, 

program and training methods for the next one.  

 

3.  Methodology 

• The method for survey by using questionnaires on before-and-after training to study the archived result of student. The 

questionnaire includes 3 parts: (1) first part (14 questions) - personal information; (2) second part – assessment before the 

training: (a) 7 questions on VNSM class management and organization, (b) 15 questions on VNSM teaching techniques and 

contents; (3) third part – assessment after the training with the same above contents. 

Dr. Pham Thi Thanh Hai 
Head, Department of Research and International Relations 

University of Education, Vietnam National University, Hanoi, Vietnam 

Abstract: 

Vietnam New School Model (VNSM) has been carried out in Vietnam since 2013. Implementing VNSM shows the 

determination in pedagogy innovation, teaching and learning methods of Ministry of education and Training’s (Moet) 

elementary schools, which aim to change the traditional teaching, increase elementary education quality throughout the 

nation. The report assesses the current status acknowledgement of professional capability according to the VNSM for 

elementary teachers by carrying out the survey of the contents in the training, 2014. The assessment shows the progress of 

participants on the guided contents at the training: (i) organize, manage the VNSM class; (ii) VNSM teaching contents, 

methods and techniques. Based on the references, some primary conclusions on assessing the progress of participants 

attended the training have been made and the proposal on the contents adjustment and the relevant methods for the next 

training session have achieved high result. 

 
Keywords: Elementary teacher, professional capacity, training, content, teaching methods and techniques  
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• Intensive interview was used to study the real perspective to suggest the adjustment of content and methods to heighten the 

training quality in the coming time [4]. In this paper, we present the survey result from the questionnaires.  

Before using the official questionnaires, all the questions have been tested the reliability and validity (Coffey & Atkinson, 1996 [5]; 

Frazer, 2000 [6]; Fulcher, 2007 [7]). On the reliability, the Cronbach’ alpha (α) and measurement of the questionnaire for the survey 

subject have achieved >0.9  

Professional Training to the elementary teacher held in 2013, had 1143 schools (group1) with total of 21,301 participants. Survey 

samples are principal and vice-principal of elementary schools, education management personnel at office, and department and all 

elementary teachers. Elementary teacher rate, teaching grade 1-5, accounts for 14.48% to 16.01% to total participants. The remaining 

sample includes school leaders (7.23%) and 0.07% personnel from Education and Training Department and 0.41% personnel from 

Education and Training Office. While Others accounts for 15.66%, which is the elementary teachers – teaching subsidiary subjects. 

The following shows the specific features of sample in the research survey 

For the specific characteristic at elementary schools, therefore most of elementary teachers are female (75.05%). Elementary teachers 

have the diversified level training. Although majority of teachers have bachelor degree, there are likely many of teachers at 

intermediate level (19.93%) and community college (31.85%) Years of teaching of participants are very height, elementary teachers 

have 16 to 30 years of teaching, accounts or 49.28%. Elementary teachers have few years of teaching, accounts for only 14.19%. 

The information process will connect, recognize teachers’ response before and after the training through the code system, including: 

Province code, schools code (the province code is attached to the DFA database); Code of participants (teachers) is marked in the 

order.  

The code system ensures each teacher has his/her own code and to connect the data of before-and-after training. The data entry uses 

Access software. All variables are encoded in digital form like the formal survey questions before bringing in SPSS 16.0 software to 

process data (Cohen, Manion & Morrison, 2007 [ 6]; Creswell 2005 [ 8])  

 

4. Findings 

The awareness of participants about the training content is increased significantly. Before the training, participants are not properly 

aware of issues related to the organization, classroom management, content, methods and techniques of teaching according to VNSM. 

Besides, there are still some participants have not achieved great results after training. This data shows that it is necessary to adjust the 

content and methods of training classes for the improvement on the next time. The analysis on assessing real situation is presented 

below. 

Figure 1 shows after the training of the teachers have progressed significantly. Maximum grade teachers achieved was 22/30 points 

before training, and 24/30 point after the training. 

Before the training, majority of participants achieved the point value at 13 to 19, with the highest rate achieved 16 points (20.36% of 

the trainees) and 15 points accounts 19.97% of participants. 

After the training, the students' point changed apparently. Highest point achieved by students was 18 and the percentage is also high 

(accounted for 23.80%). Besides, 17.68% of participants got 17 points; 21.42% of participants reached 19/30 points. 

Overall, the assessment survey of the participants achieved at the average level and the awareness development of the participants 

before and after the training is quite clear. 

 

 
Figure 1: Point distribution of the participants before-and-after training 
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The estimate points for the participants’ capacity through evaluation forms also shows the high change in awareness capacity of the 

participants. The below figure is the distribution of participants’ capacity, in which the line is the average value in between two 

groups, above average and below average. The figure after training showed that participants qualified above average are more 

compared with the period before the training. This shows the percentage of participants has above average result after-training is 

higher than before-training. 

 

 
Figure 2: Estimation point on capacity of participants before and after the training  

 

The awareness of elementary teachers increased remarkably on the content of classroom organization and management. Group 

questions survey the specific knowledge of participants on self-management council, courses, classroom libraries, social relations and 

cooperation between the school and community. 

Each question is designed with four answer choices and only one correct answer, with the right answer will get 1 point and the wrong 

will be 0 point. Thus in this section, the maximum points gained will be 7 points and an average will be 3.5 points. 

Table 1 below shows the participants’ point achieved before and after training to group questions on classroom organization and 

management. 

 

Point Before-training After-training 

Quantity Rate % Quantity Rate % 

0 195 0.92 246 1.15 

1 801 3.76 567 2.66 

2 3018 14.17 2701 12.68 

3 8008 37.59 6226 29.23 

4 9149 42.95 7095 33.31 

5 130 0.61 4090 19.20 

6 0 0.00 375 1.76 

7 0 0.00 1 0.00 

Total 21301 100.00 21301 100.00 

Table 1: Points of participants before and after training, with the group questions on organizing and managing class 
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According to Table 1, after the training participants’ point have been progressed significantly. The maximum point achieved: before 

training is 5/7 points, but only 0.61 % of participants achieved to point 5; after the training is 6/7 points, in which 1.76% students 

achieved. 

Before training, point value that most participants gained was 3 points (representing 37.59 %) and 4 points (representing 42.95 %). 

GPA (Mean) achieved by participants, before training, was 3.20 points. With the points indicated, it showed that the perception of 

participants before training on classroom organization and management at lower than average (Mean = 3.20 point < 3.5 point) 

 

 
Figure 3: Participant’ rate of score, before and after-training  

 

After the training, participants' point changed specifically. Higher percentage of participants got points between 3 and 5 (3 points 

accounts for 29.23 %; 33.31 % for 4 points and 19.20 % for 5 points). After training, GPA (Mean) of participants 3.56 points. The 

points indicate that the perception of participants after the training on class organization and the management has changed and 

significantly improved. However, the average point (Mean) of teachers only reached at average level (Mean = 3.56 point > 3.5 point) 

The participants got the average point for the group of questions on class organization and management, the improvement on the 

perception of the participants before and after-training at each level is pretty obvious, however overall 7 questions, the progress is not 

high. 

The perception of participation on teaching content, methods and techniques after-training has been improved. The details related to 

teaching content, methods and techniques of VNSM, including: group study in class, teachers’ methods when instruct for the groups, 

forms of organizing teaching activities to assist pupils to be self-learning, proactive and active, issues on class lesson preparation. 

Each question is designed with four answer choices and only one correct answer, with the right one will get 1 point and the wrong one 

will get 0 points. Thus, in this section the maximum point is 15 and an average point is 7.5. 

Table 2 below shows the point which the participants gained through evaluation forms in two phases: before and after-training with 

the groups of questions on teaching content, methods and techniques. 

  

Point 
Before-training After-training 

Quantity Rate % Quantity Rate % 

0 97 0.46 197 0.92 

1 114 0.54 9 0.04 

2 345 1.62 16 0.08 

3 1294 6.07 38 0.18 

4 4245 19.93 114 0.54 

5 6964 32.69 301 1.41 

6 5246 24.63 744 3.49 

7 2342 10.99 2235 10.49 

8 562 2.64 6401 30.05 

9 90 0.42 10579 49.66 

10 2 0.01 640 3.00 

11 0 0.00 27 0.13 

Total 21301 100.00 21301 100.00 

Table 2: Participants’ points, before and after-training, with the group questions on teaching contents, methods and technique 
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Figure 4 shows a significant change in the details of the teaching content, methods and technique. Before-training, majority of 

participants got the points of 5/15 (32.69 %) and 6/15 points (24.65 %) and the maximum points was 9/15, accounts for only 2.64 %. 

After-training, majority of participants achieved 8/15 points (33.05 %) and 9/15 points (49.66 %) and maximum points was 10/15 

points (3:00 %). 

Before-training, the average point (Mean) of participants gained was 5.15. The achieved points indicated that perception of the 

participants before-training on teaching content, methods and techniques was weak (Mean = 5.15 point < 7.5 points). 

After-training, the average point (Mean) of participants gained was 8.23. The achieved points indicated that the perception of 

participants after- training has changed significantly, the perception of participants was much improved. Average point (Mean) after- 

training of participants was at satisfied level (Mean = 8.23 point > 7.5 points) 

 

 
Figure 4: Score distribution of participants, before and after-training  

 

Therefore, the group of questions on teaching content, methods and techniques, participants gained from weak result before-training to 

fair after-training. The advancement of participants’ perception before and after-training at various level is pretty obvious, but overall 

of 15 questions, the after-training progress was not really high, when the participants’ Mean gained only 8.23 points. 

Analysis of survey data shows the progress of teachers participating in the training. However, there were some problems/questions 

showed that participants were not really aware of. This is the contents that need to be adjusted for the next training. 

Table 3 below is the frequency of the choices of students answered question 1 before and after-training. The content of Question 1 is 

"Self-Management Council is a pupils-run organization methods in VNSM class. So pupils-run council is elected by whom?" With 4 

options are given, the right answer is C "Pupil"  

According to Table 3, before-training only 0.67% of participants answered questions correctly, the remaining of 69.0% participants 

has confused with the answer B "Teacher" and a significant proportion of participants has confused with the answer D "Teachers and 

pupils with the participation of the parents". 

 

Before-training Question 1 After-training Question 1 

  Quantity Rate %   Quantity Rate % 

Valid A 446 2.09 Valid A 16944 79.55 

B 14693 68.98 B 165 0.77 

C 142 0.67 C 2127 9.99 

D 5650 26.52 D 1745 8.19 

No 

answer 370 1.74 
No 

answer 320 1.50 

Total 21301 100.00 Total 21301 100.00 

Table 3: The Frequency of answering question 1, before and after training 
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In the after-training period, there are progress in the awareness of participants, however is not remarkable, only 10.0% of participants 

answered question correctly (increased 0.3%). For the wrong answer, after-training participants have not confused with the answer B 

and D, but mainly focuses mainly on answer A "Parents". These issues need to be addressed for the next training period. It is 

necessary to adjust the content of training so that students would perceived better. 

The below Table 4 is the frequency of choices which participants answered the questions 8, before and after-training. Question 8 has 

the content of “What is the beneficency of dividing class into small study group?” with 4 given answers, the right answer is B 

“Support pupils to learn how to coordinate with one another”. 

 

Before-training Question 8 After-training Question 8 

  Quantity Rate %   Quantity Rate % 

Valid A 595 2.79 Valid A 613 2.88 

B 236 1.11 B 456 2.14 

C 1519 7.13 C 2579 12.11 

D 18601 87.33 D 17290 81.17 

No 

answer 350 1.73 
No 

answer 363 1.79 

Total 21301 100.00 Total 21301 100.00 

Table 4: The Frequency of answering question 8, before and after training 

 

Before-training, very few participants answered this question correctly. Only 1.11% of the correct answer. 87.33% of participants 

chose to answer D "Helping pupils go to school and back home together safely". After- training, participants will have better 

understanding, however, only 2.14% of participants answered correctly, 81.17% chose answer D “Helping pupils go to school and 

back home together safely" These issues need to be addressed on the next training period. It is necessary adjustment in the content of 

the training so that participants would perceived more properly to the nature of VNSM. 

Table 5 below is the frequency of the choices of participants in answering question 16 before and after-training. Question 16 is "How 

is the activities organization help pupils proactively, actively learning (through experience-sharing activities, explore, discover) to 

form new knowledge?” 4 choices are given, the right answer is D “Regular consciously apply". 

 

Before-training Question 16 After training Question 16 

  Quantity Rate %   Quantity Rate % 

Valid A 209 0.98 Valid A 767 3.60 

B 1652 7.76 B 19182 90.06 

C 10727 50.36 C 117 0.55 

D 8489 39.85 D 854 4.01 

No 

answer 224 1.14 
No 

Answer 381 1.88 

Total 21301 100.00 Total 21301 100.00 

Table 5: The Frequency of answering question 16, before and after training 

 

Before-training participants had relatively good awareness on this issue, with 39.9% got correctly answer. However, 50.4% still chose 

C "Sometimes" But after-training, participants perceived wrongly on this issue, only 4.0% answered correctly. After-training, 

participants mainly answered with B (90.1%) "known but haven’t applied yet". Thus, before-training participants were well aware of 

this issue, but after-training participants misunderstand this content. These issues need to be addressed on the next training period. It is 

necessary to adjust the content of training so that students would perceived properly and more aware when organizing activities to 

help pupils be proactive and active in learning (through experience-sharing activities, explore, discover) to form new knowledge. 

 

4. Conclusion and Recommendation 
Professional training is essential to improve the capacity for elementary teachers. For the activities achieved good results, it is 

necessary to assess the training. Training evaluation indicates that (i) the acquisition of participants for the content introduced in the 

training; (ii) as a basis to adjust the objectives, content and methods for the next trainings. 

With two main areas, there were different improvement in awareness of elementary teachers. Some contents should be focused for the 

next training sessions: 
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• The evaluation of the content on "organizing and managing class" shows that after-training, the progress on understanding of 

the form and manage the class according to VNSM. However, the content on student-run council should be more clarified 

and preside in next trainings. 

• The evaluation of the content on teaching methods and techniques according VNSM, elementary teachers show specific 

progress. However, in next training the contents that should paid more attention are: (i) the purpose of dividing into small 

groups in VNSM class; (ii) when dividing into small groups, teachers need to focus the support to which pupils.  

• Some other contents should focus to the encouragement of elementary teacher to be proactive, flexible and creative in the 

aching and applying VNSM. Collected data of question: "how does the forms of activities organization assist pupils actively, 

proactively in learning (experience, explore, discover activities) in developing new knowledge", participants are not all 

aware. There are likely many reasons, however this is the notice to leaders. It is necessary for elementary teachers to access 

the new organizational form of teaching. On other side, elementary teachers should also consider individuals in the 

application of the new form of teaching.  

The information on the perception, point of views of participants are evaluated objectively. Survey results showed that after- training, 

the point of participants changed. Estimate point on capacity of elementary also changed in a positive way for understanding of 

training contents. Some training contents should be adjusted for achieving the better results in next training sessions.  
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Sau 30 năm đổi mới kể từ năm 1986, Việt Nam đã đạt được những
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo, bị chiến
tranh tàn phá nặng nề và kế hoạch hóa tập trung bao cấp, khép kín,

Việt Nam đã ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước đang phát
triển có thu nhập trung bình và một nền kinh tế thị trường năng động, hội
nhập mạnh mẽ, sâu rộng vào hệ thống kinh tế toàn cầu. Tăng trưởng kinh
tế của Việt Nam khá cao, liên tục, ổn định và bao trùm, bảo đảm mọi người
dân được hưởng lợi từ quá trình phát triển. Việt Nam đã giảm tỷ lệ nghèo
cùng cực từ gần 60 phần trăm trong những năm 1990 xuống dưới 3 phần
trăm năm 2016. Đây là thành công rất ấn tượng và là niềm tự hào của Việt
Nam, trong đó có sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của cộng đồng quốc tế.

Thành công của 30 năm đổi mới cũng đặt ra nhiều kỳ vọng và trách
nhiệm lớn hơn, nặng nề hơn đối với tương lai. Mục tiêu của Việt Nam được
khẳng định trong Hiến pháp là “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,
văn minh”. Việt Nam có khát vọng mạnh mẽ là đến năm 2035 sẽ trở thành
một nước công nghiệp hiện đại, hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng
và dân chủ.

Với tinh thần đó, tháng 7 năm 2014, Chính phủ Việt Nam và Ngân
hàng Thế giới đưa ra sáng kiến xây dựng Báo cáo Việt Nam 2035. Báo cáo
khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện sáu chuyển đổi quan trọng để trở
thành một nền kinh tế thu nhập trung bình cao. Trước hết là hiện đại hóa
nền kinh tế đồng thời với nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh
tế tư nhân. Hai là phát triển năng lực đổi mới sáng tạo, lấy khu vực kinh
tế tư nhân làm trung tâm. Ba là nâng cao hiệu quả của quá trình đô thị hóa,
tăng cường kết nối giữa các thành phố và vùng phụ cận. Bốn là phát triển
bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí
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hậu. Năm là đảm bảo công bằng và hòa nhập xã hội cho các nhóm yếu thế
cùng với sự phát triển của xã hội trung lưu. Sáu là xây dựng một Nhà nước
pháp quyền hiện đại với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hội nhập và xã hội
dân chủ phát triển ở trình độ cao. Chương trình cải cách gắn với sáu
chuyển đổi này được thể hiện theo ba trụ cột chính: thịnh vượng về kinh
tế đi đôi với bền vững về môi trường; công bằng và hòa nhập xã hội; năng
lực và trách nhiệm giải trình của nhà nước. 

Chúng tôi rất vui mừng thấy các chuyên gia Việt Nam, Ngân hàng Thế
giới và các chuyên gia quốc tế đã hợp tác hết sức chặt chẽ trong quá trình
xây dựng Báo cáo “Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công
bằng và Dân chủ”. Chúng tôi hy vọng rằng Chính phủ Việt Nam, Ngân
hàng Thế giới và các đối tác phát triển sẽ tiếp tục duy trì sự phối hợp hiệu
quả nhằm cụ thể hóa những nội dung phù hợp của Báo cáo này trong Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, cũng như theo dõi, đánh giá và triển
khai thực hiện các khuyến nghị của Báo cáo.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỦ TỊCH 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Ngân hàng Thế giới

NGUYỄN TẤN DŨNG JIM YONG KIM
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VIỆT NAM 2035 XIII

Lời cảm ơn

Báo cáo “Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và
Dân chủ” là sáng kiến chung của Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng
Thế giới được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Jim Yong Kim

chấp thuận vào tháng 7 năm 2014.
Báo cáo do nhóm chuyên gia của Việt Nam và Ngân hàng Thế giới soạn

thảo dưới sự chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; ông Axel van Trotsenburg, Phó Chủ
tịch Ngân hàng Thế giới; bà Victoria Kwakwa Giám đốc Quốc gia và ông
Sudhir Shetty Chuyên gia Kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Chân thành cảm ơn sự tư vấn sâu sắc của Ban Chỉ đạo xây dựng Báo cáo Việt
Nam 2035 gồm GS. TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa
học Xã hội Việt Nam; ông Nguyễn Văn Tùng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng
Chính phủ; ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó Trưởng ban, Ban Kinh tế Trung
ương; ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trương Chí Trung,
Thứ trưởng Bộ Tài chính; ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Việt Nam và PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện Chiến
lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chính phủ Việt Nam đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối kết hợp với các
Bộ, ngành chức năng, các viện nghiên cứu và kết hợp với Ngân hàng Thế giới
chuẩn bị báo cáo. Tổ công tác giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới được
thành lập với sự chỉ đạo trực tiếp của TS. Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng
thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư; bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Quốc gia
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và ông Sandeep Mahajan, Chuyên gia Kinh
tế trưởng, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Chính phủ Úc, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Bộ Phát
triển quốc tế Vương quốc Anh (DFID) hỗ trợ tài chính cho công tác chuẩn bị
báo cáo.

Bản báo cáo nhận được những nhận xét rất có giá trị của các chuyên gia
kinh tế của Ngân hàng Thế giới gồm ông Ted Chu, Chuyên gia Kinh tế
trưởng; ông Mario Marcel, Nguyên Giám đốc cao cấp; ông Martin Rama,



Chuyên gia Kinh tế trưởng; bà Ana Revenga, Giám đốc cấp cao và các chuyên
gia khác, những người đã nhận xét, góp ý cho đề cương ý tưởng ban đầu của
báo cáo. Đặc biệt cảm ơn những góp ý và khuyến nghị đối với Báo cáo tổng
quan và báo cáo từng chương của Ban Cố vấn gồm ông David Dollar, Viện
Brookings; ông Ravi Kanbur, Đại học Cornell; ông Homi Kharas, Viện
Brookings; ông Danny Leipziger, Tổ chức Đối thoại về Tăng trưởng và Đại
học George Washington; ông Vikram Nehru, Quỹ Hòa bình Quốc tế
Carnegie; bà Mari Pangestu, Đại học Columbia; ông Graham Teskey, Abt JTA
và bà Tôn Nữ Thị Ninh, Nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc
hội Việt Nam.

Báo cáo là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm của các chuyên gia
quốc tế và hiểu biết sâu sắc của các chuyên gia trong nước qua quá trình phối
hợp hiệu quả giữa các bên và những đóng góp có giá trị to lớn của các chuyên
gia tư vấn quốc tế và trong nước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các viện và các cơ
quan nghiên cứu, các chuyên gia quốc tế đã tổ chức nhiều hội thảo tham vấn
rộng rãi cũng như các cuộc thảo luận nhóm trong quá trình soạn thảo báo cáo.
Một trang web đã được thiết kế dành riêng cho báo cáo, thu hút đông đảo
công chúng và các chuyên gia trong và ngoài nước tham gia trao đổi, thảo
luận trực tuyến cũng như viết bài tham luận theo các chủ đề của báo cáo.   

Báo cáo tiếng Anh do ông Bruce Ross Larson của Communications
Development hiệu đính, bao gồm các thành viên Jonathan Aspin, Joe
Caponio và Mike Crumplar. Sản xuất và xuất bản báo cáo tiếng Anh do bà
Susan Graham và bà Patricia Katayama thuộc Vụ Xuất bản và Tri thức của
Ngân hàng Thế giới - Truyền thông Đối ngoại - thực hiện. 

Báo cáo Việt Nam 2035 có bẩy chương và Báo cáo Tổng quan do các
nhóm chuyên gia được thành lập soạn thảo (tên các chuyên gia được xếp
theo thứ tự ABC).

Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035
Các tác giả chính: TS. Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ

Kế hoạch và Đầu tư, Chuyên gia cao cấp; TS. Gabriel Demombynes, Chuyên
gia cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; bà Victoria Kwakwa, Giám đốc
Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; TS. Sandeep Mahajan, Kinh tế
trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và TS. Sudhir Shetty, Chuyên gia
Kinh tế trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Các thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu: bà Phạm Chi Lan,
Chuyên gia kinh tế cao cấp, Nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và
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Công nghiệp Việt Nam; PGS.TS. Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng
thường trực Bộ Tư pháp; TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên
cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái, Phó
Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; ông Nguyễn
Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và
Đầu tư và ông Đoàn Hồng Quang, Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng
Thế giới tại Việt Nam.

Các chuyên gia đóng góp nghiên cứu đầu vào: TS. Claus Brand,
Chuyên gia tư vấn; Sebastian Eckardt, Chuyên gia kinh tế cao cấp về chính
sách tài khoá; Manu Bhaskaran và các chuyên gia tư vấn thuộc Tổ chức
Centennial Asia Advisors.

Chương “30 năm Đổi Mới và Khát vọng Việt Nam 2035”
Các tác giả chính: PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng và ông Nguyễn

Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu
tư chủ trì biên soạn với sự tham gia của TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Các chuyên gia đóng góp nghiên cứu đầu vào: PGS.TS. Trần Đình Thiên,
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa
học Kinh tế Việt Nam; TS. Nguyễn Đức Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu
Kinh tế và Chính sách, Đại học quốc gia Hà Nội.  

Hỗ trợ nghiên cứu: ông Đặng Huyền Linh, Phó Trưởng ban, bà Vũ Thu
Trang và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Ban Các vấn đề quốc tế; bà Nguyễn Thị
Hương Giang, Ban Tổng hợp và ông Nguyễn Đăng Hưng, Ban Thông tin và
Hợp tác quốc tế, Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Chương “Hiện đại hóa nền kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh
của khu vực tư nhân”

Các tác giả chính: TS. Mona Haddad, Giám đốc, Ngân hàng Thế giới; TS.
Sandeep Mahajan, Chuyên gia Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt
Nam (trưởng nhóm chuyên gia quốc tế); bà Phạm Chi Lan, Chuyên gia kinh
tế cao cấp, Nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt
Nam (trưởng nhóm phía Việt Nam) và TS. Phạm Thị Thu Hằng, Tổng Thư
ký, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Các thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu: TS. Đoàn Hồng
Quang, Chuyên gia kinh tế cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam; bà
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Claire Honore Hollweg, Chuyên gia kinh tế; Steven Jaffee, Chuyên gia
trưởng về phát triển nông thôn; TS. Nguyễn Văn Làn, Chuyên gia cao cấp
của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và bà Daria Taglioni, Chuyên gia cao
cấp về kinh tế thương mại.

Các chuyên gia đóng góp nghiên cứu đầu vào: Alwaleed Fareed
Alabatani, Chuyên gia tài chính; Guillermo Arenas, Chuyên gia tư vấn; TS.
Reyes Aterido, Chuyên gia tư vấn; Ruth Banomyong, Chuyên gia tư vấn;
GS. David Dollar, Tổ chức Brookings; Stacey Frederick Chuyên gia tư vấn;
ông Giản Thành Công, Chuyên gia tư vấn; James Hanson, Chuyên gia tư
vấn; Claire Honore Hollweg, Chuyên gia kinh tế; GS.TSKH. Đặng Hùng Võ,
Chuyên gia tư vấn; TS. Đặng Kim Sơn, Nguyên Viện trưởng Viện Chính
sách và Chiến lược Nông nghiệp; Mary Hallward-Driemeier, Chuyên gia
cao cấp; TS. Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản
lý kinh tế Trung ương; Victor Kümmritz, Chuyên gia tư vấn; William Mako,
Chuyên gia tư vấn; Miles McKenna, Chuyên gia tư vấn; Martin Molinuevo,
Chuyên gia tư vấn; Ben Shepard, Chuyên gia tư vấn; Timothy Sturgeon,
Viện Công nghệ Massachusetts; TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương; TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện
trưởng, Viện Chính sách và Chiến lược Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; TS. Nguyễn Thị Tuệ Anh, Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Quản lý
kinh tế Trung ương; GS. Trần Văn Thọ, Trường Đại học Waseda, Nhật Bản;
bà Vũ Kim Hạnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ Doanh
nghiệp; TS. Vũ Thành Tự Anh, Trường Đại học Fulbright Việt Nam;
Deborah Winkler, Chuyên gia tư vấn: Chunlin Zhang, Chuyên gia phát triển
khu vực tư nhân và Ezequiel Zylbeberg, Đại học Oxford.

Hỗ trợ nghiên cứu: Ông Giản Thành Công, Chuyên gia tư vấn.
Hướng dẫn và cố vấn: Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn những

góp ý và lời khuyên của ông Danny Leipziger, Tổ chức Đối thoại tăng
trưởng và Đại học George Washington; bà Catherine Martin, Chuyên viên
chiến lược và Daniel Street.

Chương “Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo”
Các tác giả chính: GS.TSKH. Bành Tiến Long, Nguyên Thứ trưởng

thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Michael F. Crawford, Chuyên gia
Ngân hàng Thế giới về Giáo dục; TS. Lê Đình Tiến, Nguyên Thứ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ và TS. William Maloney, Chuyên gia Kinh tế trưởng.

Các chuyên gia đóng góp nghiên cứu đầu vào: Nicholas Blooma,
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Raissa Ebnerb, Kerenssa Kayc, Renata Lemosd, Raffaella Sadune, Daniela
Scurf và John Van Reeneng, Tổ chức Điều  tra  Quản lý thế giới; Hyunho
Kim, Đại học Quốc gia Chonnam; Joonghae Suh, Viện Phát triển Hàn Quốc
và Deok Soon Yim, Viện Chính  sách  Khoa  học  và Công nghệ  của Hàn
Quốc; GS. Hyungsun Kim, Trường Đại học Inha Hàn Quốc; ông Nguyễn
Mạnh Quân, Phó Viện trưởng và ông Nguyễn Võ Hưng, Trưởng ban Chính
sách đổi mới và thị trường công nghệ, Viện Chiến lược và Chính sách Khoa
học và Công nghệ Việt Nam; TS. Nguyễn Văn Đường, Chuyên viên cao
cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Phạm Thị Thanh Hải, Giảng viên Đại học
Quốc gia Hà Nội; PGS.TS. Trần Thị Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục
Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hướng dẫn và cố vấn: Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn những góp
ý và lời khuyên của GS.TS. Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng chính sách
khoa học và công nghệ Quốc gia, Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ và TS. Trần Ngọc Ca, Trưởng Đại diện khoa học và công nghệ Việt Nam
tại Oa-sinh-tơn, Hoa Kỳ.

Chương “Đô thị hóa và nâng cao hiệu quả kinh tế”
Các tác giả chính: TS. Huỳnh Thế Du, Trường Chính sách công

Fulbright; TS. Somik Lall, Chuyên gia cao cấp, Trưởng nhóm, Ngân hàng
Thế giới; TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến
lược phát triển Nông nghiệp nông thôn và bà Madhu Raghunath, Chuyên
gia cao cấp về đô thị.

Các chuyên gia đóng góp nghiên cứu đầu vào: Luis Blancas, Chuyên
gia cao cấp về Giao thông; David Bulman, Chuyên gia tư vấn; TS. Đặng
Kim Khôi, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Chính sách Nông nghiệp, Viện
Chính sách và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn; Edward
Leman, Chuyên gia tư vấn; TS. Nguyễn Anh Phong, Viện Chính sách và
Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn; Pablo Vaggione, Chuyên gia
tư vấn và TS. Trương Thị Thu Trang, Phó Trưởng Bộ môn, Viện Chính sách
và Chiến lược phát triển Nông nghiệp nông thôn.

Hướng dẫn và cố vấn: Chân thành cảm ơn những góp ý và lời khuyên
của Zoubida Allaoua, Tư vấn cao cấp về vùng; Judy Baker, Chuyên gia Kinh
tế trưởng; Abhas Jha, Trưởng nhóm Đô thị hóa; Danny Leipziger, Chuyên gia
tư vấn Tổ chức Đối thoại tăng trưởng và Đại học George Washington; Paul
Vallely, Chuyên gia cao cấp về giao thông và Anna Wellenstein, Quản lý thực
tiễn Ngân hàng Thế giới.
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Chương “Phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng
chống chịu với biến đổi khí hậu”

Các tác giả chính: GS.TSKH. Trương Quang Học, Nguyên Giám đốc
Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội
và TS. Diji Chandrasekharan Behr, Chuyên gia cao cấp về Kinh tế tài nguyên
môi trường.

Các thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu: TS. Anjali Acharya,
Chuyên gia cao cấp về Môi trường, Ngân hàng Thế giới; TS. Todd Johnson,
Chuyên gia trưởng về năng lượng; GS. Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện
Nghiên cứu phát triển bền vững vùng, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và
PGS.TS. Nguyễn Trung Thắng, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách
Tài nguyên và Môi trường.

Các chuyên gia đóng góp nghiên cứu đầu vào: Tijen Arin, Chuyên gia
Kinh tế cao cấp; Christophe Crepin, Chuyên gia ngành; Richard Damia, Kinh
tế trưởng; Franz Gerner, Chuyên gia trưởng về năng lượng; Sarath
Guttikunda, Chuyên gia tư vấn; Steven Jaffee, Chuyên gia phát triển nông
thôn; Iain Menzies, Chuyên gia cao cấp; Tae Yong Jung, Đại học Yonsei; Sung
Jin Kang, Đại học Hàn Quốc; Joo Young Kwak, Đại học Yonsei; TS. Trương
Thị Thu Trang, Phó Trưởng Bộ môn, Viện Chính sách và Chiến lược phát
triển Nông nghiệp nông thôn.

Hỗ trợ nghiên cứu: Bà Nguyễn Phương Nga, Chuyên gia tư vấn.
Hướng dẫn và cố vấn: Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn những góp

ý và lời khuyên của Carter Brandon, Chuyên gia Kinh tế trưởng; Christophe
Crepin, Richard Damania, Chuyên gia chính; Douglas J. Graham, Chuyên gia
cao cấp về môi trường và Iain Shuker, Quản lý thực tiễn.

Chương “Bảo đảm công bằng và thúc đẩy hòa nhập xã hội”
Các tác giả chính: PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Viện trưởng Viện Xã hội

học; TS. Gabriel Demombynes, Chuyên gia cao cấp và Philip O’Keefe,
Chuyên gia trưởng về Kinh tế.

Các thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu: PGS.TS. Giang Thanh
Long, Viện trưởng Viện Chính sách công, Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội;
TS. Michael Crawford, Chuyên gia trưởng về Giáo dục; TS. Nguyễn Thắng,
Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam;
TS. Truman Packard, Chuyên gia Kinh tế trưởng; Puja Vasudeva Dutta,
Chuyên gia kinh tế cao cấp; Achim Daniel Schmillen, Chuyên gia Kinh tế và
Owen Smith, Chuyên gia Kinh tế cao cấp.
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Cộng tác viên: Reena Badiani-Magnusson, Chuyên gia Kinh tế cao cấp;
Kari Hurt, Chuyên viên điều hành cao cấp và TS. Vũ Hoàng Linh, Chuyên
gia Kinh tế.

Hỗ trợ nghiên cứu: Bà Trần Thị Ngọc Hà, Chuyên gia tư vấn.
Hướng dẫn và cố vấn: Nhóm nghiên cứu chân thành cảm ơn những

góp ý và lời khuyên của Ravi Kanbur, Đại học Cornell và Ana Revenga,
Giám đốc cấp cao.

Chương “Thể chế hiện đại và Nhà nước hiệu quả”
Các tác giả chính: PGS.TS. Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng thường

trực Bộ Tư pháp; TS. Jonathan Pincus, Quỹ Rajawali, In-đô-nê-xi-a và TS.
Charlie Undeland, Chuyên gia cao cấp về Quản trị Nhà nước.

Các thành viên chủ chốt của nhóm nghiên cứu: TS. Soren Davidsen,
Chuyên gia cao cấp về khu vực công; TS. Nguyễn Văn Cương, Phó Viện
trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp và bà Trần Thị Lan Hương,
Chuyên gia cao cấp về khu vực công. 

Các chuyên gia đóng góp nghiên cứu đầu vào: PGS.TS. Bùi Nguyên
Khánh, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật; Noah Buckley,
Chuyên gia tư vấn; GS. Yoon Je Cho, Chuyên gia tư vấn; TS. Dương Thanh
Mai, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp; Maridel
Alcaide, Chuyên gia tư vấn; PGS.TS. Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện
Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; PGS.TS. Phạm Duy
Nghĩa, Trường Chính sách công Fulbright; TS. Thang Văn Phúc, Nguyên
Thứ trưởng Bộ Nội vụ và Vũ Hoàng Quyên, Chuyên gia Kinh tế cao cấp;
nhóm các chuyên gia Vũ Thành Tự Anh, David Dapice, Nguyễn Xuân Thành
và Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Đại học Fulbright Việt Nam. 

Hướng dẫn và cố vấn: các tác giả chân thành cảm ơn những góp ý và lời
khuyên của James Anderson, Giám đốc Quốc gia; Robert Taliercio, Quản lý
thực tiễn; Graham Teskey, Trưởng kỹ thuật - Quản trị Nhà nước, Abt JTA.

Báo cáo Việt Nam 2035 đã được nhóm soạn thảo của Việt Nam hiệu
đính và rà soát, với sự đóng góp của TS. Cao Viết Sinh, Nguyên Thứ trưởng
thường trực Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chuyên gia cao cấp (Chủ trì); PGS.TS.
Hoàng Thế Liên, Nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Tư pháp; bà Phạm
Chi Lan, Chuyên gia kinh tế cao cấp, Nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam; TS. Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện
Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; GS.TSKH. Nguyễn Quang Thái,
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam; ông
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Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế
hoạch và Đầu tư và TS. Đoàn Hồng Quang, Chuyên gia kinh tế cao cấp,
Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Các hoạt động điều phối dự án do Văn phòng hành chính Ban Chỉ đạo
thực hiện, gồm các thành viên là: PGS.TS. Bùi Tất Thắng, Viện trưởng Viện
Chiến lược phát triển, Chánh Văn phòng; ông Nguyễn Văn Vịnh, Phó Viện
trưởng, Viện Chiến lược phát triển, Phó Chánh Văn phòng; ông Lê Quang
Đạo, Chánh Văn phòng Viện Chiến lược phát triển, Phó Chánh Văn phòng;
ông Nguyễn Quốc Trường, Trưởng ban, Ban Các vấn đề quốc tế, Thành viên
thường trực Văn phòng và các thành viên khác thuộc Viện Chiến lược phát
triển gồm: bà Đinh Thị Ninh Giang, Phó Trưởng ban, Ban Các vấn đề quốc
tế; ông Đặng Huyền Linh, Phó Trưởng ban, Ban Các vấn đề quốc tế; ông
Đoàn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban, Ban Phát triển nhân lực và xã hội; bà
Phạm Lê Hậu, Phó Chánh Văn phòng Viện Chiến lược phát triển; bà Vũ Thu
Trang, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, bà Phạm Thanh Hiền, bà Nguyễn Thị
Hương Giang, ông Nguyễn Đăng Hưng, bà Nguyễn Quỳnh Trang, bà Bùi
Thị Thường, ông Phạm Lê Hoàng và bà Phạm Minh Thảo. 

Các hoạt động hành chính được phối hợp với các cán bộ Văn phòng
Chính phủ là: ông Lê Hồng Lam, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế; ông
Nguyễn Hữu Lam Sơn, chuyên viên; ông Hồ Anh Tài, chuyên viên Vụ
Quan hệ quốc tế.

Các hoạt động truyền thông và hành chính của Ngân hàng Thế giới do bà
Bồ Thị Hồng Mai, cán bộ truyền thông cao cấp; ông Nguyễn Hồng Ngân, cán
bộ truyền thông; bà Trần Kim Chi, cán bộ truyền thông, bà Vũ Lan Hương,
cán bộ truyền thông và bà Vũ Thị Anh Linh, trợ lý chương trình thực hiện.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ngân hàng Thế giới trân trọng giới thiệu
“Báo cáo tổng quan Việt Nam 2035: Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công
bằng và Dân chủ” với hy vọng báo cáo sẽ giúp ích cho các nhà lãnh đạo, các
nhà quản lý, các cơ quan nghiên cứu hoạch định chính sách của Việt Nam
trong những năm tới.
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3D Công nghệ ba chiều
AEC Cộng đồng kinh tế ASEAN
AIIB Ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á
ALTC Hệ thống chăm sóc dài hạn và dưỡng lão chính thức
APEC Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
ASEAN Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á
BHXH Bảo hiểm xã hội
BRICS Brasil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi
CIVICUS Liên minh Thế giới vì sự Tham gia của Công dân
CRPD Công ước của Liên hiệp quốc về Quyền của Người Khuyết tật
DIV Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam
DNNN Doanh nghiệp nhà nước
ECA Châu Âu và Trung Á
EU Liên minh châu Âu
EVN Tổng công ty điện lực Việt Nam
FDI Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
FTAAP Khu vực tự do thương mại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương
GDP Tổng sản phẩm quốc nội
GINI Hệ số biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập
GMS Hợp tác khu vực Tiểu vùng sông Mê-kông
GVCs Chuỗi giá trị toàn cầu
IAS Chuẩn mực kiểm toán quốc tế
ICT Công nghệ thông tin và truyền thông
IFRS Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
IMF Quỹ tiền tệ thế giới
LAC Mỹ La tinh và Ca-ri-bê
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LĐTBXH Lao động thương binh xã hội
LHQ Liên hiệp quốc
LPI Chỉ số Hiệu quả logistics
MDG Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ
MICS Khảo sát đa nhóm chỉ số
MPC Ủy ban Chính sách tiền tệ
NDB BRICS Ngân hàng phát triển mới của BRICS
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTG Ngân hàng Thế giới
OADR Hệ số người cao tuổi ăn theo
ODA Hỗ trợ phát triển chính thức
OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
PPP Phương pháp tính theo ngang giá sức mua/sức mua tương đương
QLCT Cục quản lý cạnh tranh Việt Nam
R&D Nghiên cứu và phát triển
RCEP Hiệp định đối tác kinh tế khu vực toàn diện
SDG Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc
SMAC Dịch vụ điện toán đám mây, phân tích và di động xã hội
SRB Tỷ lệ giới tính khi sinh
TCTK Tổng Cục thống kê
TFP Năng suất nhân tố tổng hợp
THPT Trung học phổ thông
TLĐLĐ Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
TPP Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
UHC Chăm sóc y tế toàn dân
VAMC Công ty Quản lí Tài sản Việt Nam
VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam
VDB Ngân hàng phát triển Việt Nam
VHLSS Khảo sát mức sống hộ gia đình ở Việt Nam
WDI Các chỉ số phát triển thế giới
WGI Chỉ số quản trị toàn cầu
WTO Tổ chức Thương mại thế giới
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Năm 2015 đánh dấu 70
năm kể từ khi bản Tuyên
ngôn độc lập năm 1945

của Việt Nam ra đời, 40 năm thống
nhất đất nước và 30 năm tiến hành
Đổi mới, Việt Nam từ một trong
những nước nghèo nhất thế giới
đã trở thành một trong những
nước có thành tích phát triển ấn
tượng nhất. Đội ngũ lãnh đạo có
tầm nhìn, xã hội có nhận thức về
một mục đích chung hướng tới
tương lai là nhân tố chính tạo nên
thành công. Kể từ cuối thập niên
1980, những nhân tố đó kết hợp
với thể chế kinh tế thị trường và
hội nhập quốc tế đưa Việt Nam
từng bước trở thành một nước thu
nhập trung bình ngày hôm nay.
Tốc độ tăng trưởng thuộc vào
hàng cao trên thế giới đã đưa Việt
Nam vượt qua những khó khăn
cùng cực và đưa hàng chục triệu
người thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Hướng tới năm 2035, tròn 60
năm tái thống nhất đất nước, Việt

Nam cần khơi dậy khát vọng xây
dựng một đất nước công nghiệp,
hiện đại với chất lượng cuộc sống
cao hơn. Khát vọng đó được thực
hiện thông qua chương trình cải
cách thể chế và các chính sách hỗ trợ
dựa trên 3 trụ cột chính: thịnh
vượng về kinh tế đi đôi với bền
vững về môi trường; công bằng và
hòa nhập xã hội; năng lực và trách
nhiệm giải trình của nhà nước. Tăng
trưởng nhanh chỉ có thể được duy
trì trên cơ sở tăng nhanh năng suất,
có tính đến tổn hại về môi trường,
và tạo dựng một nền kinh tế dựa
trên sáng tạo và đổi mới công nghệ.
Phát huy những thành tựu về công
bằng và hòa nhập xã hội đòi hỏi
phải quan tâm cả đến những đối
tượng thiệt thòi cũng như đáp ứng
tốt hơn nhu cầu của một xã hội
trung lưu đang xuất hiện và dân số
đang già đi. Thêm vào đó, quản trị
nhà nước phải trở nên hiện đại,
minh bạch và hoàn toàn dựa trên
nền tảng thượng tôn pháp luật. 

Những thông điệp chính 

VIỆT NAM 2035 XXIIINHỮNG THÔNG ĐIỆP CHÍNH



Thịnh vượng về kinh tế đi đôi
với bền vững về môi trường

Hiến pháp năm 1992 và 2013
đã xác định các mục tiêu to lớn và
đầy khát vọng trong tương lai của
Việt Nam, đó là “dân giàu, nước
mạnh”. Các văn kiện của Đảng
Cộng sản Việt Nam và Chính phủ
đặt mục tiêu về tăng trưởng GDP
bình quân đầu người 7%/năm
(tương đương với tăng trưởng
GDP 8%/năm đề ra trong Chiến
lược phát triển kinh tế - xã hội thời
kỳ 2011-2020) phản ánh khát vọng
đó. Tốc độ đó sẽ giúp Việt Nam có
cơ hội trở thành nước có thu nhập
trung bình cao vào năm 2035 như
Ma-lai-xi-a hiện nay và Hàn Quốc
vào giữa thập niên đầu của thế kỷ
21. Song mục tiêu này là hết sức
tham vọng vì nó vượt xa mức tăng
trưởng trước đây của Việt Nam và
chỉ có rất ít quốc gia trên thế giới
đạt được.

Những đức tính cần kiệm, kỷ
luật và siêng năng của người dân
cần được phát huy hơn nữa để
giúp đất nước đạt được mục tiêu
này. Tỷ lệ tiết kiệm trong nước cần
được duy trì ở mức cao, trong khi
tỷ lệ đầu tư phải tăng lên ít nhiều.
Cần cù và kỷ luật là cần thiết để
đối phó với xu thế già hóa dân số.

Tuy nhiên, chỉ như vậy là chưa đủ.
Năng suất và đổi mới sáng tạo
mới chính là động lực cho tăng
trưởng trong tương lai. Điều này
đòi hỏi phải kiên trì thực hiện các
chính sách giải quyết vấn đề năng
suất tăng chậm lại và đầu tư dài
hạn kém hiệu quả, đặc biệt là đầu
tư hạ tầng đô thị và đầu tư cho
năng lực đổi mới sáng tạo.

Điều gì lý giải cho hiện tượng
tăng năng suất chậm lại? Đầu tư
công chưa hiệu quả như mong đợi
do các quyết định đầu tư còn thiếu
đồng bộ và thiếu phối hợp trong
một cấu trúc nhà nước cát cứ và
manh mún1. Một điều rõ ràng nữa
là phần lớn các doanh nghiệp nhà
nước hoạt động thiếu hiệu quả.
Tình trạng nhà nước đầu tư dàn
trải, thiếu hiệu quả khiến cho
năng suất thấp bao trùm trong cả
nền kinh tế. Nhưng điều đó vẫn
chưa lý giải đầy đủ vì sao năng
suất lại giảm. Mức tăng năng suất
của khu vực tư nhân trong nước
liên tục giảm làm cho hiệu quả của
khu vực này cũng thấp như khu
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1. Cấu trúc nhà nước cát cứ và manh mún là
tình trạng thiếu cơ cấu tầng  bậc, thiếu phân
công vai trò và nhiệm vụ trong chính quyền
Trung ương, giữa Trung ương và địa phương
- gây ảnh hưởng đến hoạch định và triển
khai chính sách.



vực doanh nghiệp nhà nước bởi
hai nguyên nhân. Thứ nhất, nền
tảng thể chế kinh tế thị trường
hiện đại chậm hoàn thiện gây
phương hại đến quyền tài sản và
làm giảm tính cạnh tranh trên các
thị trường hàng hóa. Thứ hai, thị
trường các yếu tố sản xuất bị chi
phối bởi sự kết hợp không rõ ràng
giữa phân bổ theo thị trường và
phân bổ bằng mệnh lệnh hành
chính. Thiết chế công bị thương
mại hóa nghĩa là Nhà nước tham
gia quá nhiều vào hoạt động kinh
tế trực tiếp qua các doanh nghiệp
nhà nước và gián tiếp thông qua
vận động chính sách của các nhóm
lợi ích dẫn đến việc phân bổ đất
đai và vốn dựa vào các quyết định
hành chính mà ít thông qua tín
hiệu thị trường. 

Thị trường đất đai bất cập
cũng gây tổn hại cho năng suất, ít
nhất theo hai hướng. Thứ nhất,
diện tích đất đô thị tăng nhanh
hơn dân số đô thị làm cho giảm
mật độ dân số đô thị và từ đó làm
hạn chế khả năng tăng năng suất
qua tập trung dân cư tại đô thị.
Thứ hai, những rào cản của quá
trình tích tụ, tập trung hóa đất đai
nông nghiệp làm giảm lợi nhuận
của các hộ canh tác nhỏ lẻ và giảm
năng suất của ngành nông nghiệp.

Sức ép môi trường cũng đe dọa
tăng trưởng bền vững trong dài
hạn của Việt Nam. Tăng trưởng
trong 25 năm qua phần nào có
được với cái giá phải trả về môi
trường khá lớn. Tài nguyên cạn
kiệt nhanh chóng là vấn đề rất
đáng quan ngại. Ô nhiễm môi
trường từ nước thải công nghiệp
và đô thị dẫn đến những nguy cơ
nghiêm trọng về sức khỏe, đặc
biệt đối với trẻ em tại các địa bàn
quanh Hà Nội và thành phố Hồ
Chí Minh. Trong tương lai, Việt
Nam cũng là một trong những
quốc gia dễ bị tổn thương nhất bởi
biến đổi khí hậu, trong đó dân cư
và hoạt động kinh tế tập trung tại
khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long phải chịu rủi ro cao nhất. Rủi
ro còn tăng lên do mức tiêu thụ
năng lượng gia tăng và dựa nhiều
vào nhiệt điện than. Những năm
gần đây, mức tăng phát thải khí
nhà kính của Việt Nam vào loại
cao trên thế giới. 

Chương trình cải cách nhằm
đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền
vững bao gồm 4 nội dung:
1. Tạo dựng môi trường thuận lợi cho

doanh nghiệp trong nước. Trọng
tâm trước mắt là cần nâng cao
năng lực cạnh tranh và hiệu quả
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cho các doanh nghiệp trong
nước. Tái cơ cấu và cổ phần hóa
doanh nghiệp nhà nước vẫn
quan trọng, nhưng sẽ là không
đủ. Khu vực tư nhân trong nước
còn non yếu đòi hỏi quan tâm
nhiều hơn về chính sách. Trước
hết, cần củng cố nền tảng thể
chế kinh tế thị trường, đặc biệt
là việc bảo vệ quyền tài sản và
thực thi có hiệu lực các chính
sách đảm bảo cạnh tranh. Thị
trường đất đai minh bạch, vận
hành tốt và một khu vực tài
chính cạnh tranh, có sự quản lý
tốt của nhà nước cũng là những
điều kiện không thể thiếu. Khu
vực kinh tế tư nhân trong nước
được nâng cao năng lực và tự
tin hơn sẽ đẩy mạnh kết nối
theo chiều sâu với các doanh
nghiệp nước ngoài (FDI), tạo
thuận lợi cho việc chuyển giao
công nghệ và tri thức. Đây là
những yếu tố rất cần thiết để
nâng cao năng suất. Tham gia
hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn
cầu cũng sẽ đòi hỏi phải phát
triển ngành dịch vụ và tăng
cường mạng lưới giao thông kết
nối trong nước với các nước đối
tác thương mại. Thêm nữa, hiện
đại hóa nông nghiệp cần được
thực hiện gắn với thị trường và

sản xuất hàng hóa. Các cam kết
trong các hiệp định thương mại
chủ chốt (nhất là TPP) thực sự là
cơ hội để tiến hành những cải
cách khó khăn và nhạy cảm về
chính trị, xã hội. 

2. Đẩy mạnh học hỏi và đổi mới sáng
tạo. Để duy trì tăng trưởng cao
trong một thời gian dài cần có
một chương trình cải cách tích
cực nhằm đẩy mạnh học hỏi và
đổi mới sáng tạo. Cả doanh
nghiệp lẫn các tổ chức khoa học
và nghiên cứu đều chưa có
động lực để theo đuổi một
chương trình như vậy. Xây
dựng một hệ thống đổi mới
sáng tạo quốc gia chính là cách
để cải thiện tình hình. Về phía
cầu, hệ thống đó sẽ khuyến
khích doanh nghiệp tìm kiếm
những tri thức tốt nhất hiện có,
đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ kĩ
thuật và tài chính thúc đẩy quá
trình học hỏi của doanh nghiệp.
Về phía cung, hệ thống này sẽ
giúp nâng cao kỹ năng của lực
lượng lao động vượt lên trình
độ được đào tạo trong giáo dục
cơ bản hiện nay, đồng thời tăng
cường chất lượng và mức độ
phù hợp trong nghiên cứu và
đào tạo tại các trường đại học và
viện nghiên cứu của nhà nước. 
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3. Tái cơ cấu đầu tư và đổi mới chính
sách đô thị. Khi bước vào quỹ đạo
tăng trưởng cao và hiện đại hóa
kinh tế, các đô thị phải đảm nhiệm
nhiều chức năng hơn để phát triển
doanh nghiệp tư nhân, đổi mới
sáng tạo và hỗ trợ phát triển các
cụm công nghiệp2 (industrial
clusters) gắn kết với chuỗi giá trị
toàn cầu, cũng như thu hút và tập
trung nhân tài. Muốn vậy, cần
định hình lại chính sách và tái cơ
cấu đầu tư nhằm phát huy lợi thế
mật độ kinh tế cao bên trong và
xung quanh các vùng đô thị lớn
như thành phố Hồ Chí Minh, Hà
Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng, cũng
như mạng lưới các đô thị cấp hai
năng động, tạo điều kiện thuận lợi
trong tiếp cận thị trường, thúc đẩy
chuyên môn hóa, giảm phân biệt
đối xử đối với người nhập cư
(không có hộ khẩu thường trú)
trong tiếp cận dịch vụ. Để làm
được như vậy, cần thiết phải có thị
trường đất đai hiệu quả, quy
hoạch đô thị đồng bộ và hạ tầng
kết nối được cải thiện. 

4. Đảm bảo bền vững môi trường. Ba
yếu tố chính để đảm bảo bền
vững môi trường là bảo vệ chất
lượng nguồn tài nguyên thiên
nhiên (không khí, đất và nước);
lồng ghép khả năng chống chịu
trước tác động khí hậu vào kế
hoạch kinh tế, chính sách ngành
và đầu tư hạ tầng và quan tâm
đến các nguồn năng lượng sạch
thông qua xuất, nhập khẩu năng
lượng trong khu vực. Quá trình
tăng trưởng bền vững, bao trùm
(inclusive) và có sức chống chịu
đòi hỏi phải có thể chế và chính
sách mạnh để phối hợp hành
động và đầu tư; đầu tư thông
minh (với sự tham gia của khu
vực tư nhân) nhằm tính đầy đủ
các phí tổn về khí hậu và môi
trường; một cơ sở thông tin và dữ
liệu dễ tiếp cận phục vụ quá trình
giám sát và ra quyết định.

Thúc đẩy công bằng và
hòa nhập xã hội 

Việt Nam luôn luôn chú trọng
vào công bằng và hòa nhập xã hội.
Việt Nam là một trong số ít quốc
gia đạt được tăng trưởng cao đi
đôi với công bằng xã hội. Thành
tích đó dựa trên nền tảng bắt đầu
từ việc giao đất công bằng hơn
vào cuối thập kỷ 1980 đến việc
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2. Các cụm công nghiệp (industrial cluster) ở
đây nhấn mạnh vào tính liên kết phát triển
ngành không mang ý nghĩa như những khu,
cụm công nghiệp đã và đang được thành lập
hiện nay với quan niệm như một hình thức
tổ chức sản xuất lãnh thổ.  



đảm bảo tốt hơn khả năng tiếp cận
các dịch vụ cơ bản như y tế và giáo
dục, cũng như đảm bảo công bằng
trong phân bổ ngân sách giữa các
địa phương có trình độ phát triển
khác nhau. Việt Nam luôn mong
muốn duy trì thành tích này trong
quá trình phát triển. Quan điểm
chính về phát triển kinh tế - xã hội
của Việt Nam - xây dựng nền kinh
tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa - chú trọng sự hài hòa
giữa tăng trưởng kinh tế theo thị
trường và công bằng xã hội.

Tiếp tục duy trì thành tích tăng
trưởng và bảo đảm công bằng xã
hội như vậy không phải tự nhiên
mà có, nhất là trong bối cảnh có
những tác động mới do quá trình
đô thị hóa, toàn cầu hóa mang lại
và sản xuất đòi hỏi kĩ năng ngày
càng cao hơn. Hướng đến năm
2035, Việt Nam phải theo đuổi
một chương trình kép bao gồm hai
mục tiêu: công bằng và hòa nhập
xã hội.

Các chương trình đang thực
hiện nhằm đảm bảo bình đẳng về
cơ hội còn phải tiếp tục. Tuy đã
đạt những bước tiến lớn về nâng
cao mức sống kể từ khi Đổi mới
nhưng một số nhóm đối tượng lớn
vẫn bị thiệt thòi và hiện đang có

khoảng cách lớn về cơ hội giữa
con em các hộ nghèo và con em
các gia đình khá giả. Trẻ em dưới
một tuổi người dân tộc thiểu số có
xác suất tử vong cao gấp bốn lần
trẻ em người Kinh. Trên một nửa
trẻ em khuyết tật nặng chưa từng
đến trường. Tình trạng thiếu hòa
nhập cũng tồn tại dai dẳng trái
ngược với những gì ở nhóm thu
nhập cao. Trong thập kỷ vừa qua,
mặc dù số triệu phú người Việt
Nam đã tăng gấp ba lần nhưng
tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em
dân tộc thiểu số vẫn hầu như
không thay đổi. 

Giải quyết những bất bình
đẳng và chưa công bằng đó đòi
hỏi phải tiếp tục nỗ lực, đặc biệt
thực hiện Chương trình nghị sự
đến năm 2035 với 4 nội dung
chính sau:
1. Giảm bớt rào cản, tăng cơ hội cho

người dân tộc thiểu số. Các sáng
kiến mục tiêu về giáo dục, dinh
dưỡng và vệ sinh sẽ rút ngắn
khoảng cách còn lớn về cơ hội
cho trẻ em dân tộc thiểu số. Ở
đây cần có cách làm thí điểm và
đánh giá kết quả căn cứ trên
những hiểu biết thực tiễn sâu
sắc về tập quán của người dân
tộc thiểu số. Các chính sách cần
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được thực hiện hiệu quả hơn
thông qua sự tham gia, góp ý
của người dân tộc thiểu số.

2. Tạo điều kiện để người khuyết tật
tham gia đầy đủ về mặt xã hội.
Việt Nam đã cam kết mạnh mẽ
về sự hòa nhập của người
khuyết tật nhưng trong thực
hiện vẫn còn khoảng cách lớn.
Kinh nghiệm của các nước cho
thấy, để hiện thực hóa cam kết
cần thường xuyên giám sát và
tạo cơ hội cho người khuyết tật
và gia đình họ tự vận động với
sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội. 

3. Gỡ bỏ sự ràng buộc giữa hệ thống
đăng ký hộ khẩu với khả năng tiếp
cận dịch vụ công. Hiện ít nhất 5
triệu người dân Việt Nam
không có hộ khẩu thường trú tại
nơi cư trú, ngăn cản họ tiếp cận
các dịch vụ công, bao gồm giáo
dục, y tế và các dịch vụ hành
chính như đăng ký xe, làm giấy
khai sinh... Bên cạnh yếu kém
về hiệu lực thực thi, bản thân hệ
thống đăng ký hộ khẩu vẫn là
nguồn gốc gây bất bình đẳng về
cơ hội và việc thu thuế hiệu quả
đối với người di cư (không có
hộ khẩu thường trú). Cải cách
hệ thống hộ khẩu sẽ giúp tạo ra
sự bình đẳng giữa các công dân.

4. Giảm thiểu sự phân biệt về giới.
Cần tạo ra nhiều cơ hội hơn cho
phụ nữ tham gia lãnh đạo trong
các tổ chức công quyền thông
qua bình đẳng về độ tuổi nghỉ
hưu của nữ giới và cương quyết
thực hiện sớm. Một điều quan
trọng nữa là phải giảm tỷ lệ mất
cân bằng giới tính khi sinh, hiện
thuộc vào hàng cao nhất thế giới
với 114 bé trai trên 100 bé gái.
Mở rộng hệ thống hưu trí, cải
cách chính sách dân số và thực
hiện truyền thông đề cao vai trò
của bé gái có thể giúp giảm bớt
tình trạng coi trọng con trai.

Chương trình mới về hòa nhập
xã hội sẽ được định hình bởi hai
xu thế lớn về xã hội đang diễn ra.
Xu thế lớn thứ nhất là sự xuất hiện
của tầng lớp trung lưu tập trung
tại các đô thị và làm việc trong
khu vực chính thức. Đến năm 2035
sẽ có trên một nửa dân số Việt
Nam thuộc nhóm trung lưu3 (hiện
nay mới là 10%) và nhu cầu của
lớp người này khác hẳn với nhu
cầu của đa số người nghèo hiện
sống chủ yếu ở nông thôn. Xu thế
lớn thứ hai là sự dịch chuyển
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3. Tầng lớp trung lưu toàn cầu bao gồm
những người có mức tiêu dùng từ 10 US$
đến 100 US$ (tính theo sức mua tương
đương, giá năm 2005) mỗi ngày.



mạnh mẽ về cơ cấu dân số theo độ
tuổi. Số người cao tuổi sẽ tăng
nhanh khiến Việt Nam trở thành
một trong những nước có dân số
già hóa nhanh nhất thế giới và làm
cho tỷ lệ số người trong độ tuổi
lao động giảm xuống. Đến năm
2035, tỷ số người cao tuổi phụ
thuộc (tỷ số giữa số người từ 65
tuổi trở lên so với số người trong
độ tuổi từ 15 - 64) sẽ tăng từ gần
10/100 hiện nay lên gần 22/100,
trong khi số người trong độ tuổi
lao động bắt đầu giảm. Để giải
quyết các thách thức trên, Chương
trình nghị sự về tầng lớp trung
lưu và người cao tuổi bao gồm
bốn nội dung sau:
1. Mở rộng phạm vi bao phủ của hệ

thống lương hưu áp dụng cho đại bộ
phận dân số. Trước những thách
thức do vấn đề già hóa nhanh,
việc mở rộng phạm vi bao phủ
cho các đối tượng trong khu vực
phi chính thức chỉ có thể thực
hiện được thông qua hệ thống
bảo hiểm xã hội đa tầng và cải
cách căn bản để đảm bảo hệ
thống bền vững về tài chính, bao
gồm cả việc tăng tuổi nghỉ hưu.

2. Đảm bảo hầu hết trẻ em đều hoàn
thành trung học phổ thông và tốt
nghiệp với các kỹ năng phù hợp.

Một ưu tiên chính sách là chấm
dứt phân bổ đầu vào học sinh
phổ thông trung học dựa trên
kỳ thi chuyển cấp thay bằng
phổ cập giáo dục trung học phổ
thông. Chính sách tiếp theo là
liên tục cải tiến về nội dung và
chất lượng đào tạo để giúp học
sinh phát triển “kỹ năng thông
thường” (kỹ năng “ngoài nhận
thức”) và kỹ năng xử lý vấn đề
phức tạp, cần thiết cho việc
tham gia một thị trường lao
động cạnh tranh.

3. Thiết lập cơ chế đại diện hữu hiệu
để bảo vệ người lao động thông qua
tổ chức công đoàn và tổ chức đại
diện cho người lao động. Việt Nam
cần chuyển sang hệ thống quan
hệ lao động phù hợp với nhu
cầu của một nền kinh tế thị
trường hoàn chỉnh, trong đó lợi
ích của người lao động, người sử
dụng lao động và nhà nước
được đại diện một cách hợp lý
hơn trên cơ sở một quy trình
thương thảo phù hợp với các
cam kết trong Hiệp định TPP.
Thêm vào đó, khung pháp lý của
thị trường lao động cần cân bằng
hơn giữa việc bảo vệ người lao
động với sự linh hoạt cần thiết
để thúc đẩy phát triển một khu
vực chính thức năng động.
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4. Đảm bảo độ bao phủ y tế toàn dân.
Để đảm bảo người dân được
tiếp cận các dịch vụ y tế chất
lượng tốt mà không phải chịu
gánh nặng tài chính quá lớn,
phải cải cách căn bản chế độ bảo
hiểm y tế hiện tại, đồng thời
chuyển từ mô hình trọng tâm là
bệnh viện sang mô hình trọng
tâm là chăm sóc sức khoẻ ban
đầu với chất lượng cao trong
một hệ thống tích hợp. 

Tăng cường năng lực và
trách nhiệm giải trình của
nhà nước 

Cải cách hệ thống chính trị và
thể chế phải song hành với quá
trình phát triển ở Việt Nam. Thực
tiễn từ nhiều nước cho thấy hiệu
lực của nhà nước hay chính năng
lực của Chính phủ trong thiết lập
và thực hiện các mục tiêu có liên
quan chặt chẽ đến thành quả phát
triển. Hiệu lực của nhà nước dựa
trên 3 trụ cột hỗ trợ: chính phủ
được tổ chức tốt với chức nghiệp
thực tài và có kỷ luật; vận dụng
nguyên tắc thị trường trong hoạch
định chính sách kinh tế; và cơ chế
đảm bảo sự kiểm soát và cân bằng
giữa các nhánh quyền lực trong
Nhà nước và sự tham gia rộng rãi
của công chúng. Ba trụ cột này là

cần thiết để đảm bảo hiệu lực của
nhà nước. Cải cách cơ cấu nhà
nước nhưng không tính đến kỷ
luật thị trường hoặc giao vai trò
lớn hơn cho cơ chế thị trường song
lại tách rời việc hoạch định chính
sách khỏi sự tham gia của cộng
đồng, đều không đưa đến kết quả
tích cực.

Việt Nam cũng là một minh
chứng về mối quan hệ giữa hiệu
lực của nhà nước và kết quả phát
triển. Nhiều thành quả ban đầu
đạt được nhờ vào nhà nước có
năng lực cao hơn so với một quốc
gia có mức thu nhập thấp. Tuy
nhiên, nhà nước kém hiệu lực lại
là một nguyên nhân dẫn tới sự trì
trệ năng suất và môi trường kém
thuận lợi cho sự phát triển của
khu vực kinh tế tư nhân. Do điều
kiện lịch sử của Việt Nam, những
thiết chế công đã bị thương mại
hóa, cát cứ, manh mún và thiếu sự
giám sát của người dân. 

Tình trạng thương mại hóa xảy
ra do nhà nước tham gia quá nhiều
vào hoạt động kinh tế trực tiếp qua
các doanh nghiệp nhà nước, đặc
biệt là các tập đoàn kinh tế nhà
nước và gián tiếp thông qua sự gắn
kết chặt chẽ với một nhóm đặc
quyền trong khu vực tư nhân trong

VIỆT NAM 2035 XXXINHỮNG THÔNG ĐIỆP CHÍNH



nước. Nhóm lợi ích đặc quyền
không phải chỉ có ở Việt Nam, song
quan hệ của nhóm này với nhà
nước gắn với kết quả hoạt động
kinh doanh lại cao bất thường.
Tình trạng cấu trúc nhà nước cát
cứ, manh mún là hệ quả của sự
thiếu rõ ràng trong phân cấp, phân
công quyền hạn và trách nhiệm
giữa các cơ quan Trung ương với
nhau và giữa Trung ương với địa
phương, do vậy tạo nên tính trì trệ
và thiếu hiệu quả trong hoạch định
và thực thi chính sách. Sự cát cứ,
manh mún quyền lực theo chiều
ngang và chiều dọc dẫn đến chồng
chéo nhiệm vụ và gây mâu thuẫn
giữa các quy định và quyết định.
Kết quả thường là sự bế tắc hoặc
những quyết định chưa tối ưu theo
cách nhìn của xã hội. Việc quản lý
công chức không dựa trên năng lực
làm trầm trọng thêm các tác động
bất lợi của tình trạng thương mại
hóa và cát cứ, manh mún của nhà
nước đối với chất lượng hành chính
công ở Việt Nam.

Khung khổ pháp lý của Việt
Nam đã tạo không gian nhất định
cho công dân tham gia vào quá
trình quản trị nhà nước. “Nhà
nước của dân, do dân, vì dân”,
“dân biết, dân bàn, dân làm, dân
kiểm tra” là những điều được

khẳng định rõ trong Hiến pháp,
các văn kiện của Đảng và Nhà
nước. Nhưng trên thực tế, vẫn tồn
tại khoảng cách giữa những cam
kết này với thực tiễn tham gia của
công dân trong quản trị nhà nước.
Sự tham gia của người dân trong
các tổ chức phi chính phủ đang
tăng lên nhanh chóng, nhưng điều
đó không có nghĩa chất lượng
tham gia của người dân đã được
cải thiện tương xứng. Quy trình
bầu cử và cơ chế cho sự tham gia
của các tổ chức xã hội chưa thực
sự bảo đảm tính đại diện đích thực
của người dân. Việt Nam cũng
thiếu một hệ thống kiểm soát và
cân bằng hữu hiệu giữa ba nhánh
của nhà nước pháp quyền. Vẫn
còn hạn chế trong tiếp cận thông
tin, đây là chìa khóa để người dân
thể hiện tiếng nói của họ đối với
việc giải trình của nhà nước.

Kết quả là Chính phủ thường
gặp khó khăn trong việc phối hợp
chính sách kinh tế, dẫn đến sự
thỏa hiệp giữa các cơ quan nhà
nước với nhau và sự mặc cả giữa
nhà nước với khu vực tư nhân,
đồng thời cản trở sự giám sát đối
với các quyết định chính sách
cũng như sự phản hồi của công
chúng về hệ quả của các chính
sách kinh tế.
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Hiện đại hóa thể chế của Việt
Nam đòi hỏi phải đổi mới mạnh
mẽ nhà nước và mối quan hệ giữa
nhà nước với thị trường và xã hội.
Nỗ lực nâng cao năng lực và trách
nhiệm giải trình của nhà nước cần
thực hiện đồng bộ ba nội dung sau:
1. Xây dựng một nhà nước được tổ

chức hợp lý hơn với bộ máy chức
nghiệp thực tài. Nhà nước cần
được tổ chức hợp lý và gắn kết
chặt chẽ hơn giữa vai trò và
trách nhiệm của các thiết chế
nhà nước. Điều này đòi hỏi
phải có sự phân quyền và phân
định chức năng một cách rõ
ràng hơn giữa các cấp khác
nhau của nhà nước, cùng sự
điều chỉnh tương ứng khung
khổ tài chính của nhà nước, làm
rõ và nâng cao trách nhiệm giải
trình, khắc phục tình trạng kém
hiệu quả trong phối hợp và sử
dụng các nguồn lực công. Nhà
nước cần tập trung cải thiện sự
phối hợp và giám sát thực thi
chính sách của các cơ quan nhà
nước. Phải phân định rõ ràng
về quyền hạn và trách nhiệm
của các cơ quan Trung ương
nhằm đạt được hiệu quả và
trách nhiệm giải trình tốt hơn.
Hệ thống quản trị công cũng
cần cải cách theo hướng đảm

bảo trọng dụng tài năng trong
bố trí nguồn nhân lực. 

2. Áp dụng nguyên tắc thị trường
trong hoạch định chính sách kinh
tế. Đặc trưng của mối quan hệ
giữa nhà nước và thị trường là
sự phân định rõ ràng giữa khu
vực công và khu vực tư. Cụ thể,
các cơ quan chính quyền tham
gia vào các quyết định kinh tế sẽ
không được tham gia vào bất cứ
hoạt động kinh doanh nào
nhằm tránh xung đột lợi ích.
Nhà nước cần chuyển đổi vai
trò từ thiên về sản xuất kinh
doanh sang xây dựng khung
khổ pháp lý và kiến tạo sân chơi
bình đẳng trong nền kinh tế,
trong đó tập trung vào việc thực
thi cạnh tranh tự do và công
bằng, đảm bảo an toàn và minh
bạch quyền tài sản, đặc biệt là
đất đai. Nhà nước không chỉ
phải giảm số lượng và đầu tư
vào DNNN đồng thời tăng
cường quản trị DNNN còn lại,
mà còn phải chấm dứt ưu đãi
cho DNNN cũng như các DN tư
nhân thân hữu. Ngoài ra, cần
phải có một hệ thống tư pháp
độc lập, có năng lực, được đào
tạo để thực thi khung khổ pháp
luật và xây dựng một môi
trường kinh doanh bình đẳng.
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Nhà nước cần giảm bớt sự kiểm
soát đối với các tổ chức kinh
doanh và nghề nghiệp, kể cả
Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam. Tạo không
gian cho các tổ chức này hoạt
động như những đại diện cho
lợi ích kinh doanh độc lập sẽ
mang lại tiếng nói cho khu vực
tư nhân trong nước và cho phép
họ tham gia nhiều hơn vào giám
sát chính sách của nhà nước.

3. Nâng cao trách nhiệm giải trình
của nhà nước. Nhà nước cần
được tổ chức theo cách đảm bảo
sự kiểm soát và cân bằng thực
sự giữa các nhánh hành pháp,
lập pháp và tư pháp. Quốc hội
phải trở thành cơ quan chuyên
nghiệp (bao gồm các đại biểu
chuyên trách và có đội ngũ
chuyên gia hỗ trợ) và giám sát

toàn bộ các hoạt động của nhà
nước. Hệ thống tư pháp cũng
cần được tăng cường một cách
tương xứng, tập trung vào tính
độc lập với cơ quan hành pháp
và nâng cao tính minh bạch
trong hoạt động của mình. Cần
có nhiều tổ chức xã hội đa dạng
tham gia vào quá trình hoạch
định chính sách và giám sát
trách nhiệm giải trình của nhà
nước. Nhà nước cần đưa ra một
khung khổ pháp lý thúc đẩy
quyền công dân. Cũng cần có
khung khổ pháp lý yêu cầu các
các cơ quan công quyền phải
minh bạch và tạo cơ chế cho
người dân tương tác hiệu quả
với nhà nước thông qua việc
tăng cường tiếp cận thông tin
chính xác và kịp thời và nâng
cao vai trò của các cơ quan
thông tin đại chúng.
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Lời mở đầu

Khắc phục hậu quả của thời
kì thực dân đô hộ và các
cuộc chiến tranh khốc liệt

kéo dài không phải là việc dễ làm,
nhưng xây dựng nền tảng vững
chắc tiến lên hiện đại còn khó hơn.
Chỉ một số ít quốc gia đã thực hiện
thành công cả hai mục tiêu này. Bí
quyết thành công ở đây là gì? Trong
hầu hết các trường hợp, chính là sự
kết hợp giữa đội ngũ lãnh đạo
mạnh và quản trị tốt với sự đồng
thuận của xã hội về mục tiêu phát
triển, phân bổ nguồn lực dựa trên
thị trường và tích cực tham gia vào
dòng chảy thương mại, đầu tư và
tri thức với thế giới4. Việt Nam đã
kết hợp hiệu quả những nhân tố
quan trọng trên từ khi Đổi mới
(1986), đưa đất nước từng bước
chuyển từ nền kinh tế khép kín, kế
hoạch hóa tập trung sang một nền

kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Theo đánh giá của nhiều
chuyên gia và tổ chức quốc tế, Việt
Nam là một điển hình về phát triển
thành công. Từ một nước trong
nhóm nghèo nhất thế giới khi bắt
đầu đổi mới, chỉ trong vòng một
thế hệ, Việt Nam đã vươn lên trở
thành một nước thu nhập trung
bình và đạt được nhiều thành tựu
về xã hội tương đương với các
quốc gia có thu nhập cao hơn.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam
từ đầu những năm 1990 thuộc
hàng cao nhất trên thế giới và tốc
độ giảm nghèo cũng nhanh chưa
từng có. Tuy nhiên, những gì đạt
được chưa đáp ứng đầy đủ nguyện
vọng của nhân dân; người dân vẫn
nhìn nhận rằng còn nhiều thách
thức lớn cần giải quyết. Thành
công không chỉ được đánh giá
bằng chính thành tựu của mình, so
sánh với kết quả của các nước khác
mà bằng cả so với khát vọng mãnh
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liệt được hun đúc trong suốt chiều
dài lịch sử. 

Việt Nam luôn đặt cho mình
những mục tiêu đầy khát vọng để
phấn đấu. Điều 3 Hiến pháp năm
1992 đưa ra mục tiêu lâu dài là “xây
dựng đất nước giàu mạnh, thực hiện
công bằng xã hội, mọi người có cuộc
sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có
điều kiện phát triển toàn diện”.
Thành công được xem xét về cả hai
mặt tính toàn diện và khát vọng.
Người Việt Nam ý thức mạnh mẽ
rằng con đường đi cũng quan trọng
như đích đến. Theo hệ thống giá trị
của Việt Nam, tính cần cù, kỷ luật và
tiết kiệm mang lại mức sống cao
hơn, không bị xói mòn và được duy
trì trong suốt chặng đường, cũng
như những giá trị về công bằng,
nhân đạo, hiếu thuận, tôn trọng các
chuẩn mực xã hội và pháp luật, kính
trọng người già và tôn sư trọng đạo. 

Khát vọng của người Việt Nam
được tạo nên bởi những nhân tố
bên trong và bên ngoài. Nhân tố
bên ngoài chính là sự phát triển
mạnh mẽ của các quốc gia láng
giềng trong một khu vực năng
động nhất thế giới. Bước tiến nhanh
chóng của Nhật Bản và những “con
hổ Đông Á” đã thôi thúc người
Việt; đó không chỉ là những tấm

gương lôi cuốn mạnh mẽ mà còn
làm dấy lên mối lo về nguy cơ tụt
hậu của Việt Nam. Nhân tố bên
trong là niềm tự hào về quá khứ
hào hùng - đó cũng là điều dễ hiểu
trong một xã hội có bề dày lịch sử
lâu dài và là một trong những nền
văn minh sớm nhất5. Đầu thế kỷ 19,
Việt Nam đã từng là nền kinh tế có
quy mô lớn hơn nhiều so với Thái
Lan, Ma-lai-xi-a, hoặc Phi-líp-pin.
Vì vậy, khát vọng giành lại vị thế
của mình trong cộng đồng các quốc
gia là rất lớn. 

Những thành công trong quá
khứ đã thúc đẩy Việt Nam hướng
tới các mục tiêu công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và nâng cao chất lượng
cuộc sống. Các mục tiêu đó phản
ánh khát vọng về một cuộc sống có
trời xanh, nước sạch, không ngừng
cải thiện về điều kiện vật chất; một
xã hội lành mạnh, dân chủ và công
bằng, có trình độ văn hóa cao; một
nhà nước hiệu quả và có trách
nhiệm giải trình. 

Để đạt được những ước vọng
này, Việt Nam cần hành động quyết
đoán trong việc nắm bắt các cơ hội
quan trọng và quản lý tốt các rủi ro
lớn. Những cơ hội lớn bao gồm: sự
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xuất hiện của tầng lớp trung lưu ở
Việt Nam, các hiệp định thương
mại tự do lớn trong khu vực, đặc
biệt là Hiệp định thương mại xuyên
Thái Bình Dương (TPP) mà Việt
Nam là nước thành viên duy nhất
có thu nhập trung bình thấp; nước
láng giềng Trung Quốc đang phát
triển nhanh chóng. Những rủi ro
lớn là vấn đề già hóa dân số, bối
cảnh không thuận lợi của nền kinh
tế toàn cầu và mối đe dọa về biến
đổi khí hậu mà Việt Nam chịu tác
động nặng nề. Trong khi đó, những
sáng tạo về công nghệ và mô hình
kinh doanh toàn cầu được thúc đẩy
bởi cách mạng công nghệ thông tin
có thể đem lại cả rủi ro và lợi ích tùy
thuộc vào khả năng thích ứng của
Việt Nam.

Những khát vọng của đất nước,
chính sách hỗ trợ và cải cách thể chế
do đó cần dựa trên 3 trụ cột: thịnh
vượng về kinh tế đi đôi với bền vững về
môi trường; công bằng và hòa nhập xã
hội; năng lực và trách nhiệm giải trình
của nhà nước. Để hiện thực hóa
những khát vọng này, tăng trưởng
cao là cần thiết và chỉ có thể được
duy trì khi dựa trên năng suất cao
hơn, phản ánh cái giá phải trả do
suy thoái môi trường và nuôi
dưỡng một nền kinh tế đổi mới,
sáng tạo. Để duy trì các thành quả

trong công bằng và hòa nhập xã
hội, phải quan tâm nhiều hơn đến
nhóm yếu thế và cung cấp các dịch
vụ cho một xã hội trung lưu đang
già hóa và đô thị hóa. Để thực hiện
những khát vọng của đất nước, thể
chế quản trị cần hiện đại, minh bạch
và dựa trên tinh thần thượng tôn
pháp luật.

Thành tích tăng trưởng cao
và công bằng song còn
nhiều thách thức 

Việt Nam là một câu chuyện
thành công lớn trong quá trình phát
triển. Từ năm 1990, tăng trưởng
GDP bình quân đầu người thuộc
vào mức cao hàng đầu thế giới, chỉ
sau Trung Quốc. Đồng thời, tăng
trưởng cũng rất ổn định và bao phủ
rộng rãi, đem lại lợi ích cho tuyệt
đại đa số người dân. Tiến bộ quan
trọng trong phát triển con người đã
đem lại những thành tựu ấn tượng
trong việc giảm nghèo và cải thiện
phúc lợi xã hội về nhiều mặt. Tuy
nhiên, sự suy giảm tốc độ tăng năng
suất, sự tiến bộ còn khiêm tốn của
các nhóm yếu thế trong quá trình
phát triển (đặc biệt là nhóm các dân
tộc thiểu số) và suy thoái môi
trường đã thách thức tính bền vững
của mô hình tăng trưởng hiện tại.
Cấu trúc quản trị của Việt Nam đã
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đến lúc cần thay đổi. Các thể chế
tuy phù hợp trong việc đưa đất
nước trở thành một nước thu nhập
trung bình thấp nhưng nay đã bộc
lộ những nhược điểm, nếu không
được xử lý quyết đoán, kịp thời sẽ
ảnh hưởng đến quá trình trở thành
một nước thu nhập trung bình cao.

Cuối năm 1986, đứng trước bờ
vực khủng hoảng kinh tế, Việt Nam
đã chính thức bắt đầu đổi mới kinh
tế. Những cải cách “phá rào” trước
đó một thập kỷ được thử nghiệm
theo cách nắm bắt cơ hội và thăm dò
giới hạn của mô hình kế hoạch hóa
tập trung tuy cho thấy nhiều hứa
hẹn nhưng tình hình nghiêm trọng
lúc đó đòi hỏi phải có cách tiếp cận
thực tế và phù hợp hơn. Lạm phát
tính theo năm vào thời điểm đó lên
tới trên 400%6, các hoạt động kinh tế
thực đang trên đà tuột dốc, phải
phụ thuộc nhiều vào viện trợ nước
ngoài7, lương thực thiếu thốn, ngân
sách bội chi triền miên8 và đại đa số
dân cư sống trong nghèo đói.

Do đó, Đổi mới đã khởi động
một quá trình ổn định kinh tế vĩ
mô, giải phóng nền kinh tế khỏi sự
kiểm soát quá chặt chẽ, cứng nhắc
của nhà nước, từng bước hội nhập
kinh tế quốc tế9. Những nền tảng
bền vững hơn của một nền kinh tế
thị trường được từng bước hình
thành và Việt Nam đã khéo léo
quản lý thành công quá trình
chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa
tập trung sang kinh tế thị trường
trong khi nhiều quốc gia thuộc Liên
Xô cũ gặp thất bại. 

Có bốn khía cạnh về cách tiếp
cận giúp cho cải cách thành công.
Thứ nhất, chọn cách tiếp cận thực
dụng cả về trình tự và tiến độ cải
cách. Các biện pháp cải cách được
thực hiện từng bước trên cơ sở tạo
được sự đồng thuận rộng rãi và
tránh được các liệu pháp sốc trên
quy mô lớn10. Hệ thống cải cách
cũng tỏ ra có khả năng thích ứng
cao khi điều kiện trong nước và
quốc tế đòi hỏi thay đổi. Thứ hai,
đã tranh thủ thế mạnh của đất
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nước bằng cách tập trung vào các
ngành sản xuất thâm dụng lao
động và nông nghiệp. Thứ ba, việc
phát triển nguồn nhân lực được
quan tâm sớm và thu được kết quả
quan trọng. Việt Nam có tỷ lệ
người biết chữ và tuổi thọ tương
đối cao khi bắt đầu cải cách11. Từ
khi Đổi mới, nền tảng nguồn nhân
lực đã được quan tâm phát triển
hơn, qua đó thu được nhiều lợi ích
từ những cải cách theo hướng thị
trường. Thứ tư, ở những lĩnh vực
khó đạt đồng thuận trong nước,
Việt Nam đã khéo léo sử dụng các
cam kết trong khuôn khổ các hiệp
định thương mại quốc tế để đạt
được những đổi mới, đặc biệt trong
cải cách doanh nghiệp nhà nước.
Tất cả các khía cạnh trên trong
phương thức tiếp cận cải cách đến
nay vẫn có vai trò quan trọng đối
với các đợt cải cách tiếp theo là một
chủ đề của báo cáo này. 

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi bắt
đầu Đổi mới, Việt Nam đã đạt được
những thành tựu đầy ấn tượng về
tăng trưởng kinh tế, đồng thời đảm
bảo được công bằng và ổn định. Tốc
độ tăng trưởng GDP bình quân đầu
người đạt 5,5%/năm kể từ năm 1990
(Hình 1a), làm cho thu nhập trung

bình tăng 3,5 lần. So sánh trên thế
giới, kết quả này chỉ đứng sau
Trung Quốc. Tăng trưởng cao cũng
nhờ ổn định kinh tế vĩ mô và chính
sách mở cửa mạnh mẽ (Hình 1b).
Thương mại quốc tế là một động
lực tăng trưởng chính, phần lớn
dựa vào đầu tư trực tiếp nước
ngoài với tổng trị giá lên tới 250 tỉ
USD đến từ trên 100 quốc gia khác
nhau (Hình 1c). Thành quả tăng
trưởng cũng được chia đều cho mọi
người, chỉ số bất bình đẳng thu
nhập (GINI) chỉ tăng rất ít (Hình
1d) và nhóm 40% dân số nghèo
nhất (Hình 1e) có tốc độ tăng thu
nhập cao hơn nhóm 60% giàu nhất.
Nhờ vậy, tỷ lệ nghèo giảm nhanh
(Hình 1f). 

Đến năm 2015, đất nước đã
chuyển biến hoàn toàn và trở
thành một nền kinh tế năng động,
có thu nhập trung bình thấp. Nhờ
tăng trưởng cao và thành quả được
chia sẻ cho mọi người dân, các lĩnh
vực xã hội đã được cải thiện đáng
kể. Tỷ lệ nghèo đã giảm nhanh
chóng từ khi bắt đầu Đổi mới tính
theo nhiều chuẩn nghèo của quốc
tế cũng như trong nước. Theo
chuẩn 1,90 USD/ngày thì tỷ lệ
nghèo giảm từ mức 50% đầu thập
kỷ 1990 xuống còn khoảng 3% hiện
nay. Không chỉ có thu nhập cao
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hơn, người dân có trình độ học vấn
và tuổi thọ bình quân cao hơn so
với hầu hết các nước có mức thu
nhập bình quân đầu người tương
đương. Trong các cuộc thi quốc tế
gần đây, học sinh Việt Nam đã đạt
được kết quả cao hơn so với mức
trung bình của OECD, trong đó sự
khác biệt về điểm số giữa các
nhóm thu nhập, giữa thành thị và
nông thôn không đáng kể. Tỉ lệ tử
vong bà mẹ đã giảm xuống dưới
mức trung bình của các quốc gia
thu nhập trung bình ở ngưỡng cao,
còn tỷ lệ tử vong trẻ dưới 5 tuổi đã
giảm một nửa, xuống mức chỉ cao
hơn một chút so với mức của các

quốc gia thu nhập trung bình ở
ngưỡng cao. Khả năng tiếp cận hạ
tầng thiết yếu cũng đã được cải
thiện đáng kể. Đến nay, hầu hết các
hộ gia đình đã có điện dùng, so với
mức dưới 50% vào năm 1993. Khả
năng tiếp cận nước sạch và sử
dụng công trình vệ sinh hiện đại
đã tăng từ mức dưới 50% lên trên
75% tổng số hộ gia đình. 

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thua
kém trong một số lĩnh vực. Năng
suất lao động (sản lượng trên đầu
lao động) đã và đang theo xu hướng
giảm kể từ cuối thập kỷ 1990 trong
hầu hết các lĩnh vực sản xuất công
nghiệp, cũng như lĩnh vực khai
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khoáng, tài chính và bất động sản.
Trong ngành nông nghiệp, năng
suất lao động tăng trưởng vững chắc
nhưng vẫn ở mức thấp hơn rõ rệt so
với hầu hết các quốc gia thu nhập
trung bình trong khu vực. Với gần
một nửa lực lượng lao động vẫn làm
nông nghiệp nên có quá nhiều lao
động trên cùng một diện tích canh
tác. Bên cạnh những biện pháp khác,
phương án xử lý là tích tụ và tập
trung sở hữu đất nông nghiệp (hiện
nhỏ lẻ và phân tán), để chuyển nông
dân sang làm việc trong các ngành
công nghiệp và dịch vụ có năng suất
cao hơn. Tuy nhiên, phương án này
cũng không có nhiều tác dụng vì
việc làm do ngành sản xuất tạo ra đã
ổn định ở mức tương đối thấp, còn
các ngành dịch vụ hầu như bao gồm
các hoạt động đòi hỏi lao động
không chính thức12.

Tuy tránh được tình trạng bất
bình đẳng gia tăng mạnh như tại
các quốc gia tăng trưởng cao khác
nhưng khoảng cách giàu nghèo vẫn
còn lớn. Đáng lưu ý là mặc dù
người dân tộc thiểu số đã được cải
thiện nhiều về phúc lợi từ đầu thập
kỷ 1990 nhưng họ đang phải đối

mặt với khoảng cách ngày càng xa
với nhóm đa số. Chỉ chiếm 15% dân
số nhưng nhóm dân tộc thiểu số lại
chiếm một nửa số người nghèo.
Trong vài năm gần đây, những tiến
triển của người dân tộc thiểu số về
giảm nghèo, tỉ lệ tử vong và suy
dinh dưỡng ở trẻ em đang chững
lại. Nhiều người dân tộc thiểu số
vẫn chưa được hưởng những thành
quả kinh tế chung của đất nước.

Tăng trưởng kinh tế phần lớn
đạt được với những phí tổn về môi
trường. Khí thải nhà kính tăng với
tốc độ cao nhất trong khu vực, còn
chất lượng môi trường không khí,
đất, và nước suy giảm nghiêm trọng.
Ô nhiễm nước và không khí đã lên
đến các mức nghiêm trọng, nhất là ở
các vùng quanh Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh và gây ra những rủi ro
lớn. Ngoài ra, phần lớn rừng phòng
hộ ngập mặn đã bị phá hủy, khai
thác thủy hải sản quá mức đã làm
cạn kiệt nguồn thủy sản ven bờ, đe
dọa sinh kế của những người liên
quan. Tình trạng phá rừng tự nhiên
ở đầu nguồn góp phần gây ra lũ lụt
thường xuyên và có sức tàn phá lớn
hơn đối với đất canh tác và khu dân
cư phía hạ nguồn. Cuối cùng, Việt
Nam là một trong những quốc gia
dễ bị tổn thương nhất bởi biến đổi
khí hậu với những khó khăn nghiêm
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trọng về khả năng thích ứng, nhất là
ở khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long. Do hầu như toàn bộ tiềm năng
thủy điện lớn đã được khai thác hết
và các nguồn năng lượng tái tạo
khác lại chỉ được khai thác hạn chế,
sự phụ thuộc ngày càng nhiều vào
than là một nguy cơ ngày càng tăng
về mặt bền vững môi trường và an
ninh năng lượng.

Cuối cùng, nhưng không kém
phần quan trọng, những thiết chế
công ở Việt Nam chưa đáp ứng được
yêu cầu ngày càng tăng của nền kinh
tế thị trường và khát vọng của một
xã hội trung lưu đang dần lớn mạnh.
Đặc biệt, điều kiện lịch sử riêng có
của Việt Nam làm cho những thiết
chế công đã bị thương mại hóa, cát
cứ, manh mún và thiếu sự giám sát
của người dân. Mặc dù đã tiến hành
cải cách song nhà nước vẫn tham gia
quá nhiều vào hoạt động kinh tế trực
tiếp qua các doanh nghiệp nhà nước
và gián tiếp thông qua sự gắn kết
chặt chẽ với một nhóm đặc quyền
trong khu vực tư nhân trong nước.
Tình trạng cấu trúc nhà nước cát cứ,
manh mún là hệ quả của sự thiếu rõ
ràng trong phân cấp, phân công
quyền hạn và trách nhiệm giữa các
cơ quan Trung ương với nhau và
giữa Trung ương với địa phương.
Việc quản lý công chức không dựa

trên năng lực làm trầm trọng thêm
những lỗ hổng trong các thể chế
công. Quy trình bầu cử và cơ chế cho
sự tham gia của các tổ chức xã hội
chưa thực sự bảo đảm tính đại diện
đích thực của người dân. Việt Nam
cũng thiếu một hệ thống kiểm soát
và cân bằng hữu hiệu giữa ba nhánh
của nhà nước pháp quyền.

Cơ hội và rủi ro 

Các xu thế lớn trên toàn cầu,
những rủi ro và cơ hội bên ngoài

Việt Nam nằm tại vị trí cực Đông
trên bán đảo Đông Dương, án ngữ
tuyến đường sống còn kết nối khu
vực Bắc Á, Đông Nam Á và Nam Á
với nhau. Kết nối trên đất liền với các
nước châu Á và kết nối hàng hải với
phần còn lại của thế giới đã định hình
nên lịch sử của Việt Nam và sẽ tiếp
tục giữ vai trò quan trọng trong
tương lai. Nhưng rất có thể, vị trí địa
lý sẽ không là một yếu tố quyết định
như trước đây. Dù sao, thế giới siêu
kết nối ngày nay (mà Việt Nam cũng
tham gia) là một nỗ lực để vượt qua
khoảng cách địa lý. Hơn nữa, các cơ
hội và rủi ro trong tương lai phần lớn
vượt ngoài phạm vi khu vực. Điều
đó đòi hỏi phải thiết lập các mối
quan hệ địa chính trị và kinh tế vượt
khỏi phạm vi các nước láng giềng. 
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Bốn xu thế lớn và quan trọng
trên toàn cầu cần cân nhắc trong hai
thập kỷ tới bao gồm13: Địa chính trị,
kinh tế toàn cầu, công nghệ và biến
đổi khí hậu.

Xu thế địa chính trị 

Trục kinh tế và địa chính trị thế
giới đang dịch chuyển dần từ Tây
sang Đông và từ Bắc xuống Nam và
xu thế đó sẽ định hình thế giới trong
hai thập kỷ tới. Sự trỗi dậy của Trung
Quốc là yếu tố đặc biệt đáng lưu ý.
Tuy nhiên, quá trình dịch chuyển địa
chính trị thậm chí còn phức tạp hơn
thế. Các cường quốc khu vực khác -
kể cả các quốc gia phát triển như
Nhật Bản và Hàn Quốc cũng như các
quốc gia mới nổi như Bra-xin, Ấn -
Độ, Mê-hi-cô, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ -
cũng có xu hướng cố gắng mở rộng
vùng ảnh hưởng của họ. 

Sự xuất hiện của thế giới đa cực
sẽ dẫn đến nhiều khả năng khác
nhau, trong đó có khả năng hợp tác
quan trọng mà sự thành lập Ngân
hàng phát triển hạ tầng châu Á
(AIIB) và Ngân hàng phát triển mới
(NDB) của các nước BRICS là một ví
dụ. Nhưng cũng có thể có những

căng thẳng, thậm chí xung đột giữa
các cường quốc đang trỗi dậy hoặc
giữa các quốc gia đó với các cường
quốc hiện nay. 

Mối quan hệ hợp tác với một
Trung Quốc đang trỗi dậy sẽ tiếp
tục là nhân tố rất quan trọng. Việt
Nam là bên tham gia ký kết và là cổ
đông thành lập AIIB. Nhu cầu vốn
đầu tư cho hạ tầng của Việt Nam
trong vài thập kỷ tới lên đến hàng
chục tỷ đô-la, một phần trong đó có
thể nhờ đến nguồn vốn của AIIB
trong bối cảnh sự hiện diện của các
đối tác song phương giảm sút.

Những rủi ro địa chính trị liên
quan trực tiếp đến đất nước là căng
thẳng với Trung Quốc trên Biển
Đông. Tranh chấp Biển Đông đã
vượt khỏi vấn đề lãnh thổ. Khu vực
này có giá trị lớn về kinh tế và chiến
lược, có nguồn tài nguyên về thủy
sản, năng lượng và khoáng sản rất
lớn. Đây cũng là tuyến vận tải biển
và giao thông quan trọng, không
chỉ đối với các quốc gia ven biển mà
đối với cả các cường quốc kinh tế và
quân sự khác trên thế giới. Trong
khi Trung Đông đang rơi vào hỗn
loạn thì Việt Nam cũng phải chú ý
đến các toan tính địa chính trị về
năng lượng với tư cách vừa là nhà
sản xuất và xuất khẩu dầu thô, vừa
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là nước tiêu thụ xăng dầu ngày
càng nhiều. 

Trong bối cảnh trật tự thế giới
thay đổi nhanh chóng như vậy, Việt
Nam cần tiếp tục xây dựng các mối
quan hệ đối ngoại một cách khôn
ngoan với mục tiêu rõ ràng nhằm
bảo vệ quyền lợi kinh tế và chính trị
lâu dài của quốc gia.

Xu thế kinh tế toàn cầu 

Kinh tế toàn cầu dự tính sẽ tăng
trưởng trung bình 3,2%/năm trong
giai đoạn 2025 - 2035, trong đó hội
nhập thương mại, đô thị hoá và tiến
bộ công nghệ sẽ là lực đẩy chính. Sự
trỗi dậy của Trung Quốc, Ấn Độ và
các nước ASEAN diễn ra đồng thời
với vị thế giảm sút tương đối của
Hoa Kỳ, châu Âu và Nhật Bản sẽ là
những sự dịch chuyển dễ thấy nhất
trong cơ cấu kinh tế toàn cầu trong
vài thập kỷ tới14. Trung Quốc đương
nhiên chiếm vị trí trung tâm trong
tiến trình này. Nhiều dự đoán
Trung Quốc sẽ vượt Hoa Kỳ và trở
thành nền kinh tế lớn nhất thế giới
(tính theo giá thị trường) vào
khoảng năm 2032. Trung Quốc từng
là quốc gia xuất khẩu lớn nhất và là

quốc gia nhập khẩu lớn thứ hai kể
từ 2009. Trung Quốc dự tính sẽ trở
thành nguồn cung vốn đầu tư quan
trọng cho các nền kinh tế mới nổi,
nhất là các nước trong khu vực. 

Thương mại với Trung Quốc đã
chiếm 20% tổng kim ngạch xuất
nhập khẩu (10% năm 2000). Dòng
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
(FDI) vào Việt Nam một phần đi
kèm với sự dịch chuyển các cơ sở
sản xuất từ Trung Quốc sang. Do
mức lương thực tế ở Trung Quốc
tăng mạnh, các cơ sở sản xuất với chi
phí tiền lương thấp sẽ phải tìm
đường xuống phía Nam, nơi mức
lương thấp hơn, theo chiến lược
“Trung Quốc+1”. Việt Nam nằm sát
miền Nam Trung Quốc, là địa bàn
tập trung nhiều mạng lưới sản xuất
dạng này, nên sẽ có lợi thế cạnh
tranh. Các nhà sản xuất có thể tận
dụng lợi thế lương thấp, đồng thời
tham gia vào chuỗi cung ứng của
Trung Quốc - một sự kết hợp rất hấp
dẫn mà chỉ Việt Nam mới có. Sự quy
tụ các cụm công nghiệp điện tử non
trẻ ở miền Bắc (quanh Hà Nội) chính
là một chỉ báo sớm về những khả
năng đó. Ngoài ra, với một tầng lớp
trung lưu phát triển nhanh, thị
trường tiêu dùng Trung Quốc (phát
triển nhanh nhất thế giới) sẽ ngày
càng trở thành địa chỉ hấp dẫn hơn
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đối với các nhà sản xuất Việt Nam.
Viễn cảnh tăng trưởng tại khu

vực Đông Á (cũng như các khu vực
khác trên thế giới) sẽ chịu ảnh
hưởng bởi xu thế hướng tới các hiệp
định tự do thương mại đa phương
(thường có tính chất khu vực). Hội
nhập ASEAN - khởi đầu bằng Cộng
đồng kinh tế ASEAN (AEC) đã trở
thành một khối thương mại thực thụ
vào năm 2016 - hứa hẹn mang lại
nhiều lợi ích kinh tế. Lợi ích ước tính
cho Việt Nam rơi vào khoảng 1-3%
tăng trưởng thu nhập quốc dân cộng
dồn15. Ngay cả như vậy, Việt Nam
cũng chỉ coi hội nhập ASEAN như là
bước đệm để tham gia vào các quan
hệ đối tác hứa hẹn hơn, vượt khỏi
phạm vi khu vực16. Đáng chú ý nhất
là Hiệp định TPP. Ngoài ra còn phải
kể đến Khu vực tự do thương mại
khu vực Châu Á-Thái Bình Dương
(FTAAP) và Hiệp định đối tác kinh tế
khu vực toàn diện (RCEP). Các hiệp
định này đang trong quá trình đàm
phán, trong đó TPP là tiến xa nhất.

Trong các nước tham gia Hiệp
định TPP có Hoa Kỳ và Nhật Bản, là
các nền kinh tế lớn thứ nhất và thứ
ba thế giới. Toàn bộ các quốc gia
tham gia TPP chiếm gần 36% tổng

GDP và hơn 1/4 thương mại toàn
cầu. Việt Nam có vị thế tốt để hưởng
lợi từ Hiệp định này. Theo phân tích
trong báo cáo này, khi TPP đi vào
thực hiện thì GDP của Việt Nam có
thể tăng thêm 8% vào năm 2035. Các
nhà phân tích khác ước tính Việt
Nam sẽ hưởng lợi ở mức 2 chữ số,
hơn nhiều so với mức hưởng lợi của
hầu hết các quốc gia tham gia TPP
khác17. Việt Nam cũng có thể tận
dụng các cam kết trong TPP để thực
hiện những biện pháp cải cách chính
sách mà thông thường sẽ khó thực
hiện được về mặt chính trị, xã hội. 

Hội nhập thương mại đa phương
theo hướng từ trên xuống sẽ được bổ
sung bằng các hình thức hợp tác
quan trọng cấp tiểu vùng, trong đó
có hợp tác khu vực Tiểu vùng sông
Mê - kông mở rộng (GMS). Các
nguồn nước đang ngày càng cạn kiệt
và khó lường, trong khi đó thì nhu
cầu về nước và năng lượng lại tăng,
đòi hỏi cần tăng cường hợp tác khu
vực để đảm bảo an ninh nước và
năng lượng. 

Xu thế lớn về công nghệ và mô
hình kinh doanh mới

Đổi mới công nghệ, được thúc
đẩy và hỗ trợ bởi cuộc cách mạng
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thông tin, sẽ làm thay đổi căn bản
phương thức sản xuất và thương mại
trên toàn thế giới. Những tiến bộ về
công nghệ số như công nghệ in ba
chiều (3D), công nghệ vi điều chỉnh
được chương trình hóa và điều khiển
số máy tính thế hệ 2 đã tạo thuận lợi
cho sản xuất các sản phẩm chất
lượng cao theo nhu cầu riêng một
cách dễ dàng và rẻ hơn. Những tiến
bộ lớn về năng lượng tái tạo (như
năng lượng mặt trời) đang tạo ra
thách thức ngày càng tăng đối với các
nguồn năng lượng truyền thống
thường gây hại tới môi trường. Công
nghệ gen thế hệ mới và các tiến bộ
khác trong lĩnh vực y sinh học cũng
sẽ mở ra ngành công nghiệp giá trị
hàng ngàn tỉ USD trong thập kỷ tới,
đồng thời giúp kéo dài tuổi thọ và
nâng cao chất lượng cuộc sống con
người. Người máy hiện đại đang
được sử dụng trong các công xưởng
với cấp số nhân, làm tăng năng suất
và tiết kiệm chi phí. Trong khi đó,
cuộc cách mạng thông tin tạo tiền đề
cho những đổi mới đột phá về mô
hình kinh doanh. Internet đã xoá bỏ
nhiều lợi thế thông tin của phương
thức sản xuất tập trung và chia sẻ chi
phí. Vật tư được sơ chế ở các mức
khác nhau và nguyên liệu thô có thể
mua dễ dàng qua internet. Các nền
tảng giao dịch trực tuyến như

Alibaba, Etsy, Makers’ Row cho phép
nhà sản xuất tìm kiếm khách hàng
mà không cần phải chi tiêu nhiều cho
quảng cáo và phân phối. Các trang
điện tử nhằm huy động vốn từ cộng
đồng như Indiegogo và Kickstarter
có thể hỗ trợ tìm nguồn vốn.

Hầu hết các xu hướng trên đều
mang lại cơ hội tốt. Nhưng chúng
cũng có thể đi kèm những tác động
phụ với những hệ quả ngoài dự
kiến và cần được quản lý tốt. Công
nghệ mới đòi hỏi kĩ năng cao, tiết
kiệm lao động nên các ngành nghề
phổ thông thuộc nhóm thu nhập
trung bình sẽ dần biến mất và thay
vào đó là những việc làm đòi hỏi
tay nghề cao và mang lại thu nhập
cao hơn. Ngay ở thời điểm này,
công nghệ đã thay thế lao động thủ
công trong nhiều ngành từ dệt may
đến kim khí. Tiến bộ công nghệ
cũng có thể làm trầm trọng các vấn
đề về bất bình đẳng xã hội vì người
nào tận dụng được sức mạnh công
nghệ sẽ có thu nhập cao hơn.
Khoảng cách giữa năng suất và tiền
lương cũng trở nên lớn hơn. Một số
người thậm chí còn lo ngại rằng quá
trình công nghiệp hóa sẽ sớm chết
yểu tại các nước đang phát triển,
một phần do tự động hóa18.
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18. Rodrik 2014.



Việt Nam, với một nền kinh tế
năng động và dễ thích ứng, chắc sẽ
phải nhìn nhận về những đổi mới
sáng tạo đột phá này theo hướng lạc
quan (xem Hộp 1). Nhưng để khai
thác tối đa tiềm năng đó, cần phải

đầu tư dài hạn nhằm nâng cao tay
nghề kĩ thuật cho thế hệ tiếp theo và
phải đặt trọng tâm vào phát triển
môi trường kinh doanh trong nước.
Một số công nghệ đi kèm rủi ro
cũng cần được quản lý thận trọng.
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Năng lượng mặt trời. Năng lượng
mặt trời có sẵn quanh năm trên cả
nước, đặc biệt ở miền Trung và
miền Nam. Thị trường pin mặt trời
và hệ thống đun nước rất lớn
nhưng tiến triển trong việc khai
thác tiềm năng này còn chậm do
đòi hỏi chi phí phát triển cao. Các
tấm pin mặt trời đã được lắp đặt tại
Nha Trang và các đô thị dọc bờ biển
miền Trung  và tại các vùng nông
thôn, miền núi và các vùng sâu,
vùng xa, hải đảo đang gặp khó
khăn trong việc tiếp cận điện lưới. 
Dịch vụ điện toán đám mây, phân
tích và di động xã hội (SMAC).
SMAC mang lại cơ hội có thể bắt
kịp với các quốc gia phát triển trong
kỷ nguyên số, với điều kiện có sự
hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa
học, Chính phủ và doanh nghiệp.
Công nghệ gen và khoa học về sự
sống. Việt Nam cũng có lợi ích tiềm
năng từ thực phẩm biến đổi gen và
những tiến bộ khác trong các
ngành khoa học về sự sống. Các

giống ngô được cải tạo - bằng công
nghệ gien và những tiến bộ khác về
sinh học cây trồng - có thể sử dụng
làm thức ăn vỗ béo lợn, qua đó
đem lại triển vọng thương mại lớn.
Theo dự báo đến năm 2020, mức
tiêu thụ thịt lợn của Việt Nam là 33
kg/người/năm, vượt cả EU và
Trung Quốc. Canh tác sản phẩm
biến đổi gien cũng giúp giảm nhập
khẩu thức ăn gia súc mà mức tăng
lên đến bốn lần trong giai đoạn
2011-2014. Các sản phẩm như vậy
phải được làm rõ, minh bạch về
những rủi ro đối với sức khoẻ, tăng
cường quản lý nhà nước theo yêu
cầu của các nhóm đại diện người
tiêu dùng và môi trường.
Thương mại điện tử. Nhiều cơ hội
đang xuất hiện khi các công ty nước
ngoài xâm nhập thị trường và các
công ty thương mại điện tử trong
nước đang củng cố, sáp nhập để
đứng vững trước sức ép cạnh tranh.
Ước tính năm 2015, doanh số
thương mại điện tử đạt mức 15 tỉ

HỘP 1. Rủi ro và lợi ích tiềm năng của công nghệ mới



Biến đổi khí hậu trên toàn cầu

Biến đổi khí hậu là một trong
những vấn đề gây hậu quả toàn cầu
nghiêm trọng nhất. Khí thải nhà
kính dự kiến sẽ làm nhiệt độ hành
tinh tăng thêm 3,5-4.0°C vào cuối
thế kỷ này. Điều kiện khí hậu, các
đợt nóng và những hiện tượng thời
tiết cực đoan khác ngày nay được
coi là rất bất thường và chưa từng có
sẽ trở thành hiện tượng bình thường
mới. Hiện nay đã thấy rõ tác động
của biến đổi khí hậu toàn cầu như
bão lớn cấp 4 và 5 diễn ra thường
xuyên hơn nhiều trong vòng 35 năm
trở lại đây. Lượng băng tại Bắc cực
đã giảm xuống mức kỷ lục, mực

nước biển dâng 10-20 cm trong
vòng 1 thế kỷ qua và tốc độ dâng
ngày càng cao hơn. Nước biển dâng
làm tăng rủi ro triều cường và biến
động bất thường về lượng mưa. 

Việt Nam là một trong năm
quốc gia dễ bị ảnh hưởng nhất bởi
biến đổi khí hậu. Phần lớn dân số
và tài sản kinh tế tập trung tại các
vùng đồng bằng ven biển và châu
thổ sông. Nhiệt độ trung bình tại
Việt Nam tăng 0,26°C mỗi thập kỷ
kể từ năm 197119, tức là cao gấp đôi
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USD do số người sử dụng internet
tăng nhanh và số người sử dụng
điện thoại thông minh còn tăng
nhanh hơn. Tình trạng thiếu ứng
dụng mua bán trực tuyến, chậm
tăng trưởng về thanh toán trực
tuyến, những quan ngại về an ninh
trong các giao dịch mua bán trực
tuyến và vấn đề về dịch vụ logistics
giao hàng có thể truy dấu và đúng
hạn vẫn là những trở ngại đối với
thị trường thương mại điện tử và
cần được quan tâm giải quyết để
tiếp tục phát triển nhanh. Dịch vụ
logistics thương mại điện tử sẽ có
nhiều đòi hỏi hơn và phức tạp hơn

so với dịch vụ logistics xuất nhập
khẩu hiện có ở Việt Nam.
Công nghệ chế tác đắp chồng lớp
(in ba chiều). Công nghệ này có thể
mang lại nhiều cơ hội to lớn nhưng
cũng đe doạ công nghiệp chế tạo
truyền thống của Việt Nam. Khi
công nghệ in ba chiều (3D) phát
triển, công nghiệp chế tạo có xu
hướng sẽ chuyển sang sản xuất
quy mô nhỏ, phân bố rộng và sản
xuất theo nhu cầu khách hàng.
Những diễn biến đó sẽ khiến cho
nhà đầu tư ở các nền kinh tế phát
triển có thể chuyển các cơ sở sản
xuất về nước họ.

____________________
19. Nguyễn, D.-Q., Renwick, J., & McGregor, J.
2013. Biến thiên nhiệt độ bề mặt và lượng mưa
ở Việt Nam từ 1971 to 2010. Tạp chí khí hậu
học quốc tế, n/a-n/a. doi:10.1002/ joc.3684.



so với tốc độ tăng bình quân trên
toàn cầu20. Theo xu thế hiện nay,
nhiệt độ trung bình hàng năm vào
năm 2040 sẽ cao hơn 0,6 đến 1,2°C
so với giai đoạn 1980-1999 (tùy
từng địa phương)21. Kết quả dự báo
cho thấy các đợt nóng, lạnh sẽ tăng
cường và mực nước biển sẽ dâng
thêm 28-33 cm tại các vùng biển của
Việt Nam22. Biến thiên lượng mưa
giữa các mùa dự báo cũng sẽ tăng,
mùa mưa sẽ mưa nhiều hơn và mùa
khô sẽ khô hơn. Mưa lớn và lũ lụt sẽ
xảy ra thường xuyên hơn, nhất là
tại phía Bắc, bao gồm cả Hà Nội. Tại
vùng núi nguy cơ sạt lở đất sẽ tăng.
Quỹ đạo bão đã dịch chuyển dần
xuống phía Nam trong vòng 5 thập
kỷ qua. Nếu xu thế này cứ tiếp diễn,
thành phố Hồ Chí Minh sẽ chịu rủi

ro lớn hơn từ những tác động trực
tiếp23. Những rủi ro khác có thể xẩy
ra như xói lở bờ biển và xâm thực
mặn cũng sẽ tăng lên trong thời
gian tới. 

Nông nghiệp, nhất là sản xuất
lúa, dự kiến sẽ bị ảnh hưởng mạnh,
trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu
Long bị tác động nghiêm trọng nhất.
Tại đó, nhiều diện tích đất chỉ cao
hơn mặt nước biển có 2 m24. Biến đổi
khí hậu có thể làm giảm sản lượng
gạo từ 3-9 triệu tấn vào năm 2050,
còn các diện tích chuyên canh cà phê
năng suất cao có thể không còn phù
hợp nữa25. Hệ sinh thái biển của Việt
Nam cũng sẽ bị tác động nghiêm
trọng. Tác động của biến đổi khí hậu
cũng sẽ để lại những hệ quả tiêu cực
về sức khoẻ như các bệnh truyền
nhiễm do nước, truyền nhiễm qua
vật chủ trung gian, các bệnh tiêu
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____________________
23 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và thương mại
(2008).
24 Wassmann, R., Jagadish, S. V. K., Heuer, S.,
Ismail, A., Redonna, E., Serraj, R., Singh, R.
K., và đồng sự (2009). Biến đổi khí hậu ảnh
hưởng tới sản xuất lúa: Cơ sở nông học và
sinh lý học về các phương án chiến lược thích
ứng. Những tiến bộ về nông học, 101(08), 59-
122. doi:10.1016/S0065-2113(08)00802-X.
25 Bunn, C, Laderach, P., Ovalle Rivera, O.,
Kirshke, D. (2015). Cốc nước đắng: hồ sơ
biến đổi khí hậu cho sản xuất cà phê
Arabica và Robusta toàn cầu: Biến đổi khí
hậu., 129, 89-101. 

____________________
20. IPCC 2007. Trenberth, K.E., P.D. Jones, P.
Ambenje, R. Bojariu, D. Easterling, A. Klein
Tank, D. Parker, F. Rahimzadeh, J.A.
Renwick, M. Rusticucci, B. Soden và P. Zhai,
2007: Nhận định: Biến đổi khí hậu khí quyển
và bề mặt. Trong: Biến đổi khí hậu 2007: Cơ
sở khoa học vật lý. Đóng góp của tổ công tác
1 cho Báo cáo đánh giá lần bốn của ban liên
Chính phủ về biến đổi khí hậu [Solomon, S.,
D. Qin, M. Manning, Z. Chen, M. Marquis,
K.B. Averyt, M. Tignor và H.L. Miller (eds.)].
NXB Đại học Cambridge, Cambridge, Anh
và New York, NY, USA.
21. MONRE (2012). Các kịch bản biến đổi khí
hậu và nước biển dâng cao cho Việt Nam.
22 Cần lưu ý rằng những dự báo này không
tính tới lún đất, làm cho tác động mực nước
biển dâng cao càng thêm trầm trọng.



chảy26. Lũ lụt sẽ làm cho rủi ro đó trở
nên nghiêm trọng hơn. Người nghèo
và người cao tuổi đặc biệt dễ bị tổn
thương bởi những đợt nóng khắc
nghiệt, nhất là khi dân số cao tuổi ở
Việt Nam đang tăng nhanh. 

Các xu thế, cơ hội và rủi ro
trong nước

Xu thế về cơ cấu dân số 

Từ nay đến năm 2035, Việt Nam
sẽ phải đối mặt với cơ cấu dân số
biến động rất mạnh. Trong hai thập
niên vừa qua, đất nước đã được
hưởng “lợi thế từ cơ cấu dân số
vàng” - tỷ trọng dân số trong độ tuổi
lao động cao đã giúp đẩy mạnh tăng
trưởng kinh tế. Lợi thế đó nay đã hết
dần: tỷ lệ số dân trong độ tuổi lao
động đạt đỉnh vào năm 2013 và đang
trên đà đi xuống. Theo dự báo của
Liên hiệp quốc, số người trong độ
tuổi lao động bắt đầu giảm tuyệt đối
ngay sau năm 2035. Quan trọng hơn,
quy mô dân số đã tiến đến điểm
ngoặt về dân số cao tuổi vào năm
2015 và sắp tới sẽ trở thành một trong
những quốc gia có dân số bị già hóa

nhanh nhất thế giới. Số người trên 65
tuổi sẽ tăng từ 6,3 triệu người hiện
nay lên 15,5 triệu (Hình 2). Tỷ trọng
dân số trên 65 tuổi sẽ tăng từ 6,7%
năm 2015 lên 14,4% năm 2035, biến
quốc gia từ một xã hội dân số trẻ
thành xã hội dân số già.

Hệ quả của sự biến động dân số
này là: Thứ nhất, dân số trong độ
tuổi lao động giảm xuống có nghĩa là
động lực chính thúc đẩy tăng trưởng
thu nhập đầu người sẽ yếu đi, khiến
cho tăng cường đầu tư chiều sâu cho
vốn con người và các nhân tố đẩy
mạnh tăng trưởng năng suất khác
càng trở nên thiết yếu hơn nếu muốn
duy trì bền vững tăng trưởng cao.
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____________________
26 Coker, R. J., Hunter, B. M., Rudge, J. W.,
Liverani, M., & Hanvoravongchai, P. (2011).
Các bệnh truyền nhiễm mới nổi ở Đông Nam
Á: thách thức về kiểm soát trong khu vực.
Lancet, 377(9765), 599-609. doi:10.1016/
S0140-6736(10)62004-1.
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Nguồn: UN 2015.

HÌNH 2. Tỷ lệ dân số trên 65 tuổi
tăng gấp đôi trong khoảng thời
gian 2015-2035



Thứ hai, các gánh nặng về chi hưu trí
và hệ thống y tế sẽ là những thách
thức nghiêm trọng đối với ngân sách
nhà nước. Thứ ba, cơ chế, thể chế để
đảm bảo chăm sóc người cao tuổi sẽ
nhanh chóng trở thành một vấn đề
lớn cần quan tâm.

Tầng lớp trung lưu nổi lên ở 
Việt Nam 

Tầng lớp trung lưu nổi lên nhanh
chóng và tốc độ đô thị hóa ngày càng
tăng ở Việt Nam cũng mang lại thêm

một cơ hội lớn. Việt Nam là quốc gia
có trên 90 triệu dân, đứng thứ 14 trên
thế giới về số dân. Nền kinh tế với
quy mô 200 tỉ USD hiện nay sẽ đạt
khoảng gần một nghìn tỉ USD vào
năm 2035 và trên nửa số dân dự kiến
sẽ gia nhập tầng lớp trung lưu toàn
cầu vào năm 2035 (Hình 3) với mức
tiêu dùng 15USD/ngày hoặc cao hơn
(tính theo sức mua tương đương
bằng đô-la Mỹ năm 2011), so với con
số dưới 10% hiện nay, điều này khiến
cho thị trường trong nước cũng có

VIỆT NAM 203518 BÁO CÁO TỔNG QUAN

0

20

40

60

80

100

2035
2034

2033
2032

2031
2030

2029
2028

2027
2026

2025
2024

2023
2022

2021
2020

2019
2018

2017
2016

2015

Tỷ
 lệ

 d
ân

 số
 (%

)

Trung lưu toàn cầu: > $15.00 PPP/ngày  
Cận nghèo: $3.10–5.50 PPP/ngày

Người tiêu dùng mới nổi: $5.50–15.00 PPP/ngày
Nghèo: < $3.10 PPP/ngày

Nguồn: Điều tra mức sống dân cư Việt Nam 2014.
Ghi chú: Số liệu trên phản ánh dự báo về phân bố mức tiêu dùng bình quân đầu người dựa
trên dữ liệu Khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam (VHLSS) 2014, với giả định rằng mức
tiêu dùng theo đầu người tăng 4% mỗi năm.

HÌNH 3. Đến năm 2035, trên một nửa dân số Việt Nam sẽ gia nhập 
tầng lớp trung lưu toàn cầu 



tiềm năng trở thành một động lực
thúc đẩy tăng trưởng. Sự nổi lên của
tầng lớp trung lưu vừa mang lại cơ
hội, vừa làm thay đổi về kỳ vọng và
tạo ra những thách thức mới. Đa số
những người đó có nguyện vọng
làm việc trong khu vực kinh tế chính
thức, họ muốn có được các kỹ năng
chất lượng cao qua giáo dục đại học.
Tăng trưởng về việc làm hưởng
lương nếu không đi kèm với những
thể chế vận hành tốt về quan hệ việc
làm sẽ khiến cho nền kinh tế dễ phải
chịu rủi ro xung đột nghiêm trọng
giữa người lao động và chủ sử dụng
lao động. Rủi ro này đã thể hiện qua
số lượng các cuộc đình công ngày
càng tăng kể từ năm 2006 đến nay.
Tầng lớp trung lưu thành thị cũng
đòi hỏi chính trị phải công khai hơn
và Chính phủ có tính giải trình hơn,
điều này khiến cho hệ thống hiện tại
phải nỗ lực mới có thể đáp ứng được.

Chương trình hiện đại hóa kinh tế
chưa hoàn thành và những thách
thức ngày càng tăng về kinh tế
chính trị 

Hoàn thành chương trình hiện
đại hóa và chuyển đổi cơ cấu kinh tế
vừa là cơ hội lớn, quan trọng nhất,
vừa là điều kiện cần cho phát triển và
giảm thiểu các rủi ro. Hoàn thành
chương trình đó sẽ giúp khai thác

triệt để lợi ích mà công cuộc chuyển
đổi cơ cấu hiện nay mang lại. Bản
thân quá trình chuyển đổi đã là nhân
tố đóng góp chính vào kết quả tăng
trưởng từ những năm 2000. Song
hiện nay, mặc dù năng suất thấp hơn
nhiều so với công nghiệp và dịch vụ,
nông nghiệp vẫn sử dụng gần một
nửa lực lượng lao động của nền kinh
tế. Chính vì thế, lợi ích tiềm năng của
việc tiếp tục chuyển dịch cơ cấu còn
rất lớn.

Quá trình chuyển đổi sở hữu nhà
nước sang sở hữu tư nhân còn chậm.
Doanh nghiệp nhà nước và ngân
hàng thương mại quốc doanh đã lấy
đi quá nhiều dưỡng khí từ môi
trường kinh doanh làm cho hiệu suất
toàn nền kinh tế bị suy giảm, đồng
thời lấn át các hoạt động sản xuất
kinh doanh của khu vực tư nhân.
Nhà nước cũng tác động quá nhiều
lên quá trình phân bổ đất đai và vốn.
Điều đó không chỉ tạo cơ hội tham
nhũng do đội ngũ cán bộ được phép
hành xử quá tùy tiện mà còn làm
giảm hiệu suất của toàn bộ nền kinh
tế. Chính vì thế, tiếp tục điều chỉnh
vai trò của nhà nước nhằm hỗ trợ
nền kinh tế thị trường lấy khu vực tư
nhân làm chủ đạo để nâng cao năng
lực cạnh tranh là một cơ hội lớn. Mặc
dù hội nhập quốc tế tiến triển tốt,
Việt Nam đã gia nhập vào nhiều
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chuỗi giá trị toàn cầu nhưng lợi ích
của hội nhập vẫn bị hạn chế do thiếu
kết nối giữa các doanh nghiệp trong
nước với doanh nghiệp nước ngoài.

Để nắm bắt những cơ hội đó,
nhiều chính sách đã được đặt ra. Vấn
đề là còn thiếu một chương trình
hành động để thực hiện những chính
sách này. Rất có thể, tính kinh tế
chính trị của một vài chương trình
cải cách sẽ trở thành vấn đề bắt buộc.
So với 25 năm trước, nhóm lợi ích giờ
có nhiều quyền lợi hơn và sẽ chống
phá cải cách một cách quyết liệt hơn.
Thành công sẽ không còn chắc chắn
như lần cải cách trước do phải xử lý
khủng hoảng toàn nền kinh tế. Triển
khai các biện pháp phù hợp và có
tính khả thi về mặt chính trị - đây là
điểm mạnh của lần cải cách đầu tiên
- vẫn sẽ đóng vai trò quan trọng
trong các lần cải cách sau này.

Khát vọng cho năm 2035
Đến năm 2035, tròn 60 năm ngày

thống nhất đất nước, Việt Nam có
khát vọng trở thành một nền kinh tế
công nghiệp hóa, hiện đại hóa - tiếp
bước các nền kinh tế Đông Á đã
hoàn thành chặng đường chuyển đổi
trở thành quốc gia thu nhập trung
bình cao hoặc thu nhập cao. Nhiều
thành tựu của công cuộc Đổi mới rõ
ràng đã và đang góp phần hoàn

thành những mục tiêu tham vọng
trên. Khát vọng này càng trở nên
mãnh liệt hơn khi nhìn vào những
thành tích nổi bật của các quốc gia và
nền kinh tế trong khu vực như Hàn
Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Xinh-
ga-po, Ma-lai-xi-a và Trung Quốc -
cùng với nỗi lo sẽ bị tụt hậu mãi mãi.
Về tổng thể, những thể chế trong
nước đã thực hiện tốt nhiệm vụ của
chúng với vai trò quan trọng trong
việc hoàn thành những kết quả phát
triển có được đến nay. Nhưng vẫn
còn đó mong muốn “bắt kịp” với thế
giới và những chuẩn mực thể chế
hiện đại của các quốc gia OECD về
mức sống, tinh thần thượng tôn
pháp luật và năng lực sáng tạo. Điều
đó được phản ánh trong những Khát
vọng chung cho năm 2035 (Hộp 2).

Việt Nam đã thông qua các Mục
tiêu phát triển bền vững của Liên
hiệp quốc (SDG), đây là một chương
trình phát triển toàn diện trên phạm
vi toàn cầu trong 15 năm tới và sẽ
được lồng ghép với các mục tiêu
phát triển dài hạn của Việt Nam. 

Đại hội Đảng lần thứ IX (tháng 4
năm 2001) đã thông qua khái niệm
“kinh tế thị trường định hướng xã
hội chủ nghĩa” để mô tả hệ thống
kinh tế của Việt Nam, sau đó được
luật hóa trong Hiến pháp 2013.
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Khát vọng chung của Việt Nam được xác
định như sau: 
l Một xã hội thịnh vượng, có thu nhập ở

mức trung bình cao của thế giới. Tiềm
lực và vị thế của quốc gia được nâng
cao. Nền kinh tế thị trường được dẫn
dắt bởi khu vực tư nhân, có năng lực
cạnh tranh cao và hội nhập sâu vào nền
kinh tế toàn cầu. Các ngành kinh tế
hiện đại và kinh tế tri thức được phát
triển trong mạng lưới các đô thị hiện
đại kết nối tốt và hiệu quả sẽ thúc đẩy
tăng trưởng.

l Một xã hội hiện đại, sáng tạo và dân chủ
với vai trò làm động lực thúc đẩy phát
triển trong tương lai. Trọng tâm là hình
thành một môi trường mở và tự do để
khuyến khích mọi công dân học hỏi và
sáng tạo. Mọi người dân được đảm bảo
bình đẳng về cơ hội phát triển và được
tự do theo đuổi nghề nghiệp, đồng thời
phải hoàn thành trách nhiệm của mình
mà không coi nhẹ lợi ích của dân tộc và
cộng đồng. 

l Một nhà nước pháp quyền hiệu quả và
đảm bảo trách nhiệm giải trình. Mối
quan hệ giữa nhà nước với người dân
và giữa nhà nước với thị trường cần
được làm rõ. Nhà nước sẽ thực hiện
các chức năng cơ bản của mình một
cách hiệu quả, trong đó bao gồm xây
dựng và thực thi pháp luật, xử lý

quan hệ quốc tế, đảm bảo trật tự công
cộng và an ninh quốc gia, đảm bảo thị
trường vận hành tự do, đồng thời giải
quyết được các thất bại thị trường.
Nhà nước thiết lập các thể chế xã hội
vững mạnh nhằm đảm bảo quyền lực
thuộc về nhân dân, tăng cường trách
nhiệm giải trình. 

l Quốc hội sẽ bao gồm các đại biểu
chuyên trách với trình độ chuyên môn
cao và có khả năng tự chủ về thể chế để
đại diện cho nhân dân, thực hiện giám
sát về hành pháp; phê chuẩn và ban
hành các bộ luật có chất lượng. Tương
tự như vậy, tư pháp sẽ có một vị trí phù
hợp, với quyền tự chủ và năng lực
mạnh mẽ để giải quyết các tranh chấp
trong một xã hội và một nền kinh tế đa
dạng hơn. Bộ máy hành pháp sẽ được
tổ chức tốt theo chiều dọc và chiều
ngang với các chức năng rõ ràng từ
Trung ương đến địa phương.

l Một xã hội văn minh, trong đó mỗi
người dân và mỗi tổ chức chính trị xã
hội (toàn bộ hệ thống chính trị) được
bình đẳng trước pháp luật. Nền tảng
của xã hội đó là một xã hội có tổ chức
xã hội của người dân vững mạnh và
đa dạng có thể thực hiện các quyền cơ
bản, trong đó có quyền dân chủ trực
tiếp của người dân, quyền tiếp cận
thông tin và lập hội. 

HỘP 2. Khát vọng cho năm 2035



Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội
2011-2020 đặt ra mục tiêu “đến năm
2020, Việt Nam cơ bản trở thành
một nước công nghiệp theo hướng
hiện đại”.

Khái niệm nền kinh tế “công
nghiệp hóa, hiện đại hóa” được chấp
nhận rộng rãi nhưng chưa công bố
tiêu chí rõ ràng27. Mặc dù mọi định
nghĩa đưa ra đều mang tính chủ
quan, nghiên cứu này đề xuất một số
tiêu chí định lượng để hoàn thành
mục tiêu đó: 
l GDP bình quân đầu người đạt tối

thiểu 18.000 USD (tính theo sức
mua tương đương bằng đô-la Mỹ
năm 2011), gần tương đương với
mức của Ma-lai-xi-a năm 2010; 

l Đa số người dân sống tại khu vực
đô thị (trên 50%); 

l Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ
chiếm trên 90% GDP và trên 70%
lao động của nền kinh tế làm việc
trong các ngành công nghiệp và
dịch vụ;

l Tỉ trọng đóng góp của kinh tế
tư nhân trong GDP chiếm tối
thiểu 80%;

l Chỉ số phát triển con người đạt
trên 0,7.

Vậy điều kiện nào để có thể trở
thành một nền kinh tế công nghiệp
hiện đại vào năm 2035? Với GDP
bình quân đầu người khoảng 5.370
USD (tính theo sức mua tương
đương bằng đô-la năm 2011) vào
năm 2014, trong vòng 20 năm tới tốc
độ tăng trưởng GDP bình quân đầu
người tối thiểu phải đạt 6,0%/năm thì
mới tiến tới mốc 18.000 USD (tính
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l Một thành viên có trách nhiệm trong
cộng đồng các quốc gia trên toàn cầu,
tham gia xây dựng các liên minh
toàn cầu và hoàn thành các trách
nhiệm toàn cầu, hướng tới hòa
bình, an ninh và chủ động tìm
kiếm các cơ hội hội nhập kinh tế
khu vực và toàn cầu. 

l Một môi trường bền vững. Việt
Nam sẽ đảm bảo chất lượng

không khí, đất và nước. Việt
Nam sẽ lồng ghép vấn đề hình
thành khả năng chống chịu với
biến đổi khí hậu vào quy hoạch
kinh tế, chính sách xã hội và
đầu tư hạ tầng để giảm thiểu rủi
ro về biến đổi khí hậu. Việt
Nam cũng sẽ phát triển các
nguồn năng lượng đa dạng,
sạch và an toàn.

____________________
27. Trần Văn Thọ 2015. “Việt Nam cần một
nền kinh tế thị trường theo định hướng phát
triển: Tổng kết 30 năm đổi mới và định
hướng tương lai”.



theo sức mua tương đương bằng đô-
la năm 2011) vào năm 2035 (Hình 4).
Đây là tỉ lệ tăng trưởng cao hơn hẳn
so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân
theo đầu người là 5,5%/năm trong
giai đoạn 1990-2014 và cao hơn rất
nhiều so với tỷ lệ tăng trưởng
3,8%/năm của các nước thu nhập
trung bình trong cùng thời kỳ. Với
tốc độ tăng trưởng thấp hơn, khả thi
hơn (nhưng vẫn là tham vọng) ở mức
5%/năm (là tốc độ tăng trưởng bình
quân của Việt Nam 10 năm qua),
GDP theo đầu người sẽ lên đến
15.000 USD vào năm 2035 và đưa
Việt Nam ngang hàng Bra-xin năm
2014 (Xem Hình 4), và đạt 18.000

USD vào năm 2040. Với lộ trình tăng
trưởng trên 7%/năm (chỉ tiêu tăng
trưởng theo khát vọng của Việt
Nam), GDP theo đầu người sẽ đạt
xấp xỉ 22.200 USD, tương đương với
mức thu nhập của Hàn Quốc năm
2002 hoặc của Ma-lai-xi-a năm 2013.
Tốc độ tăng trưởng cao hơn đó sẽ
giúp Việt Nam đuổi kịp In-đô-nê-xi-
a và Phi-líp-pin. 

Ngoài ra, ít nhất 54 triệu trong số
108 triệu người Việt Nam sẽ sinh
sống tại đô thị vào năm 2035, nghĩa
là tăng thêm 25 triệu dân đô thị so
với hiện nay. Như vậy, tỷ lệ đô thị
hóa hiện nay vào khoảng 33%, cần
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HÌNH 4. Các kịch bản về tăng trưởng thu nhập cho Việt Nam 
vào năm 2035 
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tăng thêm 1-2% mỗi năm mới hoàn
thành chỉ tiêu này, phù hợp với tốc
độ trong 20 năm qua. Các ngành phi
nông nghiệp tăng trưởng nhanh gấp
đôi so với nông nghiệp kể từ thập kỷ
1990. Tỉ lệ 2:1 về tốc độ tăng trưởng
trên cũng được đưa vào dự báo cho
hai thập kỷ tới, kể cả khi tốc độ tăng
trưởng ngành nông nghiệp đã đạt
mức tiềm năng là 3,0% - 3,5%. Đó là
điều kiện để tỷ trọng các ngành phi
nông nghiệp chiếm 90% trong nền
kinh tế. Nếu khả thi, khu vực tư
nhân có thể đóng góp đến 80% GDP,
đây sẽ là sự thay đổi hoàn toàn so
với trước đây. Kể từ khi tiến hành
Đổi mới đến nay, tỉ trọng khu vực
công luôn dao động ở mức 33%
GDP, điều đó có nghĩa là cần có
những nỗ lực có ý nghĩa hơn nhằm
tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
(bao gồm cả cổ phần hoá nhiều hơn)
và để khuyến khích khu vực tư nhân
phát triển hơn nữa.

Chặng đường cải cách 30 năm
qua đã thu được nhiều thành công.
Khát vọng phát triển đất nước trong
20 năm tới rất lớn lao nhưng thách
thức phải vượt qua cũng vô cùng lớn.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào để hiện
thực hóa khát vọng đó? Có rất nhiều
việc phải làm, trong đó sáu chuyển
đổi lớn, hay nói cách khác là sáu đột
phá cần phải thực hiện: (i) Xây dựng

thể chế hiện đại và nhà nước hiệu
quả; (ii) Hiện đại hóa nền kinh tế và
phát triển khu vực tư nhân trong
nước có năng lực cạnh tranh cao; (iii)
Phát triển năng lực đổi mới sáng tạo;
(iv) Bảo đảm công bằng và thúc đẩy
hòa nhập xã hội; (v) Phát triển bền
vững về môi trường và tăng cường
khả năng chống chịu với biến đổi khí
hậu (vi) Nâng cao hiệu quả của quá
trình đô thị hóa, tăng cường kết nối
giữa thành phố và các vùng phụ cận. 

Sáu đột phá trên là cơ sở cho hiện
thực hóa khát vọng, đồng thời cũng
chính là những mục tiêu cần đạt tới
vào năm 2035, bao gồm trong ba trụ
cột: (i) Thịnh vượng về kinh tế đi đôi
với bền vững về môi trường; (ii)
Công bằng và hòa nhập xã hội; (iii)
Năng lực và trách nhiệm giải trình
của nhà nước. 

Phần tiếp theo của báo cáo sẽ
thảo luận sâu hơn về ba trụ cột như
đã nêu. Nội dung chính nhằm trình
bày về tính khả thi và những thách
thức để hiện thực hóa những khát
vọng đó trong điều kiện hiện nay và
vạch ra hướng cải cách để nâng cao
triển vọng hoàn thành các mục tiêu
cho năm 2035. Chi tiết về sáu đột phá
này sẽ được thảo luận trong các
chương của bản đầy đủ của Báo cáo
Việt Nam 2035.
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Việt Nam đang trên quỹ đạo
tăng trưởng nhanh. Thành
quả trong quá khứ tạo niềm

tin cho một khát vọng về mức tăng
trưởng nhanh hơn trong khoảng 20
năm tới. Các nhà lãnh đạo kỳ vọng
tăng trưởng GDP bình quân đầu
người đạt cao hơn mức trung bình
5,5%/năm từ những năm 1990. Điều
này đòi hỏi tổng vốn đầu tư xã hội
so với GDP sẽ phải đạt 35% (so với
mức 31% hiện nay) và giữ vững
mức này trong ít nhất một thập kỷ,
trong khi vẫn duy trì mức tiết kiệm
trong nước khoảng 35% so với GDP.
Muốn đạt được khát vọng này,
trước hết cần tập trung nhiều hơn
vào nâng cao năng suất, hiện đang
rơi vào xu thế suy giảm dài hạn.

Chương trình cải cách sẽ khó
khăn, nhất là trong bối cảnh năng
suất giảm như hiện nay. Chính phủ
cần ưu tiên thực hiện các biện pháp
cải cách mang lại ích lợi ngắn hạn
như tăng cường nền tảng vi mô của
kinh tế thị trường. Những cải cách

trung hạn sẽ hỗ trợ cho quá trình
chuyển đổi cơ cấu đang diễn ra và
làm sâu sắc quá trình hội nhập toàn
cầu, bằng cách phát triển khu vực
nông nghiệp được thương mại hóa
theo hướng thị trường, nâng cao vị
trí của Việt Nam trong chuỗi giá trị
toàn cầu và xây dựng các thể chế
kinh tế vĩ mô vững chắc và tin cậy
hơn. Cải cách dài hạn hơn sẽ đòi hỏi
phải tạo ra được cơ chế khuyến
khích học tập và đổi mới sáng tạo
toàn diện, khuyến khích đô thị hóa
tập trung một cách có hiệu quả và
đảm bảo bền vững về môi trường.

Tăng trưởng dài hạn của
Việt Nam dưới góc nhìn
toàn cầu

“Tăng trưởng đuổi kịp” - quá
trình các nước đi sau tận dụng đầu
tư, chuyển giao công nghệ và bí
quyết từ các nước giàu hơn - đã
giúp nhiều nước thành công vượt
bậc về kinh tế trong khu vực Đông
Á và một số khu vực khác trên thế
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TRỤ CỘT 1: 
THỊNH VƯỢNG VỀ KINH TẾ 

ĐI ĐÔI VỚI BỀN VỮNG VỀ MÔI TRƯỜNG



giới sau Chiến tranh thế giới lần thứ
hai. Một số nước và nền kinh tế như
Nhật Bản, Hàn Quốc, Xinh-ga-po
và Đài Loan (Trung Quốc) đã duy
trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế
cao suốt 5 thập kỷ và trở thành
nước thu nhập cao. Các nước khác
như Bra-xin, Ai Cập, In-đô-nê-xi-a,
Mê-hi-cô và Thái Lan cũng tăng
trưởng nhanh trong vòng 2-3 thập
kỷ nhưng sau đó rơi vào bẫy thu
nhập trung bình. Sự cất cánh của
Trung Quốc vẫn chưa hoàn thành
và dường như có xu thế đi theo
hướng của nhóm thứ nhất. Vậy còn
Việt Nam?

Nắm bắt cơ hội đuổi kịp trong
thời gian qua đã tạo cho Việt Nam
một vị thế thuận lợi trên quỹ đạo
phát triển dài hạn khi so sánh với
các nước khác. Quá trình tăng
trưởng dài hạn của Việt Nam so với
Trung Quốc có điểm tương đồng
mặc dù thời gian khởi điểm cách
nhau 13 năm. Sự gia tốc về tăng
trưởng của hai quốc gia đều bắt đầu
từ mức thu nhập bình quân đầu
người khoảng 1.100 USD tính theo
giá trị PPP của đồng đô la Mỹ năm
2005 (năm 1977 với Trung Quốc và
năm 1990 với Việt Nam) và kết quả
đạt được khá giống nhau sau 24
năm (2001 với Trung Quốc và 2014
với Việt Nam - Hình 5a).

Khi xem xét các nền kinh tế
thành công khác trong khoảng thời
gian 50 năm cũng cho thấy nhiều
điểm tương tự. Một nền kinh tế
được coi là thành công nếu thu nhập
bình quân đầu người (tính theo giá
trị PPP của đồng đô la Mỹ năm 2005)
tăng ít nhất 3,5 lần trong vòng 25
năm đầu gia tốc tăng trưởng. Điểm
xuất phát của các nước và nền kinh
tế khác cũng tương tự, ví dụ Thái
Lan, thuộc hạng thấp là 835 USD
(2005, PPP, USD) và Đài Loan (Trung
Quốc), thuộc hạng cao là 1.365 USD.
Khi bước vào thời kì tăng tốc tăng
trưởng ¼ thế kỷ trước đây, vị trí của
Việt Nam về cơ bản cũng giống với
các nước thành công đó (Hình 5b). 

Những gì xảy ra từ thời điểm này
trở đi thậm chí còn quan trọng hơn.
Sau 25 năm kể từ thời điểm tăng tốc
- thời điểm hiện nay của Việt Nam -
các nền kinh tế thành công trở thành
nước và nền kinh tế thu nhập cao, bỏ
xa các nước khác. Hàn Quốc, Đài
Loan (Trung Quốc) duy trì tốc độ
tăng trưởng cao trong giai đoạn 25
năm tiếp theo (năm thứ 25-50) trong
khi các nước khác như Bra-xin, Ai
Cập và Thái Lan bắt đầu giảm tốc độ
tăng trưởng.

Do vậy, Việt Nam hiện đang ở
một ngã ba đường mang tính quyết
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định. Những quyết sách vào thời
điểm hiện nay có ý nghĩa quan
trọng đối với việc có đạt được khát
vọng tăng nhanh thu nhập trong
dài hạn hay không. Nếu tiến hành
những cải cách cần thiết để nâng
tăng trưởng GDP bình quân đầu
người lên mức 7% một năm, giống
như quỹ đạo tăng trưởng của Trung
Quốc, thì đến năm 2035 Việt Nam
có thể đạt mức thu nhập như của
Hàn Quốc và Đài Loan (Trung
Quốc) vào đầu những năm 2000. Từ
vị trí nước thu nhập trung bình cao,

Việt Nam có cơ sở vững chắc để đạt
mức thu nhập cao trong tương lai.
Việt Nam cũng sẽ có cơ hội thuận
lợi hơn để bắt kịp, thậm chí vượt
trên các nước láng giềng có thu
nhập trung bình như In-đô-nê-xi-a
và Phi-líp-pin. Nhưng nếu tăng
trưởng thu nhập bình quân đầu
người chỉ quanh quẩn ở mức
4%/năm thì đến 2035 Việt Nam sẽ
chỉ đạt mức gần bằng Thái Lan hay
Bra-xin hiện nay và ít có cơ hội bắt
kịp với các nước láng giếng có thu
nhập trung bình cao hơn. 
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HÌNH 5. Trên quĩ đạo đuổi bắt: Việt Nam và các thước đo toàn cầu
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Penn World Tables 8.0. 
Ghi chú: Năm cơ sở được lấy như sau: Đài Loan (Trung Quốc) và Brazil 1951, Thái Lan 1958, Hàn
Quốc 1962, Ai Cập 1969, Trung Quốc 1977, Việt Nam 1990. PPP: So sánh sức mua tương đương.



Vậy yếu tố nào sẽ quyết định
hướng đi của Việt Nam? Kinh
nghiệm quốc tế cho thấy năng suất
lao động là nhân tố cơ bản. Các nhà
kinh tế đều thống nhất rằng tuyệt
đại bộ phận các nước không có khả
năng thoát khỏi bẫy thu nhập trung
bình (dù có tăng trưởng nhanh hay
không) gần như hoàn toàn do năng
suất bị đình trệ28. Nhà kinh tế học
đoạt giải Nobel Paul Krugman đã
tổng kết tầm quan trọng của năng
suất đối với kinh tế học phát triển
như sau: “Năng suất không phải là
tất cả, nhưng về lâu dài thì nó gần
như là tất cả. Liệu một quốc gia có
khả năng nâng cao mức sống về lâu
dài hay không gần như hoàn toàn
phụ thuộc vào khả năng nâng cao
sản lượng tính trên đầu người lao
động của quốc gia đó”29. Và chính ở
đây, bức tranh Việt Nam trở nên
kém sắc hồng.

Xu hướng tăng năng suất:
Một vấn đề cần quan tâm

Đằng sau thành tựu tăng trưởng
ấn tượng của Việt Nam từ năm 1990
là những dấu hiệu đáng lo ngại. Có
hai điểm nổi bật khi so sánh những

năm 90 với thời kỳ sau này (2000-
2013). Thứ nhất, tăng trưởng GDP đã
giảm 1 điểm phần trăm so với thập
kỷ 1990. Sự giảm sút này một phần
do môi trường xấu đi từ cuộc khủng
hoảng tài chính toàn cầu trong
những năm 2008-2009, một phần do
sự sụt giảm về tăng năng suất lao
động bắt đầu từ cuối những năm
1990 (Hình 6a). Thực ra, đà sụt giảm
tăng trưởng GDP đã được giảm bớt
phần nào nhờ gia tăng lực lượng lao
động trong giai đoạn sau năm 2000.
Thứ hai, khi xem xét các thành phần
đóng góp vào tăng trưởng năng suất
lao động của hai giai đoạn cho thấy
rất rõ, từ đầu những năm 2000, đóng
góp của vốn lớn hơn (Hình 6b) và sự
chuyển dịch cơ cấu ở quy mô lớn từ
ngành nông nghiệp sang các ngành
công nghiệp và dịch vụ (Hình 6c). 

Ngược lại, tăng trưởng năng
suất nhân tố tổng hợp (TFP), nhân
tố đóng góp chính cho tăng trưởng
năng suất lao động trong những
năm 1990, đã sụt giảm mạnh trong
giai đoạn sau năm 2000 và tăng
trưởng năng suất lao động đã giảm
ở hầu hết các khu vực. Thực tế,
năng suất lao động giảm trong các
ngành khai khoáng, tiện ích công
cộng, xây dựng và tài chính, là
những ngành mà doanh nghiệp nhà
nước giữ vai trò chủ đạo. 
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28. Eichengreen, Park và Shin (2011), Agenor
và Canuto (2012) và những người khác.
29. Krugman 1994.



Do theo đuổi nhiều mục tiêu,
trong đó lợi nhuận không phải là
ưu tiên, cùng với các ưu đãi méo
mó nên các doanh nghiệp nhà nước
hoạt động không hiệu quả. Năng
suất tài sản công ty (bao gồm vốn
và đất đai) và các biện pháp tăng
năng suất lao động trong suốt
những năm 2000 đều cho thấy tình
trạng không hiệu quả. Tuy đã thực
hiện cổ phần hoá từ lâu (nhưng
không đồng đều), sự hiện diện
trong sản xuất cũng như mức độ chi
phối của khu vực công đối với thị

trường nhân tố sản xuất vẫn còn rất
lớn. Nhà nước vẫn nắm giữ đa số cổ
phần của trên 3.000 doanh nghiệp
và những doanh nghiệp này chiếm
1/3 GDP (năm 1990) và gần 40%
tổng đầu tư cả nước. Khu vực nhà
nước vẫn chiếm vị thế độc quyền
(hoặc độc quyền nhóm) trong các
ngành quan trọng như sản xuất
phân bón, khai mỏ, dịch vụ thiết
yếu, ngân hàng, xây dựng và nông
nghiệp. Tuy nhiên, dưới sức ép
ngày càng tăng về tái cơ cấu, khu
vực này ít nhất cũng đã tìm cách
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HÌNH 6. Tăng trưởng năng suất nhân tố giảm sút mạnh
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Nguồn: Tính toán của nhóm tác giả dựa trên số liệu của Tổng cục Thống kê.
Ghi chú: Hình a mô tả bình quân trượt 3 năm. Hình b, thâm dụng vốn được đo bằng thay đổi
tỷ lệ vốn trong GDP.



duy trì năng suất lao động để
không đi xuống hơn nữa.

Hoạt động của các doanh
nghiệp tư nhân trong nước còn
đáng quan ngại hơn. Hàng loạt các
biện pháp cải cách đã được thực
hiện nhằm thể chế hóa tạo thuận lợi
cho doanh nghiệp tư nhân đã giúp
kinh tế tư nhân tăng trưởng nhanh
chóng kể từ cuối thập kỷ 198030.

Nhưng khi con số doanh nghiệp tư
nhân tăng lên thì năng suất của
doanh nghiệp lại giảm xuống đến
mức gần như không có khoảng cách
về năng suất lao động và tài sản
giữa khu vực tư nhân trong nước và
khu vực doanh nghiệp nhà nước
(Hình 7). So sánh về năng suất tài
sản, khu vực tư nhân Việt Nam sử
dụng vốn hiệu quả hơn khu vực tư
nhân Trung Quốc vào đầu những
năm 2000, nhưng đến năm 2014
năng suất tài sản của họ đã giảm
xuống chỉ bằng chưa đến một nửa
năng suất của khu vực tư nhân
Trung Quốc. Hầu hết các doanh
nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và
hoạt động trong khu vực phi chính
thức, do đó không thể tăng năng
suất lao động nhờ vào chuyên môn
hoá hay tận dụng lợi thế quy mô
được. Đồng thời các doanh nghiệp
tư nhân lớn với số lượng tương đối
ít (nhất là những doanh nghiệp có
trên 300 lao động) lại thường có
năng suất thấp hơn so với các
doanh nghiệp nhỏ cả về năng suất
tài sản và lao động.

Vậy đâu là nguyên nhân của
tình trạng trên và tại sao có sự khác
biệt giữa hai thời kỳ? Những cải
thiện ban đầu trong tăng trưởng
năng suất trong thập kỷ 1990 phản
ánh sự chuyển đổi của Việt Nam
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30. Theo con số đăng ký, hiện có trên 650.000
doanh nghiệp tư nhân, trong khi năm 1999
chỉ có 40.000 và năm 1990 không có doanh
nghiệp nào.

HÌNH 7. Năng suất tài sản cấp
doanh nghiệp của khu vực doanh
nghiệp ngoài quốc doanh đã
giảm mạnh
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Ghi chú: Năng suất vốn được đo bằng doanh
thu trên 1 đơn vị tài sản. SOE: Doanh nghiệp
nhà nước.



sang kinh tế theo hướng thị trường
và gỡ bỏ nhiều rào cản gắn với nền
kinh tế kế hoạch tập trung (nhiều
tầng kiểm soát giá cả, định mức sản
xuất, hợp tác hóa nông nghiệp,
những hạn chế về thương mại và
đầu tư, cấm đoán doanh nghiệp tư
nhân chính thức). Vào đầu những
năm 1990, hầu hết các rào cản này
đã bị xoá bỏ trong giai đoạn đầu
Đổi mới và được thay thế bằng hệ
thống thân thiện hơn với thị trường
và khu vực kinh tế tư nhân lúc bấy
giờ. Một cách tổng quát, các biện
pháp đó đã tạo động lực mạnh mẽ
cho tăng trưởng năng suất trong
toàn bộ nền kinh tế. 

Tuy nhiên, vào cuối những năm
1990, những thành quả trong năng
suất trở nên cạn kiệt dần và những
hạn chế cơ bản về chính sách và thể
chế bắt đầu xuất hiện nhiều hơn.
Đặc biệt, hai vấn đề méo mó trong
cấu trúc kinh tế thị trường non trẻ
của Việt Nam đã gây tổn hại nhất
đối với tăng năng suất. Thứ nhất là
sự thương mại hóa trong quản trị nhà
nước (sẽ bàn thêm trong Trụ cột 3).
Lợi ích thương mại hẹp của một số
người có quan hệ chứ không phải
kinh doanh hiệu quả đang lấn át và
quyết định hoạt động kinh doanh.
Các quan chức đã không quan tâm
đúng mức đến hiệu quả kinh tế khi

đã trao vô số những ưu đãi (ngấm
ngầm hoặc công khai) cho những
doanh nghiệp có quan hệ (ví dụ
như tất cả các doanh nghiệp nhà
nước, hầu hết doanh nghiệp đầu tư
nước ngoài và một vài doanh
nghiệp tư nhân lớn trong nước),
khiến cho nhiều doanh nghiệp tư
nhân khó có thể tồn tại, ngay cả
những doanh nghiệp hoạt động
hiệu quả. 

Thương mại hóa trong quản trị
nhà nước đã dẫn đến một cách tiếp
cận không đồng nhất và thiếu đồng
bộ với các cải cách thị trường, dẫn
đến hai vấn đề mất cân bằng. Trước
hết, dù ủng hộ cơ chế thị trường
trong phân bổ nguồn lực, cách tiếp
cận giảm thiểu sự kiểm soát của nhà
nước đối với sản xuất và công nhận
sở hữu tư nhân đối với tư liệu sản
xuất vẫn dè dặt và không rõ ràng. 

Điều này dẫn đến sự hình thành
một tầng lớp doanh nhân hoặc nằm
trong nhà nước hoặc có quan hệ
chặt chẽ với quan chức nhà nước và
doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ
vị trí thống lĩnh trong nhiều lĩnh
vực của nền kinh tế.

Thứ hai, bản thân việc ủng hộ cơ
chế thị trường cũng thiếu nhất
quán. Một mặt, việc tự do hóa thị
trường sản phẩm và hội nhập vào
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nền kinh tế toàn cầu theo các hiệp
định thương mại quốc tế khác nhau
đã đạt được những tiến bộ ấn
tượng. Mặt khác, việc phát triển và
tự do hóa các thị trường yếu tố sản
xuất lại diễn ra một cách tùy tiện,
thể hiện rõ nhất trong việc phân bổ
đất đai và vốn rất kém hiệu quả. Ví
dụ, phần lớn tài sản (đất đai và vốn)
được tích lũy trong các ngành xây
dựng, bất động sản, ngân hàng và
tài chính trong giai đoạn 2001-2013
mặc dù những ngành này là những
ngành kém hiệu quả nhất. Việc
phân bổ các nguồn lực này có thể bị
tác động bởi các quyết định hành
chính tùy tiện và quan hệ cá nhân,
do đó gây ra những tổn thất kinh tế
lớn. Một nghiên cứu năm 2008 cho
thấy phân bổ tín dụng ngân hàng
liên quan đến việc có hay không có
các quan hệ riêng tư và những
doanh nghiệp tư nhân hiệu quả
nhất thậm chí không nỗ lực tiếp cận
với nguồn vốn vay ngân hàng31. Cập
nhật phân tích trên đến năm 2013
cho thấy điều này không có gì thay
đổi. Các doanh nghiệp tư nhân ở
những tỉnh có nhiều doanh nghiệp
nhà nước thường ít được tiếp cận
vốn và mất nhiều thời gian hơn để
được cấp quyền sử dụng đất32. Việc

các doanh nghiệp nhà nước được
tiếp cận dễ dàng hơn về vốn, đất đai
và hạn ngạch xuất khẩu trong
ngành dệt may rõ ràng đã làm giảm
lợi nhuận và hoạt động kinh doanh
của các công ty tư nhân33. 

Các nhân tố này tác động tiêu cực
đáng kể đối với hiệu quả hoạt động
của các công ty tư nhân trong nước.
Với các thị trường nhân tố phi cạnh
tranh và bị nhà nước kiểm soát cùng
các thể chế thị trường chính thức
phát triển chưa đầy đủ, các doanh
nghiệp có xu hướng quay sang sử
dụng các quan hệ cá nhân cũng như
thể chế phi chính thức, có khi là phi
pháp, để thâm nhập thị trường, phát
triển và tìm kiếm lợi nhuận nhiều
hơn34. Tuy nhiên, không có lý do gì
để tin rằng những doanh nghiệp giỏi
trong việc tận dụng nguồn “vốn
chính trị” hoặc khai thác các quan hệ
cá nhân cũng giỏi hơn trong việc
điều hành kinh doanh.

Chương trình cải cách tái
khởi động tăng năng suất

Tăng năng suất là nhu cầu rõ
ràng và mạnh mẽ. Tăng trưởng
GDP từ đầu những năm 2000 đạt
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được nhờ các yếu tố bù đắp cho sự
yếu kém và sụt giảm của mức tăng
năng suất, nhưng hiện nay các yếu
tố này đã chạm tới ngưỡng giới hạn
tự nhiên của chúng. Mức tăng năng
suất lao động vốn dĩ thấp và đang
suy giảm trong toàn bộ nền kinh tế
được bù đắp bởi lực lượng lao động
tăng nhanh; trong khi tăng năng
suất lao động tại các ngành được bù
đắp bởi sự chuyển dịch cơ cấu trên
quy mô lớn; còn năng suất nhân tố
tổng hợp TFP giảm và thấp được
thay thế bởi sự gia tăng tích lũy
vốn. Trong giai đoạn phát triển tiếp
theo, dự báo tác động đối với tăng
trưởng kinh tế nói chung của mỗi
một nhân tố nêu trên sẽ giảm mạnh
hơn so với tác động lên xu hướng
năng suất. Thêm vào đó, bối cảnh
kinh tế thế giới sẽ kém thuận lợi
hơn nhiều so với thời kỳ trước
khủng hoảng tài chính toàn cầu. 

Lợi thế của Việt Nam hiện nay
là vẫn còn đủ thời gian để tái khởi
động tăng năng suất lao động mà
không ảnh hưởng tới mục tiêu tăng
thu nhập vào năm 2035. Ở cùng
một trình độ phát triển vào đầu
thập kỷ 1980, Hàn Quốc đã tăng
năng suất lao động đáng kể cho
thấy một bước ngoặt tăng trưởng
như vậy hoàn toàn có thể đạt được.
Song điều này cũng đòi hỏi một

chương trình cải cách thể chế tổng
thể và dài hạn hơn. Cuối thập niên
1970 và đầu thập niên 1980, một số
biện pháp cải cách được thực hiện ở
Hàn Quốc (ví dụ ổn định kinh tế vĩ
mô, hiện đại hóa nông nghiệp, tập
trung hơn vào cạnh tranh và giảm
điều tiết thị trường) đã nhanh
chóng thúc đẩy tăng năng suất;
trong khi các biện pháp khác (ví dụ
giáo dục đại học, nghiên cứu &
phát triển, đô thị hóa) có tác động
dài hạn được bắt đầu thực hiện
trước đó nhiều năm.

Chương trình cải cách trong
trường hợp của Việt Nam không
chỉ đòi hỏi toàn diện do sự suy
giảm tăng năng suất, mà còn phải
phân kỳ một cách cẩn trọng với tầm
nhìn sâu sắc về tăng trưởng dài
hạn. Chương trình có thể được chia
ra thành ba giai đoạn: ngắn hạn,
trung hạn và dài hạn (có thể có
chồng lấn giữa các giai đoạn). 
1. Những cải cách có tác động ngay lập

tức. Tăng cường nền tảng kinh tế
vi mô của nền kinh tế thị trường
Việt Nam phải là ưu tiên hàng
đầu và phải đạt được những
thành quả quan trọng nhất trong
5 năm tới. Điều này sẽ giúp chặn
đà suy giảm tăng năng suất và
thông qua việc tạo điều kiện cho
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sự tham gia mạnh hơn và hiệu
quả hơn của khu vực tư nhân, tạo
tiền đề thúc đẩy tăng trưởng
mạnh trong thập kỷ tiếp theo. 

2. Những cải cách có tác động trong
trung hạn. Đây là những biện
pháp cần được thực hiện ngay
không chậm trễ mặc dù tác động
của chúng có thể đạt được chủ
yếu trong khoảng 5 đến 10 năm.
Những biện pháp này hướng vào
mục tiêu hỗ trợ công cuộc tái cơ
cấu đang diễn ra và làm sâu sắc
hơn tiến trình hội nhập toàn cầu
bằng cách hiện đại hóa và thương
mại hóa khu vực nông nghiệp,
nâng cao vị thế của Việt Nam
trong chuỗi giá trị toàn cầu và
xây dựng thể chế kinh tế vĩ mô
vững chắc và tin cậy hơn. 

3. Những cải cách và đầu tư có tác
động trong dài hạn. Những cải
cách và đầu tư có thể được thực
hiện trong 2 hoặc 3 năm tới với
những thành quả được chờ đợi
trong dài hạn. Những cải cách
này phải tính đến thành quả của
mô hình tăng trưởng hiện nay
(dựa vào những cải cách ngắn
hạn và trung hạn) sẽ không kéo
dài hơn một thập kỷ tới, khi nền
kinh tế gia nhập nhóm các quốc
gia có thu nhập trung bình cao và

những tổn hại về môi trường tới
giới hạn của nó. Trọng tâm lâu
dài là khuyến khích học tập và
sáng tạo, thúc đẩy tích tụ đô thị
và đảm bảo phát triển bền vững
về môi trường. 

Tác động của những cải cách
nêu trên không loại trừ nhau. Thị
trường đất đai vận hành tốt và thể
chế vi mô mạnh sẽ quan trọng như
nhau sau một thập kỷ cũng như sau
3 năm, mặc dù tác động ngắn hạn sẽ
thấy rõ nhất do những sai lệch hiện
tại sẽ được loại bỏ. Những bộ phận
cấu thành của một thể chế kinh tế vĩ
mô mạnh hơn cần được thực hiện
trong 2 đến 3 năm tới để đảm bảo
củng cố vững chắc tài khóa và chi
tiêu hiệu quả hơn. Chương trình về
môi trường cũng có thể mang lại
thành quả ngay lập tức thông qua
thực hiện hệ thống định giá hiệu
quả trong đó toàn bộ chi phí môi
trường được hạch toán đầy đủ
trong mọi quyết định chính sách. 

Những cải cách có tác động
ngay lập tức: Tăng cường
nền tảng vi mô của nền kinh
tế thị trường

Ưu tiên trước mắt là phải tạo
lập nền tảng vi mô của kinh tế thị
trường mạnh mẽ hơn. Tái cơ cấu
doanh nghiệp nhà nước đóng vai
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trò quan trọng trong chương trình
cải cách, song cải cách này chưa đủ
mạnh. Phải đặt lên hàng đầu việc
tạo những điều kiện thuận lợi hơn
cho khu vực tư nhân. 

Tăng cường các thể chế thị trường

Có những bằng chứng thuyết
phục cho thấy thị trường hoạt động
tốt đòi hỏi phải có các luật chơi
được xác định rõ ràng và thi hành
một cách minh bạch, tiên liệu được.
Chương trình cải cách đòi hỏi các
thể chế thị trường mạnh, đặc biệt
quan trọng trong những giai đoạn
đầu khi thị trường chưa phát triển
và ngay cả những méo mó nhỏ
cũng có thể có ảnh hưởng lớn.
Trọng tâm hiện nay là phải thực thi
các chính sách về cạnh tranh và
đảm bảo an toàn quyền tài sản. Tái
cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và
tạo sân chơi bình đẳng cho tất cả các
doanh nghiệp trong khu vực công
và tư, trong nước và nước ngoài là
một phần quan trọng trong chương
trình cải cách này. Các cải cách kinh
tế thị trường này sẽ được bàn kĩ
hơn trong Trụ cột 3.

Tự do hóa thị trường các nhân
tố sản xuất

Khu vực tài chính hiện nay vẫn
tương đối kém phát triển, khu vực

ngân hàng vẫn chìm trong những
vấn đề về cấu trúc và thị trường
vốn vẫn còn non trẻ. Thị trường đất
đai thậm chí còn kém phát triển và
kém hoàn thiện hơn. Hơn nữa, như
đã nói ở phần trước, ảnh hưởng của
nhà nước đối với các quyết định về
phân bổ tín dụng và đất đai dường
như là quá lớn, dẫn đến hiệu quả
kinh tế rất kém. Những quy định
pháp lý về thị trường lao động tuy
không phức tạp như hai thị trường
trên nhưng vẫn rất đáng quan tâm;
hệ thống đăng ký hộ khẩu là một
trong những yếu tố cản trở việc di
dân giữa nông thôn và thành thị,
mặc dù đỡ phức tạp hơn những
năm trước nhưng vẫn là một trở
ngại, làm giảm tính hiệu quả (xem
Trụ cột 2). 

Phát triển thị trường vốn

Thị trường tài chính Việt Nam
đã mở rộng nhanh chóng từ đầu
những năm 1990 nhưng vẫn còn
nhiều việc phải làm để đóng vai trò
lớn hơn trong nền kinh tế. Khu vực
này đã làm tương đối tốt việc huy
động tiết kiệm nhưng vẫn còn kém
trong việc phân bổ tín dụng tới các
khu vực sử dụng hiệu quả nhất và
trong việc tạo lập hệ thống thanh
toán bao phủ rộng rãi. Phần lớn các
khoản cho vay, đặc biệt từ các ngân
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hàng thương mại quốc doanh được
dành cho doanh nghiệp nhà nước
hoặc các doanh nghiệp tư nhân có
quan hệ thân hữu, lấn át nguồn tín
dụng cho những doanh nghiệp hoạt
động hiệu quả trong khu vực tư
nhân trong nước. Độ bao phủ về tài
chính đã tăng lên từ đầu những
năm 1990 nhưng vẫn còn là một vấn
đề đối với những người yếu thế, đặc
biệt là ở khu vực nông thôn. 

Ngành ngân hàng đang vật lộn
sau khi hứng chịu cú sốc lớn do
khủng hoảng tài chính toàn cầu làm
suy sụp thị trường bất động sản vì
các ngân hàng đã cho vay kinh
doanh bất động sản quá nhiều. Tỉ
suất lợi nhuận trên tài sản trung
bình của ngành ngân hàng đã giảm
hơn 1 điểm phần trăm kể từ khi xảy
ra khủng hoảng (từ 1,8% năm 2007
xuống 0,5% năm 2012); con số báo
cáo về nợ xấu tăng nhưng vẫn bị coi
là chưa đầy đủ; trích dự phòng rủi
ro thấp hơn mức trung bình tại các
nước thu nhập trung bình khu vực
Đông Á. Nhiều khoản nợ xấu và
khoản vay phải tái cơ cấu liên quan
đến các doanh nghiệp nhà nước.
Hơn nữa, tình trạng sở hữu chéo
vẫn còn nghiêm trọng tại các ngân
hàng tư nhân, giữa ngân hàng với
nhau và giữa ngân hàng với doanh
nghiệp, kể cả doanh nghiệp nhà

nước. Mức độ tuân thủ với nguyên
tắc cơ bản Basel có cải thiện nhưng
vẫn còn thấp; còn nhiều ngân hàng
không đáp ứng yêu cầu về vốn tối
thiểu để đối phó với rủi ro thị
trường và rủi ro hoạt động theo
Basel II, trong khi đất nước đang
hướng tới Basel III. Thanh tra tại
chỗ còn hạn chế, nhất là đối với các
ngân hàng thương mại nhà nước;
còn thiếu giám sát toàn diện ngân
hàng. Ngoài ra, giám sát từ xa cũng
cần phải tăng cường. 

Dưới đây là 3 vấn đề cần đưa vào
chương trình phát triển hệ thống tài
chính trong vòng 20 năm tới.

Một là giảm thiểu rủi ro khủng
hoảng tài chính. Việt Nam sẽ ứng
phó nhanh hơn với các cuộc khủng
hoảng tài chính tiềm tàng nếu Hội
đồng Tư vấn chính sách tài chính,
tiền tệ quốc gia được tăng cường.
Hội đồng cần họp thường xuyên
với sự hỗ trợ của một đội ngũ
chuyên môn tâm huyết có thể đưa
ra báo cáo, khuyến cáo và chỉ dẫn
kịp thời cho ngân hàng. Thông tin
về hệ thống tài chính phải được cải
thiện nhờ những thông tin từ xa và
sự giám sát của Ngân hàng Nhà
nước (NHNN). Nâng cao năng lực
quản lý khủng hoảng và tạo khung
khổ pháp lý sẽ cải thiện khả năng
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ứng phó với khủng hoảng trong
trường hợp có vấn đề về giảm tính
thanh khoản hay mất khả năng
thanh toán. Cần tăng cường nguồn
lực cho Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam
(DIV) và cho phép DIV thực hiện
giao dịch mua tài sản của các ngân
hàng yếu kém. Muốn vậy cần
chuyển dần cơ cấu vốn DIV từ vay
ngân hàng sang nợ Chính phủ và
sửa luật cho phép Chính phủ vay
NHNN thay cho DIV khi có khủng
hoảng nghiêm trọng, theo các điều
khoản được xác định rõ ràng.

Hai là phát triển khu vực tài chính
với qui mô lớn hơn, đa dạng và ổn
định hơn. Muốn vậy cần tiếp tục
tăng vốn ngân hàng và mở rộng
ngành tài chính. Thách thức trước
hết là phải giải quyết được khối nợ
xấu lớn đang treo trên đầu các
ngân hàng, với bước đầu tiên là
nhờ các công ty kiểm toán quốc tế
có uy tín thực hiện kiểm toán (bao
gồm cả kiểm toán hoạt động), kiên
quyết áp dụng các chuẩn mực cẩn
trọng, không buông lỏng quản lý.
Đối với các ngân hàng hoạt động
lành mạnh và tốt có thể giải quyết
nợ xấu bằng cách bán trực tiếp tài
sản thế chấp liên quan đến nợ xấu
và tạo đủ cơ chế pháp lý cho phép
chuyển nợ xấu và tài sản thế chấp
sang Công ty Quản lý Tài sản Việt

Nam (VAMC) quản lý và xử lý.
Cần đóng cửa, sáp nhập các ngân
hàng mất khả năng thanh toán với
các ngân hàng tốt hoặc bán các
ngân hàng đó (trực tiếp hoặc thông
qua VAMC).

Để nâng cao hiệu quả ngành
ngân hàng trong tương lai cần đảm
bảo thực thi tốt hơn các quy chế đã
được hoàn thiện cũng như giám sát
rủi ro của các ngân hàng (nhất là
các ngân hàng thương mại nhà
nước) và rủi ro của các định chế
bán tài sản như công ty bảo hiểm
và quỹ hưu trí. Bước tiến lớn ở đây
là áp dụng giám sát cẩn trọng vĩ
mô và tăng cường giám sát từ xa.
Một việc nữa là chuyển dần sang
áp dụng các quy tắc và chuẩn kế
toán quốc tế. Việc thực thi các quy
tắc Basel III đòi hỏi ngân hàng phải
có nhiều vốn hơn, bao gồm cả vốn
dự phòng rủi ro thị trường và rủi ro
hoạt động và giảm được sự mạo
hiểm thái quá của chủ ngân hàng
trong bối cảnh một số ngân hàng
còn đang vật lộn để thực hiện các
yêu cầu của Basel II. Một lĩnh vực
khác cần quan tâm là tăng cường
thu thập thông tin về các tập đoàn
kinh doanh nhằm giảm bớt tình
trạng cho vay dựa trên quan hệ
riêng tư và sở hữu chéo.
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Quá trình phát triển thị trường
vốn theo chiều sâu cần bắt đầu từ
thị trường nợ chính phủ sẽ đòi hỏi
phải thay đổi khung pháp lý và kế
toán theo chuẩn quốc tế. Các
nguyên tắc kế toán phù hợp hơn
với chuẩn mực quốc tế sẽ làm cho
thị trường vốn hấp dẫn hơn với các
nhà đầu tư nước ngoài. Cũng như
tại phần lớn các nước đang phát
triển, sự phát triển của các định chế
tiết kiệm theo hợp đồng (như các
công ty bảo hiểm) chỉ mới hình
thành ở Việt Nam, song vai trò của
các định chế này sẽ tăng lên trong
20 năm tới khi nền kinh tế được
hiện đại hoá. Sự quan tâm của các
nhà đầu tư vào các công ty bảo
hiểm tùy thuộc vào mức độ minh
bạch về kế toán (tuân thủ chuẩn
mực quốc tế về kế toán và báo cáo)
và việc tăng cường năng lực của cơ
quan giám sát bảo hiểm. 

Ba là tăng cường độ bao phủ về tài
chính. Việt Nam đã khá thành công
trong cho vay cá nhân35 so với các
nước thu nhập trung bình thấp,
nhưng chưa thành công trong vấn

đề gửi tiền và chuyển tiền36. Dịch
vụ chuyển tiền tại Việt Nam chủ
yếu thông qua các định chế tài
chính, trong khi tỷ lệ sử dụng điện
thoại di động và các công ty cung
cấp dịch vụ chuyển tiền thấp hơn
so với các nước thu nhập trung
bình thấp. Sử dụng điện thoại di
động sẽ giúp mở rộng độ bao phủ
dịch vụ chuyển tiền và gửi tiền với
chi phí thấp hơn. Mặc dù Việt Nam
còn phải thay đổi nhiều quy chế, cả
về tài chính lẫn viễn thông, song
đây chính là cách tận dụng lợi thế
của một đất nước có lượng lớn
thuê bao điện thoại di động. Có thể
lấy công ty M-Shwari của Kê-ni-a
làm ví dụ. Kể từ khi bắt đầu hoạt
động năm 2012, công ty đã tăng
thêm 9 triệu thuê bao, huy động
được 45 triệu USD tiền gửi và đạt
dư nợ tín dụng gần 18 triệu USD
vào cuối năm 2014; khách hàng gửi
tiền có thể vay ngắn hạn qua hệ
thống dịch vụ của công ty. Độ bao
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36. Theo cơ sở dữ liệu của Global Financial,
31% người dân Việt Nam trong độ tuổi
trưởng thành có tài khoản tại thể chế tài chính
(tuy nhiên, NHNN ước lượng con số này là
50%), thấp hơn rất nhiều mức 43% là trung
bình của các quốc gia thu nhập trung bình
thấp. Mức chênh lệch này còn lớn hơn đối với
người nghèo, tỷ lệ này của người nghèo Việt
Nam là 19% trong khi trung bình của các
quốc gia thu nhập trung bình thấp là 33%.

____________________
35. Năm 2015, 18% dân số Việt Nam vay
mượn từ một thể chế tài chính, tăng so với
16% năm 2011. So sánh với mức trung bình
của một quốc gia thu nhập trung bình thấp,
con số này hiện chỉ khoảng 7,5% (theo cơ sở
dữ liệu của Global Financial).



phủ tài chính cũng đòi hỏi phải có
thông tin tín dụng tốt hơn về
người vay. 

Phát triển thị trường đất đai

Theo Hiến pháp và luật hiện
hành, đất đai thuộc sở hữu toàn dân
và do nhà nước đại diện quản lý. Cá
nhân được giao quyền sử dụng có
thời hạn và pháp luật cho phép
chuyển quyền sử dụng đất cho các cá
nhân khác. Nhà nước có thể thu hồi
quyền sử dụng đất để phục vụ lợi ích
quốc gia và bồi thường theo luật.

Khung pháp lý chung về quyền
sử dụng đất của cá nhân được cụ
thể hóa bằng nhiều văn bản pháp
luật thiếu đồng bộ; công tác thi
hành luật cũng bị chi phối bởi một
số quy định và nhiệm vụ chồng
chéo. Đó mới chỉ là ở cấp Trung
ương, còn chính quyền tỉnh và
huyện lại ban hành những hướng
dẫn riêng về sử dụng và chuyển
nhượng đất đai. 

Trên thực tế thị trường mua bán
quyền sử dụng đất còn vắng
bóng37. Gần như chưa có thị trường
đất đai sơ cấp. Thị trường chủ yếu
do các cơ quan nhà nước vận hành
thông qua những thủ tục hành
chính thiếu thực tế và “giá” quyền

sử dụng đất được định đoạt không
sát thị trường.

Thị trường thứ cấp phát triển
hơn nhưng còn vấp phải nhiều trở
ngại. Cơ chế thị trường ít được áp
dụng trong việc chuyển đổi mục
đích sử dụng từ đất nông nghiệp
sang đất phi nông nghiệp. Trong
trường hợp đó, quy hoạch sử dụng
đất của chính quyền địa phương
quyết định mục đích sử dụng đất,
chứ chưa dựa trên quan hệ cung-
cầu hay nhu cầu của người dân địa
phương. Hơn nữa, “người bán” tức
là cá nhân từ bỏ quyền sử dụng đất
của mình thường là nông dân, ít có
khả năng được đền bù một cách
thoả đáng: lợi ích của việc chuyển
nhượng chủ yếu rơi vào chính
quyền địa phương và “người mua”
- người thường được mua với giá rẻ
hơn giá thị trường thứ cấp. 

Sự thiếu vắng thị trường đất đai
làm nảy sinh một số vấn đề. Cùng
với quyền tài sản chưa được quy
định rõ ràng, điều này khuyến khích
mô hình kinh doanh dựa trên quan
hệ thân hữu. Mặt khác, sự thiếu vắng
thị trường đất đai cũng làm giảm
hiệu quả kinh doanh. Người có
quyền sử dụng đất muốn chuyển đổi
mục đích sử dụng để thực hiện hoạt
động kinh tế có lợi hơn sẽ phải chịu
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chi phí hành chính rất cao, thường là
cao tới mức không thể chịu nổi, và
quy trình thì mất nhiều thời gian.
Thiếu vắng thị trường đất đai cũng
làm méo mó quá trình đô thị hóa (sẽ
bàn chi tiết hơn trong mục “Tận
dụng đô thị hóa để đẩy mạnh hiện
đại hóa”). Vì vậy, thị trường đất đai
phát triển minh bạch và đầy đủ chức
năng là một ưu tiên chính sách quan
trọng và cấp thiết. 

Những cải cách có tác động
trung hạn: Quản lý chuyển
đổi cơ cấu và đẩy mạnh hội
nhập toàn cầu 

Phần này có ba nội dung chính:
(i) hiện đại hóa và thương mại hóa
nông nghiệp, khu vực đang thu hút
gần một nửa lực lượng lao động
trong một đất nước có tới gần 70%
dân số sống ở nông thôn; (ii) tăng
cường sự tham gia vào chuỗi giá trị
toàn cầu (GVCs) nhằm tối đa hóa cơ
hội đạt được năng suất cao trong bối
cảnh phụ thuộc nặng nề và có thể gia
tăng vào các thị trường bên ngoài;
(iii) xây dựng thể chế kinh tế vĩ mô
vững chắc và đáng tin cậy hơn - điều
kiện ngày càng thiết yếu trước sự
chuyển dịch nhân khẩu, nhu cầu chi
tiêu lớn cho kết cấu hạ tầng và khu
vực xã hội, cũng như kết nối tài
khoản vốn với nền kinh tế toàn cầu.

Hiện đại hóa và thương mại hóa
nông nghiệp 

Công nghiệp hóa theo chiều sâu
và hiện đại hóa các ngành dịch vụ
không tương thích với định hướng
tập trung vào nông nghiệp. Hiện
nay và trong tương lai có thể thấy
nông nghiệp vẫn là ngành quan
trọng có lợi thế so sánh của Việt
Nam, cần được khai thác hết tiềm
năng để phục vụ quá trình hiện đại
hóa nền kinh tế. 

Mặc dù ngành nông nghiệp đã có
những tiến bộ vượt bậc kể từ cuối
những năm 1980 nhưng mô hình
tăng trưởng nông nghiệp hiện nay
bộc lộ nhiều điều đáng lo ngại về
chất lượng và tính bền vững cần
được giải quyết ngay về mặt chính
sách. Năng suất lao động trong nông
nghiệp dù đã tăng nhanh từ những
năm 1990 nhưng vẫn cực kì thấp so
với các nước có cùng trình độ phát
triển. Điều đáng lưu tâm ở đây là sản
xuất lúa gạo chiếm vai trò quá lớn, sử
dụng quá nhiều đất đai màu mỡ và
năng lực thủy lợi. Lợi nhuận thấp
của hộ nông dân nhỏ lẻ, tình trạng
thiếu việc làm của lao động nông
nghiệp, an toàn thực phẩm chưa
đảm bảo, giá trị gia tăng thấp, giá
nông sản thấp trên thị trường quốc
tế, thiếu kết nối đa thức từ nông trại
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đến thị trường, yếu kém về kho bãi
và hậu cần bảo quản lạnh, hạn chế
trong đổi mới thể chế và công nghệ
đều là những thách thức của kinh tế
nông nghiệp. Tăng trưởng trong
ngành nông nghiệp phần nào cũng
nhờ vào sự hy sinh về môi trường.

Ngành nông nghiệp cũng đang
đứng trước bước ngoặt. Nhiều cơ
hội lớn đang mở ra trên thị trường
trong nước, khu vực và quốc tế,
nhưng ngành nông nghiệp sẽ không
thể tiếp tục cạnh tranh trên cơ sở chi
phí thấp, thâm dụng lao động và
dựa vào tài nguyên. Ngành nông
nghiệp cũng sẽ phải đối mặt với
cạnh tranh trong nước ngày càng
tăng với các đô thị, các ngành công
nghiệp và dịch vụ về lao động, đất
đai và nguồn nước. Tăng trưởng
trong tương lai phải dựa vào nâng
cao hiệu quả và đổi mới sáng tạo. 

Cơ cấu sản xuất và cách thức tổ
chức chuỗi cung ứng cũng cần thay
đổi. Nông dân còn sản xuất manh
mún, liên kết giữa nông dân và liên
kết theo chiều dọc còn yếu. Những
vấn đề đó gây ra những chi phí giao
dịch không cần thiết, không phát
huy hiệu quả kinh tế nhờ quy mô,
đồng thời thiếu khuyến khích sản
xuất nguyên liệu và sản phẩm chất
lượng cao. Tương tự, cũng cần thay

đổi mô hình “quản lý nhà nước”, tức
là cách thức nhà nước cung cấp dịch
vụ kỹ thuật và điều tiết, chi tiêu công
và đầu tư công trong nông nghiệp,
các chính sách hỗ trợ nông dân và
khuyến khích đầu tư vào kinh doanh
nông nghiệp. Nền nông nghiệp dựa
trên nhu cầu cần sự linh hoạt chứ
không thể dựa vào kế hoạch hóa tập
trung như xu hướng hiện nay.

Để có thể phát triển theo xu thế
chung của thế giới, nông nghiệp Việt
Nam cần được chuyển đổi theo hai
hướng. Một là hiện đại hóa phương
thức sản xuất, thay đổi cách thức sử
dụng đất (bớt trồng lúa, tăng cây
trồng đem lại giá trị gia tăng và mở
rộng chăn nuôi) và tăng liên kết
cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Hai
là hiện đại hóa hệ thống sản phẩm
nông nghiệp, bao gồm chế biến
nông sản hàng hóa (cây trồng, vật
nuôi, thủy hải sản) để tạo ra thực
phẩm có giá trị gia tăng cao38. 
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các siêu thị hiện đại và các cơ sở ăn uống bên
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biến/tiện ích có thương hiệu, quá trình hợp
nhất các chức năng buôn bán trung gian và
thu gom nông nghiệp, sự phổ biến của các
phương pháp kho vận và chuỗi kho đông
lạnh, áp dụng các chuẩn mực ngày càng chặt
chẽ và phương pháp tiên tiến để truy nguồn
sản phẩm và quản lý chất lượng.



Dấu hiệu của những chuyển đổi
nói trên đã xuất hiện ở một số nơi
hoặc một số tuyến trong các tổ hợp
sản xuất nông sản. Song những quá
trình đó có thực sự hiệu quả hay
không, mức độ đột phá đến đâu,
đường đi sẽ bằng phẳng hay gập
ghềnh, người nông dân có được
hưởng lợi hay không, còn tùy thuộc
nhiều vào chính sách công. 

Một ví dụ là Chính phủ có thể
tạo điều kiện để thị trường đất
nông nghiệp phát triển năng động
hơn, hỗ trợ người nông dân phá thế
độc canh cây lúa để chuyển sang
canh tác đa dạng, bao gồm chăn
nuôi, nuôi trồng thủy hải sản hoặc
các hình thức canh tác khác. Cần có
các quy định, các biện pháp khuyến
khích và các loại hình dịch vụ hỗ trợ
- kết hợp với nhau một cách hiệu
quả - nhằm thúc đẩy và vận hành
quá trình chuyển đổi sang nền nông
nghiệp xanh, áp dụng hệ thống an
toàn thực phẩm và bảo vệ người
tiêu dùng, tạo niềm tin cho người
dân. Những chuỗi cung ứng có khả
năng kiểm soát được sự vận chuyển
và trạng thái của các sản phẩm dễ
hư hỏng - như thủy sản đông lạnh
từ Đồng bằng sông Cửu Long tới
thị trường tiêu thụ ở Bắc Mỹ và Tây
Âu, sẽ giúp tăng cường cạnh tranh
thương mại và an toàn thực phẩm.

Để quản lý tốt hơn những rủi ro
trong nông nghiệp, đòi hỏi phải
đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng
cao về thông tin, về các công cụ kĩ
thuật và tài chính. Chính phủ cần
tạo điều kiện để phát triển những
loại hình dịch vụ này. Chẳng hạn,
cải thiện dịch vụ giáo dục và dạy
nghề giúp rút ngắn thời gian áp
dụng công nghệ mới về canh tác và
chế biến sau thu hoạch. Tạo lập và
duy trì môi trường đầu tư và kinh
doanh nông nghiệp thuận lợi giữ
vai trò mấu chốt để nâng cao giá trị
gia tăng cho nông phẩm Việt Nam,
tạo nên những thương hiệu mới có
uy tín về chất lượng và tính bền
vững. Thế giới có nhiều kinh
nghiệm và thông lệ tốt để Việt Nam
có thể học hỏi và áp dụng.

Cho đến nay, Nhà nước giữ vai
trò chính, thậm chí là chủ đạo trên
một số lĩnh vực, trong phát triển
nông nghiệp. Một số chức năng -
như quy hoạch sử dụng đất, quản
lý nông trường, thương mại hàng
hóa, cung ứng công nghệ - sẽ giảm
dần tầm quan trọng, thậm chí còn
có hại khi nông nghiệp phát triển
theo hướng linh hoạt, dựa vào thị
trường và tri thức nhiều hơn. Nhà
nước có thể giảm đầu tư trực tiếp
cho nông nghiệp nếu khuyến khích
tư nhân phát triển các dịch vụ nông
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nghiệp và tạo thuận lợi để tư nhân
đầu tư, kể cả dưới hình thức hợp tác
công-tư, qua đó giải phóng được
nguồn lực để tập trung thực thi tốt
các quy định về môi trường, vệ sinh
dịch tễ, thú y và an toàn thực phẩm.
Nhà nước vẫn cần tiếp tục giữ vai
trò trong hỗ trợ các tổ chức của
nông dân, duy tu bảo dưỡng hạ
tầng nông thôn và nhiều nhiệm vụ
khác có ảnh hưởng đến chi phí giao
dịch và trong phối hợp hành động.

Nhân rộng cơ hội ngoại thương

Việt Nam được hưởng lợi nhiều
nhờ ngoại thương, tham gia sâu vào
chuỗi giá trị toàn cầu và đi trước
đón đầu trong cạnh tranh với các
nền kinh tế mới nổi để có thể nắm
bắt các cơ hội quý báu hơn từ các
hiệp định thương mại tự do đa
phương và song phương, chẳng
hạn như TPP. Hàng hóa xuất khẩu
của Việt Nam không những chỉ lớn
hơn về quy mô mà còn đa dạng
hơn, phản ánh quá trình chuyển đổi
từ xuất khẩu sản phẩm thô là chủ
yếu sang xuất khẩu hàng hóa chế
tác có hàm lượng công nghệ thấp và
trung bình (may mặc, đồ gỗ, giày
dép) và tiếp theo là hàng hóa tinh
xảo hơn (máy móc và điện tử).

Tuy nhiên, tăng trưởng xuất
khẩu dịch vụ còn yếu. Hiện tại, Việt

Nam chưa chủ động khai thác triệt
để các cơ hội của mô hình chuỗi giá
trị toàn cầu. Mô hình đó phụ thuộc
quá nhiều vào các doanh nghiệp
đầu tư nước ngoài thực hiện lắp ráp
ở công đoạn cuối, thiếu liên kết
ngược với các nhà cung ứng trong
nước trong hoạt động sản xuất
chính và ít chuyển giao công nghệ
cho doanh nghiệp trong nước, do
doanh nghiệp trong nước chưa đủ
khả năng tiếp thu công nghệ cao
hơn hoặc chưa thể tham gia vào các
công đoạn phức tạp hơn trong chuỗi
giá trị. Một đặc điểm nổi bật của
hoạt động sản xuất theo định hướng
xuất khẩu của Việt Nam là sử dụng
tương đối nhiều thiết bị, nguyên vật
liệu nhập ngoại vào quy trình lắp
ráp cuối cùng. Ví dụ, khoảng 50-
60% giá trị xuất khẩu dệt may và da
giầy là từ nguyên vật liệu nhập
ngoại. Hầu hết các linh kiện và chi
tiết đưa vào sản xuất điện thoại
thông minh và máy tính bảng cho
xuất khẩu cũng được nhập khẩu.

Chính vì vậy, đồng thời với việc
duy trì sản xuất lắp ráp công đoạn
cuối (ít nhất để tạo việc làm quy mô
lớn trong các ngành chế biến, chế
tác trong trung hạn), Việt Nam cần
khuyến khích các nhà cung ứng
trong nước tham gia ngày càng sâu
vào quá trình lắp ráp cuối cùng
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thông qua phát triển mạng lưới
toàn diện hơn các nhà cung ứng cấp
1 và cấp 2, như cách thức Trung
Quốc đã làm. Điều này giúp Việt
Nam có vị thế tốt hơn để bắt đầu
chuyển sang các sản phẩm tinh xảo
hơn, nâng cao giá trị gia tăng trong
chuỗi giá trị toàn cầu hiện tại, đảm
nhận các công đoạn phức tạp hơn
và dịch chuyển sang các chuỗi cung
ứng mới với tỷ trọng giá trị gia tăng
cao hơn.

Trước hết, cải cách cần khuyến
khích sự hình thành các doanh
nghiệp tư nhân Việt Nam có năng
lực cạnh tranh, có khả năng tạo
những liên kết với các doanh
nghiệp đầu tư nước ngoài. Chìa
khóa để mở đường dịch chuyển
lên vị trí cao hơn trong chuỗi giá trị
tại các nước công nghiệp hóa sớm
ở Đông Á chính là một khu vực
kinh tế tư nhân trong nước năng
động. Sau này, khi các doanh
nghiệp Việt Nam tiếp thu được bí
quyết và có năng lực cạnh tranh
toàn cầu cao hơn (nhờ nâng cấp
công nghệ và lợi thế quy mô), Việt
Nam có thể đặt mục tiêu để có một
số doanh nghiệp đứng đầu chuỗi
giá trị toàn cầu. Ở vị trí đó, lợi
nhuận thu được sẽ lớn hơn nhiều
so với các vị trí khác. Ví dụ, Apple
thu được lợi nhuận bằng tới 45%

giá bán buôn iPhone39. Ngoài ra,
các ví dụ khác là Samsung (Hàn
Quốc), Huawei (Trung Quốc) và
Tập đoàn Tata (Ấn Độ). 

Tiếp theo là phải phát triển
được khu vực dịch vụ hiện đại, làm
đầu vào quan trọng cho sản xuất
chế tác, nhất là đối với các mặt hàng
xuất khẩu. Đây là khu vực Việt
Nam còn tụt hậu so với các đối thủ
cạnh tranh, vì vậy bị rơi vào thế bất
lợi. Thiếu một khu vực tài chính
hiện đại và vận hành tốt là một
khiếm khuyết nghiêm trọng. Thiếu
khả năng tiếp cận vốn từ giai đoạn
đầu làm hạn chế sự phát triển của
hệ sinh thái khởi nghiệp năng động.
Những dịch vụ hiện đại khác như
bảo hiểm, viễn thông, vận tải và
logistics cũng chậm phát triển.
Khoảng trống này sẽ ngày càng
được nhận thấy rõ khi Việt Nam
dịch chuyển lên vị trí cao hơn trong
chuỗi giá trị và hàm lượng giá trị
của hàng hóa thương mại Việt Nam
gia tăng. 

Cũng cần phát triển các dịch vụ
như nghiên cứu và phát triển
(R&D), kỹ thuật và thiết kế như một
cách để nâng cấp sự tham gia của
Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu
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(tham khảo mục “Đẩy mạnh học
hỏi, đổi mới và sáng tạo” ở phần
sau). Các dịch vụ hiện đại cũng trực
tiếp đóng góp cho xuất khẩu, tăng
trưởng và tạo việc làm. Nâng cấp
nền tảng nguồn vốn con người, hạ
tầng và kết nối công nghệ thông tin
và truyền thông (ICT) sẽ tạo cơ hội
để Việt Nam trở thành cường quốc
khu vực về các dịch vụ dựa trên
công nghệ thông tin. 

Cải cách quy chế có vai trò thiết
yếu để tạo sức sống cho các ngành
dịch vụ. Những hạn chế về tỷ lệ sở
hữu của nước ngoài trong các
ngành dịch vụ chiến lược như ngân
hàng, viễn thông, thông tin đại
chúng, truyền tải và phân phối
điện, vận tải đường bộ, đường sắt,
đường không, khai thác cảng đang
gây cản trở hoặc gây phiền hà cùng
chi phí cao hơn nhiều so với các
quốc gia khác40. Điều quan trọng là
cần giảm bớt và hợp lý hoá những
giới hạn này, sao cho cơ chế thị
trường có thể phân bổ dòng vốn
đầu tư một cách minh bạch trên
một sân chơi bình đẳng cho tất cả
các nhà đầu tư trong và ngoài
nước. Một ưu tiên nữa là cần khắc
phục những bất cập trong giải

quyết tranh chấp. Doanh nghiệp
ngành dịch vụ nước ngoài còn lo
ngại về hệ thống pháp lý và thường
yêu cầu xử lý tranh chấp thông qua
trọng tài tại các quốc gia khác, như
Xinh-ga-po. Việt Nam cũng có thể
giữ vai trò chủ động hơn trong
phối hợp với các quốc gia đối tác để
cắt giảm rào cản thương mại dịch
vụ trong khối ASEAN.

Cuối cùng, khi Việt Nam hội
nhập sâu hơn và hiệu quả hơn vào
chuỗi giá trị toàn cầu, khả năng kết
nối cũng được tăng cường. Doanh
nghiệp tham gia vào các chuỗi giá
trị cần vận chuyển hàng hoá xuyên
biên giới với chi phí thấp và độ tin
cậy cao nhằm giảm tổn phí lưu kho
và tuân thủ các đòi hỏi giao hàng
chặt chẽ, đúng thời hạn. Khả năng
kết nối bao hàm ba khía cạnh chính
sách cần quan tâm.

Kết nối thể chế: Đây là “phần
mềm” trong kết nối, bao gồm tạo
thuận lợi hóa thương mại, cải cách
cơ cấu và quy chế, tạo thuận lợi cho
vận tải và logistics. Theo Chỉ số
Hiệu quả logistics (LPI) của Ngân
hàng Thế giới, Việt Nam đạt kết
quả khá tốt, đứng thứ 48 trong số
160 quốc gia, cao nhất trong các
quốc gia thu nhập trung bình thấp
(Bảng 1), mặc dù vẫn đứng sau các
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nước thu nhập trung bình cao như
Thái Lan, Trung Quốc và Ma-lai-xi-
a. Thứ hạng của Việt Nam đã được
cải thiện kể từ năm 2007, ngoại trừ
tiêu chí về thủ tục hải quan. Trong
đó, một điểm yếu về kết nối thể chế
là kiểm tra vệ sinh dịch tễ và y tế,
với thứ hạng thấp hơn so với các
quốc gia ở ASEAN. 

Kết nối cơ sở vật chất: Một quốc
gia kết nối tốt nghĩa là có kết cấu hạ
tầng đầy đủ, chất lượng cao, đặc
biệt là các cửa ngõ quốc tế và vận
chuyển đa phương thức, bao gồm
kết nối bến cảng, sân bay, đường bộ,
đường sắt và hạ tầng ICT. Cùng với
đó là hạ tầng năng lượng, điều kiện
thiết yếu đảm bảo hoạt động sản
xuất và giao thương năng lượng với
các nước láng giềng. Mặc dù Việt
Nam có thứ hạng tốt về hạ tầng
trong chỉ số LPI (xếp thứ 44 trên thế

giới) nhưng nhiều vấn đề về hạ tầng
giao thông vẫn cần được quan tâm. 

Các phương thức vận tải hiện
tại đều quá tải bên trong và xung
quanh các cụm kinh tế lớn, không
kết nối được giữa các cụm đó với
nhau hoặc tới các cửa ngõ thương
mại lớn, cho thấy thiếu phối hợp
trong phát triển các khu kinh tế và
hành lang giao thông41. Các vấn đề
chủ yếu ở đây là chất lượng đường
bộ thấp (tham khảo mục “Tận dụng
đô thị hóa để đẩy mạnh hiện đại
hóa”), hạ tầng đường sắt và đường
thuỷ nội địa nói chung kém phát
triển và sự mất cân đối cung - cầu
trong cung cấp hạ tầng cảng biển
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BẢNG 1. Thứ hạng trong Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI)

Thứ
hạng LPI
tổng hợp

Hải
quan

Hạ
tầng

Vận
tải

quốc
tế

Chất
lượng và
năng lực
logistics

Giám sát
& truy

tìm hàng
hóa

Giao
hàng
đúng
hạn

Việt Nam 2007 53 37 60 47 56 53 65
Việt Nam 2014 48 61 44 42 49 48 56
Trung Quốc 2014 25 27 26 10 32 23 31
Ma-lai-xi-a 2014 28 38 23 22 35 29 36
Thái Lan 2014 35 36 30 39 38 33 29

Nguồn: Ngân hàng Thế giới, Chỉ số Hiệu quả Logistics (LPI).
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thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh
tranh: hàm ý chính sách cho tăng trưởng
kinh tế tại Việt Nam.



nước sâu42. Tuy đường cao tốc cần
tiếp tục phát triển nhưng chi cho
giao thông phải được cân đối lại,
chuyển từ giao thông đường bộ (là
phương thức vận tải hàng hoá tốn
kém nhất) sang phát triển vận tải đa
phương thức (để xử lý và lưu giữ
hàng hóa trong các kho bãi công
suất lớn), tận dụng lợi thế của các
phương thức vận tải rẻ hơn như
đường thuỷ nội địa và đường sắt.
Cũng cần cân đối lại vốn đầu tư và
chi phí bảo dưỡng, đáp ứng nhu
cầu duy tu bảo dưỡng hạ tầng giao
thông thích hợp và kịp thời.

Kết nối con người: Đó là việc tạo
điều kiện thuận lợi cho người dân
đi lại dễ dàng giữa các quốc gia (để
cung cấp dịch vụ, học tập và du
lịch). Việt Nam đã xoá bỏ quy định
hạn chế số lao động nước ngoài
được các công ty nước ngoài tuyển
dụng và đã ban hành các thủ tục
mới về cấp phép cho lao động nước
ngoài. Giám đốc, cán bộ quản lý,
chuyên gia làm việc tại Việt Nam
theo quyết định điều chuyển trong
nội bộ công ty được phép lưu trú tại
Việt Nam trong ba năm đầu và sau
đó có thể được gia hạn. Tuy nhiên,

vẫn còn nhiều việc phải làm để đáp
ứng tốt hơn nhu cầu của các doanh
nghiệp nước ngoài trong việc đưa
chuyên gia quốc tế vào làm việc tại
Việt Nam. 

Xây dựng thể chế quản lý kinh
tế vĩ mô

Ổn định mức giá chung, dự báo
giá tương đối và quản lý tốt nguồn
lực công là những yếu tố thiết yếu
để đảm bảo thị trường trong nước
vận hành hiệu quả và năng lực cạnh
tranh trong dài hạn của nền kinh tế.
Việt Nam đã từng trải qua những
thời kỳ lạm phát cao, nợ công và nợ
được Nhà nước bảo lãnh đang tăng
nhanh. Hiệu quả chi tiêu công còn
thấp ở một số lĩnh vực then chốt43,
trong khi đó sự phối hợp giữa các
cơ quan quản lý kinh tế vĩ mô chủ
yếu, ở cấp Trung ương (Bộ Tài
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam),
cũng như giữa Trung ương và địa
phương còn tương đối yếu. Hướng
xử lý các vấn đề phát sinh nêu trên
cùng với những đòi hỏi của một
nền kinh tế ngày càng mở và phức
tạp hơn là phải tiếp tục đầu tư xây
dựng các thể chế quản lý chính sách
tài khóa và tiền tệ có sự phối hợp
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42. Trong khi cảng Hải Phòng ở phía Bắc thiếu
hụt công suất thì cảng Cái Mép - Thị Vải ở
phía Nam bị dư thừa công suất.

____________________
43. Đánh giá chi tiêu công phối hợp giữa
Ngân hàng Thế giới - Bộ Tài chính, 2015. 



tốt, độ tin cậy cao và khả năng
chống chịu các cú sốc.

Quản lý chính sách tiền tệ 

Một số quốc gia theo đuổi
những chiến lược chính sách tiền tệ
khác nhau, song vẫn nhất quán với
các nguyên tắc nêu trên. Chi-lê, Hàn
Quốc, Nam Phi và Thái Lan theo
đuổi chiến lược lạm phát mục tiêu
truyền thống, thì Xinh-ga-po lại duy
trì được lạm phát thấp và ổn định
bằng cách quản lý chặt tỷ giá hữu
hiệu danh nghĩa. Ngân hàng trung
ương của các quốc gia đó được giao
nhiệm vụ chính là ổn định giá cả;
các nhà hoạch định chính sách chịu
trách nhiệm giải trình với Chính
phủ về mức độ hoàn thành nhiệm
vụ và họ sử dụng các phân tích kinh
tế và tiền tệ dựa trên những mô
hình thích hợp để đánh giá tính
hình thực thi chính sách và truyền
thông về các quyết định của mình.

Bài học cơ bản cho Việt Nam là
phải khắc phục bằng được tình
trạng NHNN có quá nhiều mục
tiêu44. Để làm được điều này, các cơ
quan có thẩm quyền có thể lựa chọn
hướng NHNN quản lý chặt tỷ giá
hay là tập trung vào mục tiêu lạm
phát. Cả hai phương án đều đáng

được xem xét nghiêm túc và đều
cần dựa trên nhiệm vụ rõ ràng của
NHNN về ổn định giá cả. Đồng
thời phải tăng cường năng lực phân
tích và nghiệp vụ của cán bộ
NHNN. NHNN có thể giao nhiệm
vụ thực thi chính sách tiền tệ cho
một Ủy ban Chính sách tiền tệ
(MPC) hoạt động độc lập. Một loạt
các vấn đề về tổ chức và năng lực
phân tích cần được giải quyết để
MPC hoạt động hiệu quả. Đó là
điều kiện bổ nhiệm thành viên, tần
suất họp, các yêu cầu về báo cáo,
hình thức tranh luận chính sách và
công bố thông tin của MPC. Khi
tiếp tục phát triển các nghiệp vụ
tiền tệ, cần lựa chọn mục tiêu tác
nghiệp phù hợp với chiến lược
chính sách tiền tệ. Các công cụ tiền
tệ cần theo định hướng thị trường
và có hiệu lực để đạt được mục tiêu
đó. Một khung khổ lành mạnh cho
quản lý thanh khoản và dự báo các
khoản mục trong bảng cân đối tài
sản của ngân hàng trung ương là
yêu cầu thiết yếu để đảm bảo hiệu
quả tác nghiệp.

NHNN có thể thực hiện chức
năng ổn định giá cả để đảm bảo ổn
định kinh tế vĩ mô nếu NHNN có
sự độc lập trong hoạt động. Tuy
nhiên, tính tự chủ của ngân hàng
trung ương luôn gắn liền với sự

VIỆT NAM 203548 BÁO CÁO TỔNG QUAN

____________________
44. Brand 2015.



minh bạch và trách nhiệm giải
trình. Cần luật hóa nghĩa vụ thường
xuyên công bố cho các cơ quan
chính sách liên quan và công chúng
để đảm bảo trách nhiệm giải trình
của NHNN trong thực thi nhiệm vụ
của mình. Bên cạnh đó, một biện
pháp cụ thể đảm bảo chính sách
tiền tệ được thực thi mà không phải
quan ngại về sự lấn át của chính
sách tài khoá là NHNN không được
tham gia vào các nghiệp vụ có tính
chất ngân sách.

Vì vậy, Việt Nam cần giảm việc
giao cho NHNN phải đạt quá nhiều
mục tiêu; đồng thời tăng cường khả
năng điều hành và nghiên cứu của
NHNN. Môi trường lạm phát thấp
trên toàn cầu là cơ hội để đưa ra sự
lựa chọn và xử lý thích hợp khung
khổ chính sách tiền tệ trước khi các
điều kiện về tiền tệ trên toàn cầu trở
nên chặt chẽ hơn về sau.

Tăng cường thể chế điều hành
ngân sách

Quá trình chuyển đổi dự kiến
về kinh tế và xã hội trong 20 năm
tới sẽ tạo ra hàng loạt những thách
thức phức tạp đối với ngân sách.
Hội nhập toàn cầu sâu hơn và
chuyển đổi mạnh mẽ hơn sang nền
kinh tế thị trường sẽ làm tăng nguy
cơ đối mặt với những biến động và

các cú sốc kinh tế vĩ mô. Điều đó
cho thấy tầm quan trọng của việc
quản lý cẩn trọng các vấn đề tài
khoá - vĩ mô để duy trì được lớp
đệm ngân sách thích hợp, chống đỡ
được với các cú sốc đồng thời đảm
bảo nợ công theo quỹ đạo bền
vững. Việt Nam phải quản lý quá
trình chuyển đổi từ chỗ được tiếp
cận nguồn tài chính ưu đãi của
nước ngoài sang dựa vào thị trường
vốn trong nước và toàn cầu để đáp
ứng nhu cầu đầu tư từ ngân sách.
Mặc dù phạm vi nguồn vốn mở
rộng nhưng rủi ro ngoại hối, rủi ro
lãi suất và rủi ro đảo nợ ngày càng
lớn hơn khiến cho quốc gia phải
chịu sự giám sát trực tiếp hơn của
các thị trường vốn toàn cầu và chủ
nợ tư nhân, càng làm tăng yêu cầu
phải nâng cao tính minh bạch và sự
cẩn trọng trong quản lý chính sách
tài khóa.

Hệ thống ngân sách cũng cần
điều chỉnh thích ứng với những thay
đổi sâu sắc trong xã hội, đặc biệt
phải đảm bảo các nhu cầu phát sinh
trước sự gia tăng tầng lớp trung lưu
đô thị cũng như sự già hóa dân số
(sẽ thảo luận trong Trụ cột 2).
Những xu hướng đó càng cho thấy
tầm quan trọng phải có quy trình
ngân sách đặt ưu tiên chi tiêu cẩn
trọng và chiến lược gắn kết nguồn
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lực ngân sách với nhu cầu thay đổi
của xã hội. Những xu hướng này
cũng cho thấy phải quan tâm xem
xét mô hình tự chủ, nhất là tự chủ về
tài chính, của các địa phương.

Khi Việt Nam bước vào giai
đoạn cải cách ngân sách tiếp theo,
mối quan hệ giữa chính sách tài
khóa và thể chế lại càng trở nên
quan trọng. Có bốn ưu tiên cải cách
chính sau đây.

Một là, duy trì kỷ luật tài khóa và
khả năng chống chịu với các cú sốc từ
trong nước hoặc từ bên ngoài (hoặc cả
hai). Nợ công và nợ được Nhà nước
bảo lãnh ở Việt Nam đã tăng nhanh
trong vài năm qua, đến nay đã vượt
trên 60% GDP. Mặc dù rủi ro về sức
ép nợ vẫn trong khả năng kiểm soát,
nhưng lớp đệm ngân sách sẵn có để
xử lý các cú sốc kinh tế vĩ mô trong
tương lai ngày càng hạn chế. Tình
thế đó đặc biệt đáng quan ngại do
nguy cơ dễ tổn thương đang tăng
lên, bao gồm những nguy cơ tiềm
tàng bắt nguồn từ nghĩa vụ nợ ngoài
dự kiến liên quan đến nợ của DNNN
(tương đương khoảng 50% GDP).

Tăng cường quản lý tài khóa vĩ
mô cũng đòi hỏi ba biện pháp về thể
chế chủ yếu. Trước hết một kế hoạch
ngân sách hợp nhất đáng tin cậy,
được thể chế hóa theo khung khổ

ngân sách trung hạn, có vai trò hết
sức quan trọng trong ổn định và
từng bước giảm nợ công. Thứ hai,
cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao tính
toàn diện của ngân sách. Hiện đang
có rất nhiều hoạt động ngân sách và
có tính chất ngân sách chưa được
phản ánh trong cân đối ngân sách45.
Cuối cùng, phải nâng cấp chức năng
để tăng cường phối hợp và thống
nhất trách nhiệm quản lý nợ hiện
vẫn còn phân tán ở các bộ phận chức
năng khác nhau tại Bộ Tài chính, Bộ
Kế hoạch và Đầu tư và NHNN.

Hai là, huy động nguồn lực cho
phát triển. Điều thiết yếu là phải có
hệ thống thuế hiệu quả, minh bạch
và công bằng, giảm thiểu được
những méo mó và tạo ra nguồn thu
thích hợp cho ngân sách. Tỷ lệ thu
ngân sách trên GDP của Việt Nam
hiện nay (bình quân khoảng 25%
trong 10 năm qua) được xem là
tương xứng với mức thu nhập quốc
gia. Nhưng quá trình chuyển đổi
kinh tế tiếp tục diễn ra sẽ dẫn đến
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45. Có trên 30 Quỹ ngoài ngân sách được
thành lập ở Trung ương  và địa phương như:
Quỹ BHXH Việt Nam, Quỹ hỗ trợ phát triển
và tái cơ cấu doanh nghiệp, Quỹ tích lũy trả
nợ. Ngoài ra, còn có rất nhiều các pháp nhân
có mục đích đặc biệt có tính chất ngân sách
thuộc sở hữu nhà nước hoàn toàn như Ngân
hàng phát triển Việt Nam (VDB), làm trung
gian giải ngân ODA như cho vay lại DNNN.



những thay đổi tiềm năng thu theo
các sắc thuế khác nhau, và vì vậy
chính sách thuế cần được thay đổi
tương ứng.

Chẳng hạn nguồn thu từ xuất
nhập khẩu (khoảng 10% tổng thu)
sẽ giảm đi đáng kể do cam kết
trong các hiệp định thương mại tự
do Việt Nam tham gia. Trái lại,
tiềm năng thu từ thuế thu nhập cá
nhân dự kiến sẽ tăng khi ngày
càng có nhiều người lao động
hưởng lương trong các hoạt động
kinh tế chính thức. Đồng thời, thuế
đất đai và bất động sản có thể trở
thành nguồn thu quan trọng, đặc
biệt ở cấp địa phương, qua đó tạo
động lực sử dụng đất đai hiệu quả
hơn. Cải cách chính sách thuế cần
đi kèm với quá trình tiếp tục hiện
đại hóa quản lý thuế trên cơ sở
quản lý rủi ro tuân thủ và ứng
dụng công nghệ hiện đại (kể cả kê
khai điện tử). Thuế môi trường
cũng có thể đóng vai trò ngày càng
lớn, không chỉ trong tạo nguồn thu
ngân sách, mà còn khuyến khích
nâng cao hiệu quả sử dụng năng
lượng do phản ánh được những
phí tổn của tác động ngoại ứng
trong sử dụng tài nguyên.

Ba là, cải thiện phân bổ nguồn lực
chiến lược và cung cấp dịch vụ. Hệ

thống ngân sách phải thích ứng với
các khoản chi tiêu liên quan đến
người cao tuổi trong các hệ thống y
tế và hưu trí. Mặt khác, nhu cầu
của dân số đô thị ngày càng tăng
đòi hỏi phải đầu tư lớn và khôn
ngoan về giao thông đô thị, quản lý
rác thải, nước sạch và vệ sinh, y tế
và giáo dục. Trọng tâm sẽ phải là
điều chỉnh cơ cấu và nâng cao hiệu
quả phân bổ và quản lý đối với các
khoản chi ngân sách. Điều này đòi
hỏi phải xây dựng được một chiến
lược tài khóa rõ ràng dựa trên
khung khổ ngân sách trung hạn, có
căn cứ, theo quy định của Luật
Ngân sách sửa đổi được thông qua
năm 2015. Lồng ghép thông tin về
hiệu quả hoạt động và kết quả
đánh giá chi tiêu định kỳ vào quy
trình quyết định ngân sách cũng là
căn cứ để quyết định phân bổ và
giúp chi tiêu công được bố trí lại
hợp lý hơn.

Điểm nữa là những cải cách về
quan hệ ngân sách giữa các cấp
chính quyền theo hướng tiếp tục
trao quyền cho địa phương để đáp
ứng các nhu cầu của địa phương về
mặt tài chính và hành chính, đồng
thời với việc tăng cường cơ chế đảm
bảo trách nhiệm giải trình và động
lực nâng cao hiệu quả hoạt động.
Các biện pháp cần thực hiện bao
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gồm: làm rõ trách nhiệm chi, mở
rộng tự chủ về thu, thiết lập khung
khổ cẩn trọng về vay nợ địa
phương và tăng cường phối hợp
hành pháp giữa các địa phương.

Bốn là, tăng cường quản lý thông
tin. Ưu tiên cuối cùng là tạo dựng
hệ thống theo dõi và đánh giá đủ
mạnh để chính sách tài khóa có thể
được điều chỉnh dựa trên bằng
chứng thực tế. Đây là hướng đi của
hầu hết các nền kinh tế thu nhập
trung bình mới nổi, đặc biệt là ở
châu Mỹ La-tinh. Việt Nam đã đầu
tư nhiều về năng lực và hệ thống
quản lý tài chính công, qua đó giúp
tăng cường kiểm soát cơ bản các
giao dịch ngân sách và thu thập dữ
liệu hiệu quả cao hơn. Tuy nhiên,
sự phân tán, manh mún về trách
nhiệm của các tổ chức đang cản trở
việc tận dụng đầy đủ hệ thống
hiện có để có được báo cáo toàn
diện, kịp thời cũng như công khai
những thông tin tài khoá chủ yếu.
Mặc dù công nghệ có thể hỗ trợ thu
thập và lưu trữ dữ liệu, song cần
phải có những thay đổi về quy
trình và cơ cấu tổ chức để đảm bảo
dữ liệu tài chính và phi tài chính
được chia sẻ, xử lý, phân tích và
được thực sự sử dụng cho quá
trình ra quyết định.

Cải cách và đầu tư có tác
động trong dài hạn: Phát
triển nền kinh tế dựa trên
sáng tạo, đô thị hóa và bền
vững về môi trường

Khi Việt Nam trở thành nước
có thu nhập trung bình cao (vào
khoảng cuối những năm 2020 với
tốc độ hiện tại), tác động của
chuyển đổi cơ cấu đơn thuần đến
tăng trưởng năng suất có thể sẽ
không còn nhiều như trước. Kết
quả thu được từ việc ứng dụng các
công nghệ và kỹ thuật nhập khẩu
sẽ giảm dần. Khai thác, sử dụng
nguồn tài nguyên thiên nhiên như
mô hình hiện nay chắc chắn sẽ
chạm mức giới hạn. Những vấn đề
này đòi hỏi các nhà hoạch định
chính sách cần có lựa chọn sáng
suốt, quyết đoán hướng tới phát
triển dài hạn trong 3 lĩnh vực:
phát triển nền kinh tế sáng tạo với
một cấu trúc đô thị hiện đại, hiệu
quả và cạnh tranh và bền vững về
môi trường.

Đẩy mạnh học hỏi và đổi mới
sáng tạo để duy trì tăng trưởng
nhanh trong dài hạn 

Xây dựng nền kinh tế dựa trên
đổi mới sáng tạo đòi hỏi phải có
cam kết rõ ràng về việc tạo điều
kiện và phát triển khu vực tư nhân
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năng động; cải cách sâu rộng hệ
thống giáo dục và đào tạo nhằm
phát triển vốn con người chất
lượng cao hơn. Tóm lại, điều này
đòi hỏi phải tạo ra một môi trường
xã hội có tính cạnh tranh, cởi mở
đối với những ý tưởng mới,
khuyến khích nâng cấp và đầu tư
mạo hiểm về công nghệ. Đó chính
là những nhân tố quan trọng tạo
nên tốc độ tăng trưởng cao trước
đây của Nhật Bản, Hàn Quốc,
Xinh-ga-po, những điển hình mà
Việt Nam có thể học hỏi để hiện
thực hóa hoài bão của chính mình.

Hiện nay, hệ thống đổi mới sáng
tạo quốc gia của Việt Nam còn yếu
và chưa đóng góp nhiều vào sản
lượng và tăng trưởng. Trong nền
kinh tế còn thiếu vắng một số lượng
lớn các doanh nghiệp năng động,
sáng tạo tạo ra nhu cầu về đổi mới
sáng tạo. Hơn nữa, năng lực tiếp
thu và triển khai nghiên cứu mới
của khu vực doanh nghiệp cũng
còn hạn chế. Hầu hết các doanh
nghiệp còn thiếu tầm nhìn chiến
lược chung, chiến lược nâng cấp
sản phẩm và nguồn nhân lực cần
thiết cho đổi mới sáng tạo. Thực tế
đó cho thấy tình trạng thiếu cạnh
tranh trên thị trường sản phẩm, yếu
kém về vốn con người và đào tạo
các nhà quản trị doanh nghiệp.

Về phía cung, các trường đại học
và cơ sở nghiên cứu ít có sản phẩm
nghiên cứu và nếu có thì chất lượng
còn kém và chưa phù hợp. Có quá ít
các tổ chức trong nước đào tạo và
cung cấp nguồn nhân lực có kỹ
năng và tri thức thực sự đạt đẳng
cấp quốc tế. Hệ thống đào tạo
nghiên cứu sinh (tiến sỹ) tách rời
với hệ thống nghiên cứu; gần như
không có quy trình gắn việc nghiên
cứu với đào tạo tiến sỹ có chất
lượng tại các trường đại học. Hệ
thống quá rời rạc, manh mún và sản
phẩm hầu như không được đánh
giá. Ngân sách chính phủ dành cho
nghiên cứu và phát triển (R&D)
phân bổ dàn trải cho quá nhiều viện
nghiên cứu nhà nước có quy mô
nhỏ và hiệu quả hoạt động không rõ
ràng. Hiện nay, cả nước có hơn 600
viện nghiên cứu nhà nước với quá ít
sản phẩm đầu ra có chất lượng cao.
Phân bổ ngân sách nhỏ giọt và
manh mún, ít gắn kết với việc thực
hiện các mục tiêu kinh tế, xã hội
tổng thể trong các kế hoạch dài hạn
của Chính phủ. Thêm vào đó, ít khi
thấy rõ đóng góp cụ thể của các hoạt
động R&D do Chính phủ đầu tư
vào việc thực hiện các mục tiêu kinh
tế, xã hội đặt ra và hầu như không
thể đo lường kết quả thực hiện (nếu
có). Hơn nữa, kết nối giữa trường
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đại học hoặc cơ quan nghiên cứu
với khu vực tư nhân còn rất mờ
nhạt. Cuối cùng, sự tách biệt giữa hệ
thống nghiên cứu và hệ thống đào
tạo ngay chính trong các cơ sở
nghiên cứu và đào tạo gây chồng
chéo, giảm hiệu suất, làm cho
nguồn lực mỏng càng thêm dàn trải.

Mặc dù có những thành quả về
cơ hội tiếp cận giáo dục bậc cao,
song vẫn còn nhiều việc phải làm.
Giáo dục đại học chưa đáp ứng nhu
cầu nhập học và tiếp cận các
chương trình đào tạo chất lượng
cao. Hệ thống còn chậm thay đổi và
thiếu tính sáng tạo. Các trường đại
học công lập còn gặp nhiều khó
khăn do chưa được tự chủ trên thực
tế về thiết kế hay điều chỉnh
chương trình giảng dạy, huy động
đủ nguồn thu hoặc phát triển đội
ngũ giảng viên chuyên trách và
thực sự có chất lượng cao. Lương
giảng viên (bị quy định chặt chẽ đối
với các cơ sở công lập) còn bất hợp
lý, gây khó khăn cho việc thu hút
nhân tài của các cơ sở đào tạo và
buộc giảng viên thường phải giảng
dạy thêm bên ngoài, kể cả các lĩnh
vực ngoài chuyên môn chính. Đại
học tư thục được tự chủ hơn trong
việc xây dựng chương trình giảng
dạy và học phí nhưng lại không có
khả năng tăng chỉ tiêu tuyển sinh.

Cần phải có sự phối hợp nhất
quán giữa Chính phủ với khu vực
tư nhân và có quyết tâm lớn hơn
trong cải cách các trường đại học và
hệ thống nghiên cứu. Tuy nhiên,
nếu bắt đầu cải cách ngay từ bây
giờ, hệ thống có thể đủ mạnh để
phát triển như mong muốn. Tại thời
điểm này và trong thời gian gần,
hầu hết các doanh nghiệp vẫn chưa
bị cản trở bởi năng lực R&D nội
sinh thấp, nhưng đó sẽ là một trở
ngại khi doanh nghiệp dần trở nên
thâm dụng tri thức hơn. 

Coi doanh nghiệp là trung tâm đổi
mới sáng tạo

Các DNNN không phải chịu áp
lực cạnh tranh nhờ sự hỗ trợ của
Chính phủ; vì vậy áp lực đổi mới
sáng tạo đối với họ là rất nhỏ.
Chương trình tái cơ cấu DNNN
được bàn ở Trụ cột 3 là giải pháp
cho nhóm này. Doanh nghiệp FDI
lựa chọn thuê R&D tại các quốc gia
phát triển hơn về khoa học và công
nghệ. Tác động lan tỏa của R&D mà
các doanh nghiệp FDI thực hiện
không đáng kể do năng lực hấp thụ
của các doanh nghiệp Việt Nam còn
thấp cùng với những quan ngại về
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Giải
pháp cho những thách thức này là
tăng cường năng lực hấp thụ của

VIỆT NAM 203554 BÁO CÁO TỔNG QUAN



các doanh nghiệp trong nước và
đảm bảo tốt hơn quyền sở hữu trí
tuệ. Cuối cùng, các doanh nghiệp tư
nhân trong nước cơ bản có quy mô
quá nhỏ nên chưa cần đến đổi mới
sáng tạo hoặc còn phải lo xử lý
những thách thức trong môi trường
kinh doanh nên chưa quan tâm
nhiều đến năng lực đổi mới sáng
tạo (Chương trình cải cách nhằm
giải quyết thách thức này được
trình bày ở phần trước, bàn về
những trở ngại của doanh nghiệp
tư nhân trong nước). 

Nâng cao năng lực để doanh
nghiệp tiếp thu công nghệ 

Trọng tâm ở đây là giúp doanh
nghiệp cải thiện năng lực để “tiếp
thu công nghệ”. Nền tảng này giúp
doanh nghiệp biết cách áp dụng các
quy trình và công nghệ sản xuất đã
có trên thế giới nhưng còn mới đối
với Việt Nam. Những doanh
nghiệp có năng lực tiếp thu nhanh
nhất sẽ được hưởng lợi và tiếp cận
được các tri thức tiên phong, “mới
trên thế giới”, từ quá trình nâng cao
năng lực tiếp thu và áp dụng công
nghệ. Có thể xác định các doanh
nghiệp có tiềm năng và khả năng
tăng trưởng cao để hỗ trợ nhiều
hơn bằng cách xây dựng một hệ
thống hỗ trợ doanh nghiệp song

hành với tổ chức của khu vực tư
nhân như phòng thương mại và các
ngân hàng giống như tại Nhật Bản
và Xinh-ga-po. Khi các doanh
nghiệp đạt trình độ cao hơn, vấn đề
then chốt là phải tạo điều kiện cho
các trường đại học và viện nghiên
cứu của nhà nước cung cấp kiến
thức sâu và phù hợp hơn. Các
doanh nghiệp này cũng cần một hệ
thống đầu tư mạo hiểm/đầu tư cổ
phần tư nhân hoạt động theo định
hướng thị trường để tài trợ cho các
hoạt động đổi mới sáng tạo rủi ro
cao nhưng cũng có thể đem lại lợi
nhuận cao. 

Đáp ứng nhu cầu về kỹ năng và
kiến thức phù hợp 

Nền tảng này liên quan đến việc
nâng cao số lượng, chất lượng và
mức độ phù hợp của các sản phẩm
nghiên cứu và tri thức, đào tạo vốn
con người trình độ cao, đồng thời
tạo ra và làm sâu sắc hơn những
mối liên kết với mạng lưới tri thức
toàn cầu. Điều này đòi hỏi các cơ sở
nghiên cứu công lập, đặc biệt là các
cơ sở giáo dục bậc cao phải hết sức
năng động để đáp ứng nhanh
chóng nhu cầu về kiến thức và kỹ
năng phù hợp trong nghiên cứu và
giảng dạy. Công thức chung mà các
quốc gia thành công đã áp dụng
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gồm có nhiều thành tố giống nhau: 
l Tăng cường đầu tư vào nghiên

cứu, tri thức và vốn nhân lực chất
lượng cao. 

l Đánh giá chất lượng và mức độ
phù hợp của kết quả nghiên cứu
và các hoạt động liên quan. 

l Đãi ngộ các nhà nghiên cứu làm
việc hiệu quả nhất thông qua việc
phân bổ nguồn lực dựa trên kết
quả và dành đủ nguồn lực cho họ. 

l Cân đối giữa khuyến khích nghiên
cứu cơ bản và nghiên cứu chuyên
sâu theo ưu tiên của quốc gia. 

l Hợp nhất hệ thống các viện nghiên
cứu và giáo dục sau đại học tại các
trường đại học, đồng thời phát
triển mạnh giáo dục sau đại học
thông qua các chương trình đào
tạo tiến sĩ chất lượng cao. 

l Tiếp cận với nguồn tri thức tiên
tiến của thế giới thông qua liên kết
quốc tế. 

Liên tục cải thiện để đảm bảo chất
lượng và kỹ năng phù hợp 

Mục tiêu của nền tảng này là
không ngừng nâng cao chất lượng
và mức độ phù hợp về kĩ năng của
lực lượng lao động, bằng cách nâng
cao khả năng đáp ứng và sự năng
động của giáo dục bậc cao trong bốn
lĩnh vực sau. Một là, người lao động

bình thường sẽ hình thành kĩ năng
của mình thông qua theo học nhiều
chương trình hơn và có chất lượng
cao hơn, đầy đủ hơn và hiệu quả
hơn để sau đó làm việc tại các
doanh nghiệp không chỉ với những
kỹ năng sẵn có mà còn liên tục học
tập để cập nhật kiến thức mới nhất
trong ngành. Hai là, sinh viên sẽ có
nhiều lựa chọn hơn để theo học các
chương trình chất lượng cao ở các
cấp học phù hợp khi chỉ tiêu tuyển
sinh được bãi bỏ, lúc đó các cơ sở
giáo dục phải cạnh tranh để cung
cấp các chương trình tốt nhất với
mức học phí (giá) tốt nhất cho sinh
viên. Ba là, số lượng các trường cao
đẳng và đại học tư thục sẽ tăng
nhanh khi trần học phí được dỡ bỏ
và điều này sẽ tạo điều kiện thuận
lợi mở rộng các cơ sở đào tạo đáp
ứng tốt nhất nhu cầu của sinh viên.
Khi đó, sự bình đẳng về các cơ hội
học tập không bị ảnh hưởng, do tài
trợ tài chính dành cho những sinh
viên khó khăn nhưng đủ điều kiện
học tập sẽ dồi dào hơn. Bốn là, các
hệ thống thông tin hữu hiệu được
hình thành sẽ giúp cho sinh viên tìm
hiểu các thông tin cơ bản về từng
trường đại học và cao đẳng, ví dụ tỉ
lệ sinh viên tìm được việc làm sau
khi ra trường, mức lương sau khi tốt
nghiệp và trình độ giảng viên.
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Tận dụng đô thị hóa để đẩy
mạnh hiện đại hóa và công
nghiệp hóa

Với hiệu ứng kinh tế tích cực do
tập trung dân cư, các đô thị sẽ làm
tăng năng suất, đẩy mạnh đổi mới
sáng tạo và đa dạng hóa các hoạt
động kinh tế. Mật độ dân số và kinh
tế cao hơn cho phép các đô thị tiết
kiệm chi phí giao thông và truyền
thông, tăng mức độ tương tác, tạo
điều kiện chuyên môn hóa sâu, lan
tỏa tri thức và đẩy mạnh cạnh tranh
trên thị trường sản phẩm và thị
trường lao động. Ngoài ra, các đô
thị cũng tạo ra thị trường cho một
số loại dịch vụ kinh doanh chuyên
sâu, tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp tập trung hơn vào phát huy
năng lực cốt lõi để biến các ý tưởng
sáng tạo thành hiện thực với quy
mô thương mại. Các đô thị cũng hỗ
trợ kết nối các cơ hội nghề nghiệp
phù hợp với kỹ năng của người lao
động. Mật độ cao cho phép tạo ra
một thị trường lao động có chiều
sâu và độ kết nối cao. Giống như
nhiều trẻ em ở Ấn Độ lớn lên và trở
thành kĩ sư phần mềm và chuyển
đến làm tại Băng-ga-lo, thành phố
Hồ Chí Minh phát triển năng động
cũng sẽ giúp trẻ em khi lớn lên tìm
được các doanh nghiệp có nhu cầu

và thù lao xứng đáng cho kĩ năng
của các em.

Thực tế ở các nước phát triển và
các nền kinh tế mới nổi phát triển
nhanh càng khẳng định mối quan
hệ chặt chẽ giữa phát triển kinh tế
và đô thị hóa. Không có quốc gia
nào trong thời đại công nghiệp lại
có thể duy trì phát triển kinh tế mà
không đi kèm với đô thị hóa nhanh
(Hình 8). Các bằng chứng quốc tế
cho thấy nếu dân số một thành phố
tăng gấp đôi, năng suất của thành
phố đó tăng thêm 5%. 

Trong ba thập niên qua, Việt
Nam đã trải qua quá trình đô thị hóa
rộng khắp trên cơ sở chuyển đổi cơ
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HÌNH 8. Tốc độ đô thị hóa ở Việt
Nam dường như ngang bằng với
Hàn Quốc và Trung Quốc
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cấu và phát triển kinh tế. Năm 1986,
Việt Nam có chưa đến 13 triệu dân
đô thị. Hiện nay con số đó là 30 triệu
và các đô thị đóng góp trên một nửa
GDP của cả nước. Song song với
tăng mật độ kinh tế ở các đô thị,
chênh lệch giữa các vùng miền, giữa
thành thị và nông thôn đã được
kiểm soát tốt thông qua cơ chế bổ
sung ngân sách của Trung ương cho
các địa phương nghèo, tạo điều kiện
mở rộng cung cấp dịch vụ và hạ
tầng thiết yếu trên cả nước. Ngay
trong các đô thị, sự khác biệt giữa
khu phát triển và khu nghèo cũng
không phải thách thức lớn như tại
nhiều quốc gia đang phát triển khác.

Khi Việt Nam theo đuổi quỹ đạo
tăng trưởng tham vọng hơn nữa, các
đô thị phải sẵn sàng giữ vai trò lớn
hơn trong việc nuôi dưỡng khu vực
tư nhân trong nước phát triển nhanh
chóng, hỗ trợ phát triển các cụm
doanh nghiệp hội nhập vào chuỗi
giá trị toàn cầu, trợ giúp về logistics
và năng lực quản lý để nâng cao
năng suất và đẩy mạnh tăng trưởng.
Để các đô thị đóng vai trò lớn hơn
cần phải định hình lại chính sách và
đầu tư sao cho phát huy mật độ kinh
tế xung quanh các vùng đô thị lớn và
các đô thị thứ cấp có tiềm năng;
khoảng cách kinh tế tới các thị trường
lớn được rút ngắn tạo điều kiện cho

chuyên môn hóa; phân biệt xã hội về
tiếp cận dịch vụ giữa người nhập cư
và cư dân đô thị sẽ được xóa bỏ
nhằm khuyến khích phát triển
nguồn vốn con người, nâng cao hiệu
ứng kinh tế tích cực do tác động của
tập trung dân cư. 

Điều chỉnh chính sách là rất
quan trọng vì đang có những dấu
hiệu cho thấy mô hình đô thị hóa
hiện nay cản trở quá trình chuyển
đổi kinh tế. Dấu hiệu chính là mô
hình phát triển đô thị dựa trên
chuyển đổi mục đích sử dụng đất -
trong đó, các khu công nghiệp phát
triển vượt trước nhu cầu trong khi
phát triển đô thị lại manh mún, phân
tán, không kết nối tốt với mạng lưới
giao thông và các điểm cung cấp
dịch vụ. Từ năm 2000 đến năm 2010,
diện tích các khu công nghiệp đã
tăng thêm khoảng 77.000 ha - đòi hỏi
nguồn ngân sách lớn dành cho phát
triển hạ tầng phục vụ các khu công
nghiệp này. Việc sử dụng các nguồn
lực công trên sẽ rất giá trị nếu mang
lợi ích kinh tế lớn. Tuy nhiên, thực tế
không hoàn toàn như vậy, tỷ lệ lấp
đầy các khu công nghiệp chỉ dưới
50%. Khu công nghiệp và khu đô thị
phát triển manh mún và phân tán
còn gây ra vấn đề thậm chí nghiêm
trọng hơn. Có tới 70% diện tích đất
công nghiệp tại thành phố Hồ Chí
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Minh lại nằm rải rác và lộn xộn bên
ngoài các khu công nghiệp được phê
duyệt chính thức, làm giảm mật độ
kinh tế. Đô thị phải được phát triển
với quy mô xứng tầm.

Dấu hiệu thứ hai là hạn chế về
kết nối giữa đô thị và thị trường,
tình trạng thiếu tin cậy của chuỗi
cung ứng và chi phí logistics cao.
Lưu ý rằng chi phí logistics ở Việt
Nam chiếm tới 21% GDP, so với ước
tính 19% tại Trung Quốc và 15% tại
Thái Lan. Chất lượng đường bộ xấu
làm giảm tốc độ vận chuyển hàng
hóa (chỉ khoảng 40-50 km/h) và theo
báo cáo có khoảng 30 ca tử vong do
tai nạn mỗi ngày. Tại các thành phố
lớn, tình trạng ùn tắc và nghẽn cổ
chai là những thách thức nghiêm
trọng về hiệu suất kinh tế, giảm khả
năng thu hút người dân về sinh sống
và kinh doanh. Chẳng hạn, đi từ
quận trung tâm thành phố Hồ Chí
Minh đến trung tâm khu đô thị mới
Bình Dương ngoài giờ cao điểm mất
đến 2 tiếng đồng hồ mặc dù khoảng
cách chỉ có 40 km. Kết nối liên vùng
yếu kém càng làm cho khoảng cách
kinh tế xa hơn, các tỉnh và thành phố
giống như các ốc đảo biệt lập trong
một thị trường đồng bộ. 

Dấu hiệu thứ ba là chuyển đổi
không gian đang gặp cản trở do

khác biệt giữa các nhóm dân cư
ngày càng tăng, người nhập cư phải
chịu mức tiền công thấp hơn và ít
có cơ hội tiếp cận các dịch vụ ở đô
thị (xem chi tiết ở Trụ cột 2). Nếu
không có hộ khẩu, người nhập cư
phải đối mặt với vô vàn khó khăn
trong cuộc sống hàng ngày khi đi
xin việc, vay vốn, đăng ký kinh
doanh (hoặc đăng ký xe máy), mua
hoặc thuê nhà, đăng ký bảo hiểm y
tế... Những khó khăn đó làm cho
người nhập cư ngại không muốn
đầu tư cho vốn con người và tài sản
lâu bền, làm giảm hiệu ứng kinh tế
tích cực do tập trung dân cư.

Hai nhóm chính sách chủ yếu
về đô thị để hỗ trợ và tạo điều kiện
tăng trưởng kinh tế cao hơn cần
điều chỉnh là: nâng cấp thể chế và
phát triển hạ tầng kết nối. 

Nâng cấp thể chế 

Phát triển thị trường đất đai.
Trọng tâm của cải cách chính sách
đô thị là tạo điều kiện để thị trường
đất đai được hình thành và phát
triển. Cải cách thể chế đất đai
(chẳng hạn cải cách về đăng ký
quyền sử dụng đất, thẩm định giá
đất theo cơ chế thị trường) là một
ưu tiên để giảm bớt tình trạng
chuyển đổi đất tùy tiện và manh
mún. Việc đầu tiên cần làm là tăng
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tính minh bạch trong định giá đất
bằng cách thiết lập cơ chế thường
xuyên công khai giá đất qua đấu giá
hoặc giao dịch mua bán đất đai.
Những nỗ lực đó cần gắn với
những cải cách về ngân sách của
địa phương theo hướng khuyến
khích áp dụng rộng rãi thuế đất và
thuế bất động sản thay cho nguồn
thu từ phí chuyển đổi mục đích sử
dụng đất như hiện nay. 

Tăng cường phối hợp trong công tác
kế hoạch hóa. Lợi ích cục bộ do phát
triển sản xuất kinh doanh giới hạn
trong phạm vi lãnh thổ của địa
phương làm giảm tiềm năng phát
triển theo cụm và hiệu quả kinh tế
theo quy mô trong đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng. Việc phát triển kết
cấu hạ tầng nhằm đáp ứng tiêu
chuẩn phân loại hệ thống đô thị hiện
nay dẫn đến tình trạng đô thị phát
triển manh mún. Cần tăng cường thể
chế quy hoạch đô thị tích hợp theo
hướng nhấn mạnh tầm quan trọng
của hiệu quả kinh tế theo quy mô ở
các hành lang, đô thị lớn/vùng đô thị
hoặc các vùng kinh tế lớn46. Việt
Nam đang ở thời điểm quan trọng

của quá trình đô thị hóa đòi hỏi sự
quản lý phù hợp với sự tham gia
đồng bộ của “các cấp, các ngành” và
cần phải rà soát lại nhiệm vụ của các
bộ, ngành và điều chỉnh lại cho phù
hợp với thông lệ quốc tế tốt nhất.

Tăng cường quy hoạch đô thị. Nhu
cầu cấp thiết hiện nay là phải nâng
cao năng lực cho các đơn vị lập quy
hoạch đô thị để lồng ghép vấn đề
kinh tế - xã hội vào các đề án quy
hoạch. Các quy hoạch tổng thể và
các kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng
khác phải gắn với quy trình ngân
sách, nếu không sẽ thiếu tính khả
thi. Hơn nữa, cần phải có cơ chế
phối hợp để gắn kết công tác quy
hoạch và kế hoạch của các tỉnh và
thành phố vì hiện nay kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, quy
hoạch đô thị và quy hoạch phát
triển hạ tầng ngành do các cơ quan
đơn vị khác nhau lập ra dẫn đến
tình trạng lộ trình thực hiện khác
nhau, dữ liệu và dự báo không nhất
quán. Nhờ đó tính đồng bộ về thời
gian sẽ đảm bảo và giảm thiểu số
lượng kế hoạch và quy hoạch trong
cùng một không gian lãnh thổ (tốt
nhất là chỉ cần hai đến ba đề án).
Cuối cùng, cần phải xây dựng một
đội ngũ cán bộ có chuyên môn,
năng lực lập quy hoạch và quản lý
đô thị. Các trường đại học cần chú
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46. Tại các quốc gia như Nhật Bản và Hàn
Quốc, nhiệm vụ về quản lý đất đai, kết cấu
hạ tầng, giao thông và tài nguyên nước được
giao cho một Bộ nhằm phối hợp chính sách
tốt hơn ở cấp vùng và đô thị.



trọng hơn vào đào tạo ngành này và
các Bộ, địa phương cũng cần tập
trung vào việc tuyển dụng nhân tài. 

Mở rộng hạ tầng kết nối 

Lồng ghép quy hoạch giao thông và
logistics. Chính phủ cần đẩy mạnh
lồng ghép quy hoạch giao thông và
logistics một cách đồng bộ theo các
phương thức, các khu vực địa lý và
theo chức năng của các cơ quan nhà
nước. Nguyên nhân cơ bản của tình
trạng các phương thức vận tải
không đảm bảo cả về cung và cầu
và vận hành riêng rẽ là do việc quy
hoạch được lập riêng rẽ, phi tập
trung và manh mún.

Cải thiện chất lượng đường bộ và
logistics. Xe tải bị cấm hoạt động
trong các khu vực đô thị lớn do tắc
nghẽn giao thông. Tải trọng cầu
đường hạn chế và tình trạng hạ
tầng giao thông nói chung làm tăng
chi phí. Tuyến đường kết nối với
những cảng lớn ưu tiên (Hải Phòng
và Cái Mép - Thị Vải) có thể cần xây
dựng lại và các tuyến hành lang
đường bộ và các tuyến đường cao
tốc cần được đầu tư nhiều hơn. 

Nâng cao trình độ và chất lượng
dịch vụ giao thông đô thị. Trong quá
trình thực hiện các dự án và hỗ trợ
đầu tư, các cơ quan thẩm quyền cần
phải xác định lại vai trò của nhà

nước và thị trường trong quản lý
quá trình đô thị hóa. Cụ thể là:
l Xác định đúng vai trò của Nhà

nước, tập trung vào hoàn thiện
năng lực trong các lĩnh vực mà chỉ
Chính phủ mới quản lý được. Điều
này bao gồm tăng cường năng lực
và phối hợp trong quy hoạch đô
thị, tăng đầu tư công, cải thiện dịch
vụ xã hội, và tăng cường đầu tư
vào hạ tầng nhằm hỗ trợ các kế
hoạch phát triển đô thị.

l Phân công lại trách nhiệm gắn với
quyền hạn và nguồn lực giữa
chính quyền các cấp từ Trung
ương tới tỉnh và thành phố để
đảm bảo các vấn đề khi được giải
quyết ở cấp vùng không ảnh
hưởng đến lợi ích của địa phương.

l Nới lỏng kiểm soát và giảm sự
tham gia của nhà nước trong các
hoạt động mà thị trường điều tiết
có hiệu quả hơn, cụ thể là thị
trường đất đai (sự can thiệp của
Nhà nước làm sai lệch các tín hiệu
về giá). Giải pháp ở đây không
phải là đưa ra các quy định mới
mà là nới lỏng các hạn chế.

Phát triển bền vững về môi trường 

Các vấn đề về môi trường phát
sinh trong quá trình phát triển chưa
được giải quyết, tích tụ lại, đe dọa
tính bền vững của tăng trưởng dài
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hạn. Nếu tiếp tục theo đuổi mô hình
tăng trưởng như hiện nay, đến năm
2035 các vấn đề này sẽ càng trầm
trọng thêm, trong đó quá trình công
nghiệp hóa, đô thị hóa càng làm cạn
kiệt thêm tài nguyên đất, nước và
năng lượng. Một bài học kinh
nghiệm là chất lượng môi trường
không khí và nước không chỉ quan
trọng đối với các vấn đề sinh thái và
chất lượng cuộc sống nói chung mà
còn đối với việc nâng cao thu nhập. 

Việt Nam đang đối mặt với bốn
thách thức về môi trường sau đây: 

Bốn thách thức về môi trường 

Cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên 

Việt Nam phụ thuộc vào tài
nguyên thiên nhiên nhiều hơn hầu
hết các quốc gia khác trong khu
vực. Điều này thể hiện rõ nhất
trong cơ cấu lao động. Khoảng một
nửa lực lượng lao động sống phụ
thuộc vào nông nghiệp hoặc đất đai
dưới các hình thức khác nhau.
Chính sách phát triển nông nghiệp
kém làm trầm trọng tình trạng xói
mòn đất, hủy hoại rừng nguyên
sinh và đa dạng sinh học, như tại
khu vực Tây Bắc và miền Trung.
Đất bị xói mòn góp phần làm tăng
tần suất và mức độ nghiêm trọng
của lũ lụt đối với đất nông nghiệp
và dân cư phía hạ nguồn. Phần lớn

rừng phòng hộ ngập mặn đã bị phá
hủy, ước tính thiệt hại hàng năm là
34 triệu đô-la, còn hoạt động khai
thác quá mức làm cạn kiệt nguồn
thủy sản ven bờ, đe dọa sinh kế của
hàng trăm nghìn người dân. Sản
lượng nông nghiệp đã tăng mạnh
nhưng sử dụng đất quá nhiều cũng
như lạm dụng phân bón và thuốc
trừ sâu. Nếu không có quy định và
kiểm soát chặt thì 20 năm tới sẽ có
sự cạnh tranh khốc liệt về đất canh
tác, ngày càng nhiều đất rừng bị
chuyển sang mục đích nông nghiệp
và vì vậy những tài nguyên quý giá
đó ngày càng cạn kiệt nhanh hơn.

Suy giảm chất lượng môi trường 

Chất lượng đất, nước và không
khí đã xấu đi đáng kể. Ô nhiễm
nước đã trở nên nghiêm trọng, nhất
là tại các vùng gần Hà Nội và Thành
phố Hồ Chí Minh. Chất lượng
không khí cũng giảm do tăng sử
dụng nhiên liệu hóa thạch để phát
điện, sử dụng trong công nghiệp và
vận tải. Chất lượng không khí thấp
là nguyên nhân làm trẻ em dưới 5
tuổi mắc các bệnh đường hô hấp với
tỉ lệ cao. Do chất lượng không khí
thấp, ước tính 4.000 ca tử vong sớm
mỗi năm có liên quan đến nhiệt điện
than. Tại các khu vực đô thị, ô
nhiễm môi trường do nước thải sinh
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hoạt và nước thải công nghiệp đã
làm nhiễm độc các nguồn nước, tác
động xấu đến hoạt động kinh tế và
mặc dù chưa đánh giá đầy đủ
nhưng tác động đến sức khỏe con
người là rất nghiêm trọng. 

Nguy cơ do biến đổi khí hậu 

Biến đổi khí hậu làm trầm trọng
thêm những hệ lụy do sử dụng tài
nguyên thiên nhiên không bền
vững và suy thoái môi trường. Việt
Nam là một trong những quốc gia
chịu tác động nặng nề nhất bởi biến
đổi khí hậu do vị trí địa lí, tập trung
dân cư đông ở các vùng đồng bằng
thấp và nền kinh tế phụ thuộc
nhiều vào các ngành dễ bị tổn
thương do biến đổi khí hậu. Các dự
báo về lượng mưa, nhiệt độ và mực
nước biển cho thấy các địa bàn có
mật độ cao và quan trọng về kinh tế
phải đối mặt với rủi ro lớn. Những
nguy cơ từ biến đổi khí hậu cho
thấy cần phải có cách tiếp cận dựa
trên thông tin đầy đủ về các yếu tố
dân số, kinh tế-xã hội, chính trị và
sinh thái tự nhiên trong quyết định
về phân bổ nguồn lực, phối hợp
trong quy hoạch và sử dụng đất đai
và những tài nguyên khác. Để giảm
thiểu nguy cơ do biến đổi khí hậu
cần phát triển theo định hướng
chống chịu với khí hậu.

Tiêu thụ năng lượng ngày càng tăng 

Sử dụng năng lượng tại Việt Nam
tăng nhanh hơn bất kì quốc gia nào
khác trong khu vực, chủ yếu là do
tăng tiêu thụ điện năng. Theo xu
thế và chính sách hiện nay, tỷ trọng
than dùng cho phát điện sẽ tăng từ
32% năm 2014 lên đến 54% năm
2030, trong khi khoảng 60% lượng
than dùng cho sản xuất điện sẽ phải
nhập khẩu. Cường độ tiêu thụ năng
lượng (được tính bằng năng lượng
tiêu thụ trên mỗi đơn vị sản lượng)
của Việt Nam cũng thuộc hàng cao
nhất thế giới, một trong những
nguyên nhân chính là do sử dụng
năng lượng kém hiệu quả. Các
chính sách về năng lượng được ban
hành trong vài năm tới - liên quan
đến hiệu suất sử dụng năng lượng,
năng lượng tái tạo, khí thiên nhiên
và than đá - sẽ quyết định xu hướng
phát triển của ngành năng lượng và
các vấn đề liên quan.

Những chọn lựa đúng

Việt Nam đang ở thời điểm
mang tính quyết định, lựa chọn
đúng sẽ tránh được suy thoái môi
trường và phí tổn để khắc phục hậu
quả môi trường như nhiều quốc gia
đã phải đối mặt. Tăng trưởng cac-
bon thấp đòi hỏi phải ưu tiên đầu tư
tính đến phí tổn môi trường, đảm
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bảo phát triển bao trùm và có khả
năng chống chịu và đây chính là một
sự lựa chọn bền vững và khả thi
trong dài hạn. Do vậy, phải có thể
chế mạnh để giám sát và thực thi các
kế hoạch, chính sách, pháp luật đối
với quản lý môi trường và tài
nguyên thiên nhiên bền vững.
Khuyến khích đầu tư bền vững (với
sự tham gia của khu vực tư nhân)
mang lại lợi ích cho môi trường và
người nghèo. Cũng cần cải thiện
việc tiếp cận và sử dụng thông tin
trong quá trình ra quyết định, giám
sát, đảm bảo tính công khai và trách
nhiệm giải trình. 

Thể chế và chính sách mạnh. Tăng
trưởng bền vững chủ yếu liên quan
đến các chính sách giải quyết thất
bại của thị trường và “định giá
đúng” thông qua các hình thức ưu
đãi có mục tiêu như thuế môi
trường, định giá các tác động tiêu
cực về môi trường như phát thải
các-bon, hình thành và cho phép
thương mại hóa quyền tài sản, giảm
trợ cấp bất hợp lý. Để giảm bớt lực
cản đối với tăng trưởng như vậy
phải có thông tin minh bạch, ví dụ,
về giá trị kinh tế của các dịch vụ
môi trường mà tài nguyên thiên
nhiên mang lại. 

Việt Nam cần có sự phối hợp tốt

hơn giữa các thể chế công để khắc
phục thất bại thị trường liên quan
đến môi trường cũng như thực thi
nghiêm các luật lệ và tiêu chuẩn.
Đòi hỏi này rất rõ đối với Đồng
bằng sông Cửu Long, khu vực rất
dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí
hậu, cần phải được quy hoạch và
đầu tư phù hợp, hiệu quả. Tuy
nhiên, thực trạng thể chế tại khu
vực này vẫn còn phức tạp, nhiều
Bộ, ngành và cơ quan lập và triển
khai thực hiện quy hoạch, thiếu
phối hợp giữa các địa phương trong
các quyết định đầu tư. Các tổ chức
công cũng cần hoàn thiện chính
sách nông nghiệp bền vững và tăng
cường năng lực thực hiện. Hiện
nay, các chính sách khuyến nông
thường mâu thuẫn với các mục tiêu
bảo vệ môi trường. Ví dụ, nhà nước
đang trợ cấp để nâng cao công suất
chế biến thủy sản hoặc đóng tàu cá
tại những địa bàn đang nỗ lực bảo
tồn nguồn thủy sản. 

Đầu tư thông minh cho ứng phó
với biến đổi khí hậu. Một hướng đi
cần thực hiện là đẩy nhanh quá
trình tái cơ cấu và cổ phần hóa
DNNN trong các lĩnh vực tài
nguyên, năng lượng và công
nghiệp nặng. Tăng trưởng theo
hướng đó cũng đòi hỏi phải xây
dựng và thực hiện các tiêu chuẩn, ví
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dụ an toàn sinh học trong nuôi
trồng thủy sản hoặc nâng cao hiệu
suất sử dụng năng lượng (đặc biệt
là về phía cầu). Chính phủ cần cung
cấp dịch vụ và hàng hóa công để
tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân
tham gia nhiều hơn vào đầu tư
xanh, hòa nhập và có khả năng
chống chịu. Các sản phẩm năng
lượng (nhất là điện) nếu được định
giá tốt hơn sẽ giúp cải thiện hiệu
suất sử dụng đồng thời thu hút
thêm đầu tư tư nhân. Cần khuyến
khích nhiều hơn tư nhân đầu tư vào
lĩnh vực năng lượng tái tạo khác
hơn chỉ là vào thuỷ điện. Nhờ đó, tỷ
trọng điện sản xuất bằng nguồn
năng lượng tái tạo (như thuỷ điện,
gió, mặt trời và sinh khối kết hợp
với khí thiên nhiên sạch) sẽ được
nâng cao. 

Hệ thống thông tin. Công bố và
hài hoà hoá thông tin là cơ sở để
quản lý hiệu quả các nguồn tài
nguyên thiên nhiên, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường và suy thoái đất.

Cần tăng cường dữ liệu và thông
tin sử dụng cho quản lý tài nguyên
thiên nhiên, làm cho thông tin dễ
hiểu và dễ tiếp cận với đại bộ phận
dân chúng. Việt Nam có thể đẩy
mạnh việc áp dụng công nghệ trong
nâng cấp hệ thống thông tin có liên
quan đến vấn đề môi trường.
Nhưng trước tiên, hệ thống này cần
cập nhật, mở rộng quy mô và hài
hoà hơn nữa các nền tảng thông tin
hiện có. 

Chi phí thuần để có tăng trưởng
bền vững và có khả năng chống
chịu về lâu dài không đáng kể. Vốn
đầu tư ban đầu thường được thu
hồi qua tiết kiệm về chi phí vận
hành, hoặc qua tạo được thị trường
mới và nâng cao kĩ năng (miễn là
các biện pháp đó phù hợp với đòi
hỏi của kinh tế thị trường). Hầu hết
các ước tính cho thấy đầu tư vào
giảm khí thải các-bon trong các hệ
thống năng lượng đều có thể tự
hoàn vốn.
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Công bằng là giá trị sâu thẳm
của người Việt Nam. Lời
mở đầu Hiến pháp nước

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt
Nam năm 2013 đặt ra mục tiêu “dân
giàu, nước mạnh, dân chủ, công
bằng, văn minh”. Điều 50 quy định
“Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội
để công dân thụ hưởng phúc lợi xã
hội”. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam,
đặc biệt trong thập niên 1990, phần
lớn nhờ vào phân phối quyền sử
dụng đất công bằng hơn trong
những năm đầu Đổi mới, nhờ đó sản
xuất nông nghiệp được đẩy mạnh.
Chính phủ đã chuyển những nguồn
lực có được từ tăng trưởng dành
cho mục tiêu công bằng, qua đó
giúp Việt Nam tránh được tình
trạng bất bình đẳng tăng mạnh như
một số quốc gia tăng trưởng nhanh
khác phải gánh chịu. Tuy nhiên, kết
quả thành tựu đạt được trong quá
khứ không đảm bảo cho sự thành
công trong tương lai và những dấu
hiệu gia tăng bất bình đẳng đang

bắt đầu nổi lên. Hướng tới năm
2035, Việt Nam sẽ đối diện với
chương trình kép: chương sự chưa
hoàn thành về đảm bảo bình đẳng
cơ hội và cần một chương trình mới
về sự phát triển của tầng lớp trung
lưu và dân số đang già đi. 

Nhu cầu phải có tầm nhìn mới
về vai trò của chính sách xã hội là cơ
sở cho các nội dung của chương
trình nghị sự kép. Về mặt lịch sử,
đặc biệt trong nền kinh tế kế hoạch
hóa tập trung, các lĩnh vực xã hội
được coi là những lĩnh vực “không
tạo ra của cải vật chất”. Quan điểm
này đang thay đổi trên toàn thế giới.
Các lĩnh vực xã hội cũng tạo ra
nhiều của cải vật chất và ngày càng
giữ vai trò trung tâm trong việc hiện
thực hóa các mục tiêu của nền kinh
tế tri thức và nền kinh tế thu nhập
trung bình cao có năng lực cạnh
tranh toàn cầu. Giáo dục có những
đóng góp quan trọng vào tăng
trưởng năng suất, còn các thể chế thị
trường lao động là cơ chế chính để
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cân bằng giữa tăng trưởng năng
suất và phúc lợi xã hội. Cải cách
chính sách hộ khẩu đóng vai trò quan
trọng để hiện thực hóa đầy đủ tiềm
năng thay đổi cơ cấu kinh tế từ việc
làm ở khu vực nông thôn năng suất
thấp sang việc làm ở đô thị trong các
hoạt động kinh tế chính thức. Hệ
thống an sinh xã hội đầy đủ sẽ tạo
điều kiện để người dân chấp nhận
rủi ro kinh doanh với niềm tin rằng
họ sẽ không rơi vào cảnh cùng cực
khi thất bại. Bảo hiểm y tế toàn dân
đảm bảo người dân sẽ khỏe mạnh
hơn và yên tâm chuyển các khoản
tiết kiệm dự phòng cho y tế sang các
mục đích sử dụng hiệu quả hơn.

Chương trình còn dang
dở: Đảm bảo bình đẳng về
cơ hội 

Quá trình chuyển đổi từ kinh tế
tập thể sang kinh tế thị trường đã tạo
động cơ làm giàu cho những cá nhân
chăm chỉ, tài năng và có khiếu kinh
doanh nhưng cũng khó tránh khỏi
dẫn tới tình trạng có một số bất bình
đẳng về thu nhập. Đây là kết quả của
sự kết hợp giữa cơ hội, nỗ lực và may
mắn. Bất bình đẳng về thu nhập là
điều hiển nhiên trong nền kinh tế thị
trường, nhưng bất bình đẳng về cơ
hội là bất công, không phù hợp với
tinh thần của Hiến pháp. Bình đẳng

về cơ hội là không phụ thuộc vào
hoàn cảnh khi sinh ra và là “sân chơi
công bằng” cho mọi người để họ đều
có cơ hội như nhau để thành công.
Mặc dù đã đạt được những tiến bộ
lớn về xã hội, nhưng bất bình đẳng
về cơ hội vẫn còn là vấn đề cần được
quan tâm giải quyết ở Việt Nam.

Phần này tập trung thảo luận
vấn đề bất bình đẳng về cơ hội liên
quan đến ba nhóm yếu thế: người
dân tộc thiểu số, người khuyết tật
và người nhập cư đô thị. Nhóm
người yếu thế chiếm đến một phần
tư dân số, đang phải đối mặt với
những thách thức nhất định mặc dù
Chính phủ đã cam kết mạnh mẽ về
sự hòa nhập của họ trong xã hội.
Nội dung của phần này đề cập đến
các cam kết của Chính phủ, những
thách thức và định hướng chính
sách đối với mỗi nhóm nêu trên,
đồng thời, cũng điểm lại vấn đề
công bằng giới, tập trung vào bất
cân đối trong các vị trí lãnh đạo và
tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh. 

Người dân tộc thiểu số 

Thách thức lớn nhất về công
bằng ở Việt Nam là khoảng cách
lớn và khó thay đổi giữa người dân
thuộc nhóm 52 dân tộc thiểu số với
người Kinh và người Hoa. Khoảng
cách này một phần là do những bất
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lợi lớn của trẻ em người dân tộc
thiểu số trong tiếp cận các cơ hội
(Hình 9). 

Về lâu dài, thoát ly có thể là con
đường hòa nhập kinh tế cho nhiều
người dân tộc thiểu số, điều này cho
thấy cần thiết phải chú trọng đến
việc bình đẳng về cơ hội cho các con
em thế hệ tiếp theo của người dân
tộc thiểu số để khi trưởng thành, họ
có đủ khả năng sống một cuộc sống
sung túc. Ba khía cạnh có mối quan
hệ với nhau tạo nên một tam giác bất
bình đẳng về cơ hội đối với trẻ em
dân tộc thiểu số, đó là ít học, suy
dinh dưỡng và điều kiện sinh hoạt
thiếu vệ sinh.

Tỷ lệ nghèo cao hơn có thể là lý
do chính dẫn đến trình độ học vấn
thấp ở người dân tộc thiểu số. Tỷ lệ
nhập học thấp ở các cấp trung học
phổ thông và các bậc học cao hơn
của học sinh dân tộc thiểu số là hệ
quả của nhiều yếu tố, trong đó có
tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em
mà nguyên nhân là do điều kiện vệ
sinh kém. Theo chu trình (Hình 10),
trẻ em lớn lên ở các hộ nghèo với bố
mẹ có học vấn thấp, dễ phải bỏ học
sớm, dễ bị suy dinh dưỡng và thiếu
các điều kiện vệ sinh đảm bảo.
Thực hiện các chính sách có trọng
tâm trong cả ba khía cạnh trên có
thể thu hẹp khoảng cách về cơ hội. 

Cải thiện cơ hội tiếp cận giáo
dục của trẻ em người dân tộc thiểu
số là ưu tiên chính sách hàng đầu.
Vấn đề này có thể được giải quyết
qua mở rộng các sáng kiến hiện nay
của Chính phủ: các chương trình
giáo dục từ sớm chất lượng cao; bổ
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HÌNH 9. Trẻ em người dân tộc
thiểu số đối mặt với bất bình
đẳng về cơ hội lớn hơn
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Nguồn: Phân tích dữ liệu Khảo sát mức sống
hộ gia đình ở Việt Nam (VHLSS) 2014 và
Khảo sát đa nhóm chỉ số (MICS).

HÌNH 10. Tam giác bất bình đẳng
về cơ hội của trẻ em 
người dân tộc thiểu số
 Giáo dục kém

Suy dinh dưỡngVệ sinh kém



nhiệm trợ giảng biết tiếng mẹ đẻ là
tiếng dân tộc trong những năm đầu
của giáo dục tiểu học để tạo thuận
lợi cho các em chưa biết nói tiếng
Việt; hỗ trợ tài chính để trẻ em
người dân tộc thiểu số được đi học
trung học phổ thông, bao gồm cả
trợ cấp bằng tiền cho hộ gia đình
với điều kiện trẻ em phải đi học. 

Cải thiện về dinh dưỡng là ưu
tiên thứ hai. Nhiều nghiên cứu cho
thấy dinh dưỡng ở lứa tuổi đầu đời
có tác động đáng kể đến phát triển
nhận thức ban đầu và khả năng sẵn
sàng học tập ở trường. Mặc dù đã
có các chương trình về vấn đề này
nhưng tỷ lệ suy dinh dưỡng cao ở
trẻ em người dân tộc thiểu số vẫn
tồn tại (Hình 11a). Kinh nghiệm của
Chương trình dinh dưỡng quốc gia
ở Thái Lan (giảm được trên 75% tỷ
lệ suy dinh dưỡng trong mười năm)
cho thấy có thể đạt được kết quả
nếu có sự nỗ lực chung của cả nước.
Những hợp phần của một chiến
dịch tương tự tại Việt Nam có thể
bao gồm khuyến khích cho trẻ sơ
sinh bú sữa mẹ hoàn toàn trong
vòng sáu tháng đầu, kết hợp với
kéo dài thời gian nghỉ sinh của phụ
nữ đi làm; áp dụng một chương
trình toàn diện tăng cường sử dụng
các thực phẩm cơ bản có chứa
Vitamin A, sắt, selen và kẽm; phát

triển các giống gạo và ngô mới
được tăng cường vi chất bằng công
nghệ sinh học (bio-fortified) và
cung cấp miễn phí các chất bổ sung
dinh dưỡng cho phụ nữ trong độ
tuổi mang thai. 

Ưu tiên chính sách thứ ba là cải
thiện điều kiện vệ sinh. Nguyên
nhân chính dẫn đến suy dinh
dưỡng là do thói quen vệ sinh kém
và thiếu cải thiện về điều kiện vệ
sinh. Ở những cộng đồng chưa có
nhà vệ sinh được cải tạo, trẻ em
thường dễ nhiễm vi khuẩn, vi-rút,
nấm và ký sinh trùng gây ra nhiễm
trùng đường ruột. Tỷ lệ nhiễm tiêu
chảy và nhiễm ký sinh trùng cao là
hai nguyên nhân hàng đầu gây ra
bệnh tật tại vùng miền núi phía Bắc,
và thiếu khả năng tiếp cận các điều
kiện vệ sinh đủ tiêu chuẩn là một
nguyên nhân khiến cho tỷ lệ tử
vong trẻ sơ sinh dân tộc thiểu số
luôn ở mức cao (Hình 11b). Tỷ lệ
thấp còi của trẻ em dưới năm tuổi
thực sự cao trong cộng đồng dân
tộc thiểu số hầu hết là do thiếu các
điều kiện vệ sinh đủ tiêu chuẩn.
Cần có một chương trình mục tiêu
quốc gia về vệ sinh, khuyến khích
đẩy mạnh thay đổi hành vi trong
toàn cộng đồng nhằm phổ cập sử
dụng nhà vệ sinh đủ tiêu chuẩn cho
người dân tộc thiểu số.  
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Khi triển khai các chương trình
về giáo dục, vệ sinh và dinh dưỡng
cho trẻ em người dân tộc thiểu số -
và các chương trình giảm nghèo
cho người dân tộc thiểu số nói
chung - Chính phủ nên áp dụng
cách tiếp cận thí điểm, giám sát và
đánh giá. Cách tiếp cận này là phù
hợp và có lợi vì trong nhiều trường
hợp “tác dụng” của các chương
trình còn chưa thật rõ ràng. Cách
tiếp cận thí điểm được đánh giá kỹ

lưỡng trước khi các chương trình
được nhân rộng về quy mô. Trong
cả ba lĩnh vực trong tam giác trên,
những sáng kiến khả quan nhất
dựa trên những hiểu biết sâu sắc về
phong tục tập quán có thể có vai trò
rất hữu ích. Ngoài các tính toán về
chi phí và lợi ích, việc lựa chọn cho
con đi học, nuôi dưỡng trẻ sơ sinh
và xây dựng nhà vệ sinh do nhiều
yếu tố khác nhau quyết định. Can
thiệp ở cả ba khía cạnh nhằm thúc
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HÌNH 11. Khoảng cách lớn về sức khoẻ và dinh dưỡng trẻ em 
theo nhóm dân tộc vẫn tồn tại
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Nguồn: Phân tích kết quả khảo sát của Viện Dinh dưỡng quốc gia và Khảo sát đa nhóm chỉ
số (MICS) năm 2006 và 2011, và các báo cáo năm 2014.
Ghi chú: Trong số liệu suy dinh dưỡng, nhóm dân tộc đa số chỉ gồm người Kinh; số liệu về tỷ
lệ tử vong trẻ sơ sinh có cả người Kinh và người Hoa. Số liệu trong hình là ước lượng điểm
dựa trên số liệu khảo sát hộ gia đình. Như với mọi ước lượng dựa trên khảo sát, các số liệu
phải tính đến sai số lấy mẫu. Sai số lấy mẫu và khoảng tin cậy quanh ước lượng điểm là lớn
hơn cho dân tộc thiểu số do cỡ mẫu nhỏ trong khảo sát. Các báo cáo MICS không nêu rõ
khoảng tin cậy đối với các ước lượng điểm. 



đẩy hành vi có thể đạt hiệu quả cao
và hiệu suất về chi phí. 

Các chính sách và chương trình
nhằm đạt được bình đẳng về cơ hội
cho nhóm dân tộc thiểu số cần giải
quyết được những vấn đề khó khăn
hơn như: những định kiến và
khuôn mẫu đối với dân tộc thiểu số
cũng như thiếu các kênh truyền tải
tiếng nói của các dân tộc thiểu số.
Mặc dù khung khổ pháp lý công
nhận bình đẳng về địa vị giữa
nhóm dân tộc thiểu số và dân tộc
Kinh đã đầy đủ, song định kiến đối
với dân tộc thiểu số vẫn còn khá
phổ biến47. Có thể lấy giáo dục làm
nền tảng để giải quyết vấn đề này
bằng việc chú trọng vào nhận thức
đúng và tôn trọng tính đa dạng về
dân tộc và văn hóa của Việt Nam. 

Thực tế là đại diện các dân tộc
thiểu số trong Ủy ban Dân tộc còn ít
và chính quyền địa phương thường
là người Kinh, thậm chí ngay tại các
vùng người dân tộc thiểu số là chủ
yếu. Việt Nam có thể hưởng lợi khi
các tổ chức xã hội của dân tộc thiểu
số tham gia xây dựng và triển khai
chính sách. 

Người khuyết tật 

Việt Nam có nhiều người
khuyết tật, một phần do hệ quả
chiến tranh. Trong tầm nhìn dài
hạn, người khuyết tật xứng đáng
được quan tâm để hòa nhập xã hội
vì một số lý do. Thứ nhất, số lượng
người khuyết tật có thể tăng nhanh
khi dân số già tăng lên và theo dự
báo sẽ vượt quá 12 triệu người vào
năm 2035. Thứ hai, kỳ vọng được
hòa nhập của bộ phận người
khuyết tật và gia đình họ ngày càng
tăng khi Việt Nam đạt mức thu
nhập trung bình cao. Thứ ba, nguồn
lực sẽ tăng lên tạo điều kiện thực
hiện những cam kết mạnh mẽ về
hòa nhập cho người khuyết tật.
Những cam kết đó, trước hết phải
kể đến Luật Người khuyết tật, được
thông qua năm 2010 và Công ước
của Liên hiệp quốc về Quyền của
Người Khuyết tật (CRPD) được
Việt Nam phê chuẩn vào tháng 2
năm 2015. Hiến pháp của Việt Nam
cũng quy định về bảo vệ người
khuyết tật. 

Mục đích của Công ước của
LHQ về Quyền của người khuyết
tật là “khuyến khích, bảo vệ và
đảm bảo mọi người khuyết tật
được hưởng thụ một cách đầy đủ
và bình đẳng quyền con người
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vững, Khu vực châu Á, Thái Bình Dương.



cũng như các quyền tự do cơ bản,
đồng thời thúc đẩy sự tôn trọng đối
với nhân phẩm vốn có của người
khuyết tật”. Luật Người khuyết tật
đảm bảo những quyền sau của
người khuyết tật:
l Tham gia bình đẳng vào các hoạt

động xã hội; 
l Sống độc lập và hòa nhập cộng

đồng; 
l Được miễn hoặc giảm một số

khoản đóng góp cho các hoạt
động xã hội; 

l Được chăm sóc sức khỏe, phục
hồi chức năng, học văn hóa, học
nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý,
tiếp cận công trình công cộng,
phương tiện giao thông, công
nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa,
thể thao, du lịch và dịch vụ khác
phù hợp với dạng tật và mức độ
khuyết tật.

Trên thế giới, người khuyết tật
thường bị che giấu, tách khỏi các
hoạt động xã hội và đôi khi bị sống
cách biệt trong những trung tâm
chăm sóc hoặc trường học dành cho
người khuyết tật. Chính sách trên
thế giới đã thay đổi hướng tới sự
hòa nhập của đối tượng này trong
xã hội, làm cho họ trở thành chủ thể
của luật pháp với các quyền được
xác định rõ ràng. Cách tiếp cận này

công nhận rằng khuyết tật không
phải là đặc điểm cá nhân bị khiếm
khuyết mà là kết quả của sự tương
tác giữa người đó với môi trường
xung quanh. Ví dụ, một người ngồi
trên xe lăn có thể gặp khó khăn khi
tìm kiếm việc làm không phải là do
điều kiện của người đó mà là do các
rào cản như thang bộ tại nơi làm
việc. Một trẻ khuyết tật có thể gặp
khó khăn khi tới trường do thái độ
của giáo viên và cán bộ nhà trường
không có khả năng thích nghi với
những học sinh có nhu cầu đặc biệt. 

Về văn bản, chính sách đối với
người khuyết tật ở Việt Nam thể
hiện mức độ hòa nhập cao. Tuy
nhiên, hiện còn tồn tại những bất
cập lớn trong triển khai một
chương trình chung. Trên một nửa
số trẻ có khiếm khuyết nghiêm
trọng chưa bao giờ được bước qua
ngưỡng cửa lớp học. Hòa nhập cho
mọi trẻ khuyết tật ở trường học hết
sức quan trọng, vừa tạo cơ hội cơ
bản để các em tham gia vào xã hội
vừa hình thành thái độ về hòa nhập
cho mọi người. 

Một bước đi đơn giản để củng
cố chương trình về hòa nhập là
hình thành cơ chế theo dõi triển
khai thường xuyên. Cơ chế đó thực
chất là một trong những cam kết
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của các chính phủ theo Công ước
Liên hiệp quốc về Quyền của Người
khuyết tật. 

Một bước đi quan trọng khác là
tạo không gian cho các tổ chức xã
hội về người khuyết tật. Tại các
quốc gia khác trên thế giới, người
khuyết tật và gia đình họ vận động
cho bản thân thông qua các tổ chức
riêng của họ. Các chiến dịch vận
động này định hướng các chính
phủ xây dựng và đảm bảo thực
hiện chính sách theo cam kết. 

Người nhập cư đô thị và hệ
thống hộ khẩu

Người nhập cư đô thị là nhóm
thứ ba chưa được bình đẳng về cơ
hội do cơ chế hộ khẩu. Trên năm
triệu người Việt Nam hiện chưa
được đăng ký hộ khẩu thường trú
nơi họ đang sinh sống, trong đó có
2,7 triệu người tại thành phố Hồ
Chí Minh. Mặc dù cơ chế đăng ký
hộ khẩu không còn quá áp lực như
trước đây, nhưng đó vẫn là yếu tố
góp phần gây bất bình đẳng về cơ
hội. Người dân ở các trung tâm đô
thị lớn chưa đăng ký hộ khẩu
thường trú phải đối mặt với nhiều
khó khăn về cơ hội tiếp cận các dịch
vụ về y tế, giáo dục, đảm bảo xã
hội, các dịch vụ công ích cũng như
những khó khăn về việc làm và kết

nối xã hội. Việc đăng ký hộ khẩu
thường trú gặp nhiều trở ngại như
những khoản chi lớn không chính
thức cho quan chức địa phương,
khiến cho một số người phải sinh
sống ở thành phố lớn bằng đăng ký
tạm trú trong nhiều năm.

Mục tiêu chung về cải cách
chính sách có thể là tiếp tục nới lỏng
sự gắn kết giữa tình trạng đăng ký
hộ khẩu và khả năng tiếp cận dịch
vụ. Một là tạo thuận lợi dễ dàng đối
với đăng ký hộ khẩu thường trú.
Nhiều quốc gia có những hình thức
đăng ký nhân khẩu tại địa phương
để được tiếp cận dịch vụ, và phần
lớn quốc gia này, việc đăng ký nhân
khẩu chỉ cần bằng chứng về cư trú,
chẳng hạn đang thuê hoặc sở hữu
bất động sản. Hộ khẩu ở Việt Nam
khác biệt với các cơ chế thông
thường ở chỗ việc đăng ký hộ khẩu
thường trú chỉ có thể thực hiện
được sau khi cư trú hai hoặc ba
năm, đòi hỏi nhiều về giấy tờ và số
tiền chi trả. Các vấn đề chi phí và
mất công bằng do chế độ hộ khẩu
tạo ra có thể được giảm thiểu nếu
như các yêu cầu đó được nới lỏng.
Phương án hai là loại bỏ sự phân
biệt về khả năng tiếp cận dịch vụ
giữa người có đăng ký tạm trú và
đăng ký hộ khẩu thường trú.
Phương án ba, phù hợp trong dài
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hạn, là thay thế chế độ hộ khẩu bằng
thẻ căn cước quốc gia trong một cơ
sở dữ liệu quốc gia thống nhất. 

Bình đẳng giới 

Việt Nam đã đạt được những
thành tựu to lớn về giới. Khác biệt
giới trong tỷ lệ nhập học và thành
tích học tập không đáng kể và
khoảng cách về lương cũng khiêm
tốn theo các chuẩn mực thế giới.
Tuy nhiên, khác biệt giới vẫn thể
hiện rõ ở cả hai nội dung trên.

Thứ nhất, hàng ngũ lãnh đạo ở
Việt Nam trong các doanh nghiệp
chủ yếu vẫn là nam giới và đặc biệt
là trong lĩnh vực chính trị và chính
quyền. Trong một thập niên rưỡi
qua, tỷ lệ nữ ở Quốc hội đã và đang
giảm xuống, hiện nay chỉ còn 24%
(năm 2015). Nữ giới có ít ghế tại các
Ủy ban Quốc hội. Giới công chức
có tỷ lệ nữ cao nhưng đại diện nữ
trong hàng ngũ lãnh đạo còn ít và
thường ở các vị trí thấp. Theo chỉ
tiêu đề ra, ở tất cả các bộ cần có ít
nhất một nữ Thứ trưởng, song cơ
chế thực hiện vẫn chưa được xây
dựng và triển khai. Đại diện nữ vẫn
ít ở các cơ quan quan trọng của
Đảng Cộng sản như: Bộ Chính trị,
Ban Bí thư và Ban Chấp hành
Trung ương Đảng. Nữ giới chỉ
chiếm 18% các vị trí lãnh đạo của

Đảng ở cấp xã, 14% ở cấp huyện và
11% ở cấp tỉnh.

Các biện pháp đẩy mạnh vai trò
lãnh đạo của nữ giới có thể tập
trung vào quy định tạo bình đẳng
về tuổi nghỉ hưu trong Bộ Luật lao
động; áp dụng giải pháp ngắn hạn
bằng việc tích cực hành động để
đảm bảo sớm đưa những phụ nữ có
năng lực vào các vị trí quản lý, kết
hợp với chương trình dài hạn xác
định và quy hoạch sớm lãnh đạo nữ
tiềm năng để bồi dưỡng sự nghiệp.
Rõ ràng, Chính phủ có thể cân nhắc
việc thiết lập một chương trình đặc
biệt về lãnh đạo nữ trong bộ máy
nhà nước và loại bỏ các khuôn mẫu
về giới đang làm hạn chế lựa chọn
nghề nghiệp của nữ giới và đặt ra
kỳ vọng về ai có thể nắm giữ các vị
trí lãnh đạo. Để đạt được như vậy
cần áp dụng một cách tiếp cận dài
hạn tập trung vào hoàn thiện hệ
thống giáo dục và thúc đẩy các
quan điểm lành mạnh hơn về vai
trò của nam giới và giới nói chung. 

Thứ hai là khác biệt về tỷ số giới
tính khi sinh (SRB), được đo bằng
số bé trai sinh ra trên 100 bé gái. Tỷ
lệ bé trai sinh ra lớn hơn nhiều so
với bé gái do hệ quả của việc phá
thai lựa chọn giới tính vốn đã là
một hành vi phân biệt giới và về lâu
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dài gây ra nguy cơ về bình đẳng
giới. Tỷ số này thường rơi vào
khoảng 105 - 106 vào các năm 1979
và 1989 (Hình 12). Từ khoảng năm
2005, tỷ lệ này tăng mạnh, lên đến
gần 114 vào năm 2013, đưa Việt
Nam - cùng với Ấn Độ và Trung
Quốc - lên hàng một trong những
quốc gia có tỷ lệ bất cân bằng giới
tính khi sinh cao nhất. Sự mất cân
bằng này sẽ dẫn đến dư thừa số
lượng lớn nam giới bắt đầu sau
khoảng 20 năm nữa và có thể gây ra
những hành vi phản xã hội, bạo lực
và nạn buôn người.

Tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi
sinh cao là hệ quả kết hợp của nhiều
yếu tố. Đó là do các gia đình ở Việt
Nam coi trọng con trai và khả năng
dễ dàng xác định giới tính thai nhi
bằng công nghệ siêu âm. Các gia
đình chuộng con trai hơn một phần
vì con trai theo truyền thống là
người nắm giữ vai trò nối tiếp dòng
họ và thờ cúng tổ tiên. Lý do khác là
theo truyền thống con trai phải có
trách nhiệm chính trong việc chăm
sóc cha mẹ khi về già. Chính sách
dân số khuyến khích mỗi cặp vợ
chồng chỉ có hai con cũng có thể là
yếu tố góp phần tạo ra điều đó.
Điều gì xảy ra nếu chính sách dân
số hiện nay được nới lỏng? Mặc dù
tác động còn chưa rõ nhưng tổng tỷ

suất sinh tăng nhẹ trong giai đoạn
2012 - 2014 có lẽ là kết quả cảm
nhận về thay đổi chính sách. Điều
đó cho thấy, nếu loại bỏ hoàn toàn
chính sách này, tỷ suất sinh chắc
hẳn sẽ cao hơn. Những tác động về
kinh tế tới tỷ suất sinh có lẽ mang
tính quyết định hơn so với chính
sách hai con: trong một quốc gia
ngày càng thịnh vượng, chi phí cơ
hội về thời gian trở nên lớn hơn và
mong muốn được đầu tư nhiều hơn
cho mỗi đứa con khiến cho quy mô
hộ gia đình nhỏ đi. 

Việc nới lỏng chính sách hai con
sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ mất cân
bằng giới tính khi sinh nhưng
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HÌNH 12. Tỷ suất sinh giảm và tỷ
lệ mất cân bằng giới tính khi sinh
tăng mạnh từ năm 2005
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không đưa tỷ lệ này hoàn toàn về
mức bình thường. Thực tiễn cho
thấy các quy định pháp lý hiện
hành của Chính phủ cấm xác định
giới tính thai nhi để giảm tình trạng
phá thai lựa chọn giới tính là không
hiệu quả. Mất cân bằng về tỷ số giới
tính khi sinh có lẽ chỉ thay đổi
mạnh khi nguyện vọng của cha mẹ
thay đổi. Chính phủ có thể đẩy
nhanh sự thay đổi đó qua các biện
pháp chính sách khác nhau. Một là
tiến hành các chiến dịch tuyên
truyền đề cao giá trị của con gái.
Hai là, Chính phủ đảm bảo hỗ trợ
đầy đủ cho người cao tuổi nhằm
làm giảm quan ngại về việc không
có con trai chăm sóc họ khi về già. 

Chương trình mới về tầng
lớp trung lưu đang ngày
càng lớn mạnh và dân số
đang già đi 

Nội dung thứ hai trong định
hướng về hòa nhập xã hội của Việt
Nam đến năm 2035 là chương trình
nghị sự mới nhằm hỗ trợ cho tầng
lớp trung lưu ngày càng lớn mạnh
để họ quản lý rủi ro và theo đuổi
các cơ hội trong nền kinh tế thị
trường. Việt Nam cũng phải đối
mặt với tình trạng dân số đang già
đi nhanh chóng, đặt ra những thách
thức mới về bảo đảm tài chính,

cung cấp dịch vụ y tế và chăm sóc
cho người già trong dài hạn. 

Chính sách xã hội cần phải đáp
ứng nhu cầu của tầng lớp thị dân
ngày càng đông đảo và tầng lớp
trung lưu đang già đi có nhu cầu rất
khác so với phần đông người nghèo
ở nông thôn là đặc trưng của Việt
Nam thời kỳ trước đây. Đến năm
2035, xã hội Việt Nam sẽ chủ yếu là
tầng lớp trung lưu và chính sách xã
hội sẽ phải thay đổi trọng tâm từ
chỗ hỗ trợ thoát nghèo kinh niên
sang giúp tầng lớp trung lưu ngày
càng giàu có hơn và quản lý những
rủi ro có thể đẩy lùi những thành
quả về kinh tế - xã hội. Mặc dù tình
trạng nghèo theo chuẩn nghèo quốc
gia hiện nay hầu như đã bị xóa bỏ,
nhưng trong bối cảnh ngày càng có
sự thống nhất về các tiêu chí của
mức sống tối thiểu, trong xã hội
trung lưu vào năm 2035 vẫn có một
bộ phận đáng kể người nghèo và
một bộ phận còn lớn hơn rất dễ bị
tái nghèo. Bộ phận dân số già ngày
càng tăng chắc chắn phải đối mặt
với rủi ro nhất định.

Đến năm 2035 sẽ có trên một nửa
dân số Việt Nam thuộc “tầng lớp
trung lưu toàn cầu” (tiêu dùng từ 15
US$ trở lên mỗi ngày tính theo sức
mua tương đương năm 2011) với
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những kỳ vọng và thách thức mới.
Họ cũng sẽ mong đợi Nhà nước
đảm bảo: cung cấp dịch vụ với
chuẩn mực tối thiểu; phòng vệ về tài
chính; công ăn việc làm tử tế, bao
gồm các điều kiện về chăm sóc sức
khoẻ trong khả năng chi trả; được
học hành có chất lượng ít nhất cho
hết trung học phổ thông (và phần
đông sẽ học cao lên); phòng vệ về tài
chính và chăm sóc khi tuổi già và các
điều kiện bảo hộ lao động cơ bản.
Họ đòi hỏi lớn hơn về “tiếng nói”,
phải có đại diện độc lập của người
lao động ở nơi làm việc, công dân
được giám sát các dịch vụ công, các
tổ chức xã hội của người dân được
tham gia nhiều hơn. Tầng lớp trung
lưu toàn cầu cũng có xu hướng đề
cao tầm quan trọng của việc chống
bất bình đẳng cao về thu nhập. 

Những thay đổi đó sẽ đem lại
những rủi ro mới và đáng kể. Ở
cấp độ cá nhân, dân số già và lối
sống đô thị ít hoạt động sẽ tăng
lên, những rủi ro về sức khoẻ
chuyển từ các bệnh truyền nhiễm
sang các loại bệnh tật không lây
nhiễm đòi hỏi phải có các cơ chế
điều trị phức tạp. Sự chuyển dịch
từ hoạt động nông nghiệp hộ gia
đình sang làm công ăn lương hứa
hẹn về cuộc sống tốt hơn nhưng
cũng khiến cho người lao động

phải đối mặt với rủi ro mới do biến
động về kinh tế. Những rủi ro ở
cấp độ cá nhân đó phản ánh những
rủi ro mới phát sinh của toàn xã
hội. Nhu cầu chăm sóc sức khoẻ và
bảo trợ xã hội cho dân số trung lưu
và cao tuổi sẽ gây ra những rủi ro
lớn cho ngân sách. 

Đảm bảo giáo dục cơ bản chất
lượng cao cho tất cả mọi người 

Khi nền kinh tế của Việt Nam
ngày càng theo định hướng thị
trường, viễn cảnh thành công trong
cuộc sống sẽ càng sáng lạn với
những ai được hưởng giáo dục chất
lượng cao. Cho dù người dân Việt
Nam ở tất cả các mức thu nhập đã
được cải thiện nhiều về giáo dục
trong thời gian qua, nhưng giới hạn
mục tiêu liên tục thay đổi và sẽ đòi
hỏi kết quả giáo dục cao hơn để đáp
ứng các mục tiêu kinh tế và xã hội.
Tuy nhiên, bức tranh vẫn còn chưa
rõ ràng và chỉ ra nhu cầu phải tiếp
tục cải thiện hơn nữa. Trẻ em sinh
ra trong một gia đình giàu có ở Hà
Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh
thường được học ở các trường chất
lượng cao cho đến trung học phổ
thông, được bổ trợ qua các lớp học
thêm và hoàn thành đại học ở Việt
Nam hoặc ở nước ngoài. Ngược lại,
trẻ sinh ra trong gia đình nghèo ở
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nông thôn ít có khả năng theo học
tiếp sau trung học cơ sở (Hình 13).

Tiến bộ về giáo dục cũng hết
sức quan trọng để có được thành
công chung về kinh tế ở Việt Nam.
Các quốc gia thu nhập cao có lực
lượng lao động tiên tiến và có kỹ
năng cao nhờ giáo dục. Những kỹ
năng đó hết sức quan trọng đối với
tăng trưởng kinh tế. Vô số những
kỹ năng cụ thể đó kết hợp với nhau
và được bổ sung thêm bằng công
nghệ cũng như nền tảng giáo dục
giúp cho các cá nhân có thể chuyển
đổi và thích ứng nhanh chóng với

những thay đổi về công nghệ cũng
như đòi hỏi ngày càng tăng của
công việc.

Hệ thống giáo dục của Việt Nam
có tính hòa nhập, chất lượng cao và
khá công bằng cho đến cấp trung
học cơ sở. Sau đó, hệ thống có tính
loại trừ, thiếu công bằng và chất
lượng trở nên bình thường. Hệ
thống tạo nền tảng tuyệt vời để học
sinh thành công nhưng không phát
huy được những nền tảng đó.
Nhiều học sinh không tốt nghiệp
phổ thông. Quá ít em học tiếp sau
phổ thông; những em theo học tiếp
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HÌNH 13. Khoảng cách lớn về tỷ lệ đi học trung học phổ thông 
của nhóm 20% nghèo nhất và nhóm 20% giàu nhất vẫn tồn tại
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thường không được hưởng nền giáo
dục phù hợp và chất lượng cao.

Một ưu tiên chính sách quan
trọng là chấm dứt phân bổ chỗ học
ở cấp trung học phổ thông dựa trên
thi cử và thay thế chính sách đó
bằng phổ cập giáo dục trung học.
Điều này cũng phù hợp với xu
hướng toàn cầu - Hàn Quốc (Hình
14) và các quốc gia khác đã hoàn
thành phổ cập trung học khi trở nên
giàu có hơn. Ở Việt Nam, thay đổi
như thế có nghĩa là các trường
trung học phổ thông sẽ có một đội
ngũ học sinh có các năng lực đa
dạng hơn. Hiện nay, học sinh không
được vào trung học phổ thông để
tiếp tục con đường học vấn thường
được học ở các trường dạy nghề
hoặc trung cấp chuyên nghiệp và
phần lớn các trường đó có kỹ năng
không phù hợp, tỷ lệ tốt nghiệp
không cao, động lực học tập thấp.
Tốc độ thay đổi công nghệ nhanh
chóng và nhu cầu ngày càng tăng
về kỹ năng sẽ tạo áp lực ngày càng
lớn lên hệ thống mà ngay trong
điều kiện hiện nay cũng chưa đủ
khả năng đáp ứng các yêu cầu của
xã hội. Có thể cân nhắc chuyển đổi
hai phân hệ riêng rẽ (trung học phổ
thông theo hướng học thuật và kỹ
thuật/dạy nghề) thành một hệ
thống duy nhất cho phép học theo

hai hệ để nhận bằng tốt nghiệp
trung học.

Ưu tiên thứ hai là không ngừng
cải tiến về chất lượng và nội dung
học phù hợp với những gì mà học
sinh được học, giúp họ thành công
trong một hệ thống giáo dục sau
phổ thông đa dạng và đòi hỏi cao
hơn. Ngoài ra, những cải cách này
cần tạo điều kiện để học sinh áp
dụng những kỹ năng cập nhật và
năng lực cao vào công việc nhằm
thích ứng tốt trước những thay đổi
liên tục ở nơi làm việc. Hệ thống
trường học ở Việt Nam có ưu thế
trong việc đào tạo ra học sinh có thể
hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể
nhưng đang phải đối mặt với
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HÌNH 14. Việt Nam có thể đạt
được tỷ lệ cao về hoàn thành phổ
thông trung học theo con đường
của Hàn Quốc 
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những thách thức mới về phát triển
những kỹ năng giải quyết vấn đề
phức tạp ngoài kỹ năng nhận thức
để chuẩn bị cho thanh niên tham
gia vào thị trường lao động ở một
quốc gia thu nhập trung bình cao
đầy cạnh tranh.

Các thể chế thị trường lao động
hiệu quả 

Để hiện thực hóa đầy đủ những
lợi ích về năng suất khi người dân
ngày càng có trình độ học vấn cao
hơn, thị trường lao động Việt Nam
cần khuyến khích tăng nhiều loại
hình việc làm, đồng thời tránh quy
định quá cứng nhắc. Điều này phần
nào phụ thuộc vào các chính sách
về thị trường lao động, cụ thể hơn,
là phụ thuộc vào việc quốc gia có
tận dụng được cơ hội đang có để
giải quyết những yếu kém đã hiện
rõ trong quá trình chuyển đổi từ
việc làm nông nghiệp sang việc làm
tại các nhà máy và doanh nghiệp
hay không. Chính sách có thể thúc
đẩy tăng trưởng lao động chính
thức, đồng thời đảm bảo người lao
động hưởng một phần lợi ích hợp
lý từ tăng trưởng.

Một khái niệm đặc trưng để mô
tả các mục tiêu chính sách về thị
trường lao động mà Việt Nam có
thể theo đuổi là “đảm bảo việc làm

linh hoạt”. Điều này bao gồm phải
cân bằng giữa một bên là các quy
định linh hoạt về lao động để tối đa
hóa tăng năng suất và “phá hủy
mang tính sáng tạo”, với một bên là
nhu cầu ngày càng lớn về việc làm
bền vững của người lao động trong
khu vực kinh tế chính thức và được
đãi ngộ công bằng. Nói cách khác,
Việt Nam có thể đặt mục tiêu “bảo
vệ người lao động thay vì bảo vệ
việc làm” trong quá trình đi sâu vào
chuyển đổi cơ cấu. 

Cải thiện quan hệ lao động là
chìa khóa để giải quyết những yếu
kém của hệ thống hiện tại, minh
chứng bởi số lượng đáng kể các
cuộc đình công tự phát từ năm
2006. Trong trung hạn, Việt Nam có
thể cân nhắc những biện pháp chủ
động hơn để tăng cường hệ thống
và thúc đẩy sự hài hòa trên thị
trường lao động. Tổng Liên đoàn
lao động Việt Nam (TLĐLĐ) và
công đoàn cơ sở có thể cấm các cấp
quản lý và quản đốc doanh nghiệp
tham gia các vị trí chủ chốt trong
công đoàn (như chủ tịch công đoàn
tại doanh nghiệp). Ví dụ từ các
quốc gia khác như tại Xinh-ga-po,
các cấp quản lý của doanh nghiệp
không được nắm giữ các vị trí chủ
chốt trong công đoàn, thậm chí
không được làm đoàn viên công
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đoàn. Việt Nam cũng có thể tiếp tục
đơn giản hóa các quy định về giải
quyết tranh chấp tại nơi làm việc.
Thêm vào đó, cần cân nhắc cho
phép hình thành hội đồng lao động
hoặc hội đồng quản lý lao động ở
cấp độ doanh nghiệp như tại nhiều
quốc gia châu Âu và Hàn Quốc. 

Cuối cùng, Việt Nam có thể
chuyển sang hệ thống quan hệ lao
động phù hợp với nhu cầu của một
nền kinh tế thị trường đã hoàn
thiện, trong đó lợi ích của người lao
động, người sử dụng lao động và
nhà nước được đại diện hợp lý
trong quá trình thương thảo thực
chất với sự tham gia của tổ chức đại
diện cho người lao động ở cấp cơ sở.
Theo Kế hoạch Hoa Kỳ-Việt Nam về
thúc đẩy Quan hệ Thương mại và
Lao động, một thỏa thuận phụ của
Hiệp định TPP, Việt Nam cam kết
với điều khoản chính như sau:

“Việt Nam cần đảm bảo các
quy định và luật pháp cho phép
người lao động, không phân biệt,
làm việc cho một doanh nghiệp
được quyền thành lập tổ chức đại
diện cho người lao động theo sự
lựa chọn của họ ở cơ sở mà không
cần phê duyệt trước… Tổ chức đại
diện cho người lao động ở cấp cơ
sở đăng ký với cơ quan nhà nước

có thẩm quyền sẽ có quyền tự chủ
bầu người đại diện, theo các quy
tắc và điều lệ, tổ chức công việc
hành chính, bao gồm quản lý tài
chính và tài sản, thỏa thuận tập thể
đồng thời tổ chức và lãnh đạo các
cuộc đình công và các hành động
tập thể khác”. 

Việt Nam nhất trí trong vòng 5
năm, các tổ chức đại diện cho người
lao động ở cấp cơ sở có thể thành
lập tổ chức “cấp liên doanh nghiệp
hoặc cấp cao hơn, gồm cả cấp
ngành và cấp vùng”. Nếu được
triển khai đầy đủ, những biện pháp
này sẽ khắc phục nhiều yếu kém
trong hệ thống quan hệ lao động
hiện tại, xử lý hiệu quả tranh chấp
giữa người lao động và người sử
dụng lao động. 

Một yếu tố quan trọng quyết
định các kết quả về năng suất và
công bằng trên thị trường lao động
là tiền lương tối thiểu. Lương tối
thiểu sẽ hiệu quả nhất nếu được xác
định chủ yếu dựa trên năng suất và
năng lực cạnh tranh. Từ trước đến
nay, Việt Nam vẫn tiếp cận theo
hướng “lương đủ sống”, chủ yếu
tập trung vào chi phí sinh hoạt. Cần
cân nhắc chuyển đổi sang cách tiếp
cận “lương ở mức sàn”, chủ yếu tập
trung vào năng suất và năng lực
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cạnh tranh làm cơ sở để điều chỉnh
lương tối thiểu. 

Khi thay đổi theo hướng trên,
khu vực tư nhân của Việt Nam
trước mắt sẽ hưởng lợi qua việc
bình ổn tốc độ điều chỉnh lương tối
thiểu. Trong trung hạn, các kế
hoạch nhằm điều chỉnh lương tối
thiểu dựa trên tăng trưởng năng
suất thực tế có thể được thực thi.
(Nhiều quốc gia có thu nhập trung
bình cao và hầu hết các quốc gia có
thu nhập cao minh chứng rằng có
thể lồng ghép các yếu tố trên vào
cơ chế xác định lương tối thiểu).

Việt Nam cũng sẽ được hưởng
lợi từ hợp lý hóa các quy định về
bảo vệ việc làm để thúc đẩy thị
trường lao động linh hoạt hơn. Đầu
tiên là những lợi ích từ việc nới lỏng
quy định của các doanh nghiệp cho
thuê lao động và hợp đồng lao
động thời vụ thuê bên ngoài. Để
đảm bảo nâng cao sự linh hoạt trên
thị trường lao động có điều tiết, bên
cạnh nhu cầu đảm bảo việc làm đầy
đủ cho người lao động, Việt Nam
có thể từng bước mở rộng phạm vi
bảo hiểm thất nghiệp. Các chương
trình chủ động trên thị trường lao
động, khi được thiết kế hợp lý và
triển khai tốt (ví dụ như các dịch vụ
việc làm công) có thể giúp nâng cao

hiệu suất của thị trường lao động
và phúc lợi của người lao động48.
Những can thiệp đó có ý nghĩa
quan trọng trong bảo trợ xã hội và
khuyến nghị về tài khoá. Việt Nam
cần theo dõi theo dõi chặt chẽ
những tác động về tài khoá do sự
mở rộng của bảo hiểm thất nghiệp.
Cũng cần phải giám sát khoản
chênh lệch về thuế - lao động và tìm
kiếm nhiều phương án huy động
vốn nhiều hơn cho bảo hiểm xã hội
và các chương trình thị trường lao
động chủ động ngoài nguồn thu từ
thuế nói chung. 

Hưu trí và mạng lưới an sinh 
xã hội 

Yếu tố cốt lõi để thị trường lao
động trở nên chính thức hơn là
tăng phạm vi bao phủ của bảo
hiểm xã hội. Khi các quốc gia
chuyển từ thu nhập thấp sang thu
nhập trung bình cao, các hệ thống
bảo trợ xã hội cũng làm tăng khoản
chi tiêu công. Đồng thời, tỷ lệ
nghèo tuyệt đối giảm xuống sẽ dẫn
đến tăng chi cho bảo hiểm xã hội và
gắn kết tốt hơn giữa các chương
trình trợ giúp xã hội và các chương
trình thị trường lao động chủ động.
Hướng tới năm 2035, Việt Nam
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phải đối mặt với hai câu hỏi chiến
lược phát sinh đối với hệ thống bảo
trợ xã hội. Một là, làm thế nào để
hình thành một hệ thống bảo trợ xã
hội hướng tới những rủi ro mà toàn
dân phải đối mặt trong xã hội, đối
lập với với hệ thống hiện nay phần
lớn chỉ phục vụ nhóm trên cùng và
nhóm dưới cùng của sự phân bố?
Và cần những chiến lược tài chính
nào để biến điều đó thành hiện
thực? Hai là, làm thế nào để Việt
Nam đảm bảo phòng vệ tài chính
đầy đủ cho dân số cao tuổi ngày
càng tăng mà vẫn đảm bảo bền
vững về ngân sách? 

Lĩnh vực bảo hiểm xã hội và
chăm sóc sức khoẻ sẽ có những thay
đổi sâu sắc do dân số già đi nhanh.
Việt Nam đang ở thời điểm bước
ngoặt khi tốc độ tăng trưởng lực
lượng lao động chậm lại đáng kể và
dân số già sẽ tăng lên nhanh chóng.
Chỉ tiêu phổ biến về cơ cấu dân số
theo độ tuổi là tỷ số phụ thuộc già
(tỷ lệ giữa số người trong nhóm tuổi
trên 65 so với người trong nhóm tuổi
15-64). Tỷ số phụ thuộc già cơ bản
không đổi trong những thập kỷ qua,
nhưng sẽ tăng mạnh từ 9,6 lên 21,8
trong giai đoạn 2015 - 2035 và tiếp
tục tăng trong những thập kỷ sau đó
(Hình 15). Do đó, việc mở rộng độ
bao phủ của bảo hiểm xã hội và thúc

đẩy hệ thống chăm sóc sức khoẻ
hiệu quả, chi phí hợp lý thực sự có ý
nghĩa sống còn.

Hiện nay, độ bao phủ của hưu trí
dựa trên đóng góp còn thấp, dù
không nằm ngoài xu thế so với các
quốc gia có mức thu nhập tương
đương trên toàn cầu. Hệ thống hưu
trí phải đối mặt với một vấn đề
chung của các quốc gia thu nhập
trung bình là độ bao phủ “nhóm
giữa bị bỏ quên”: nhóm 20% trên
cùng được tham gia các chương
trình hưu trí chính thức và nhóm
nhỏ ở đáy được trợ cấp xã hội theo
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HÌNH 15. Số người cao tuổi so với
số người trong tuổi lao động sẽ
tăng nhanh
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mục tiêu, nhưng phần lớn người dân
không có lương hưu khi đến tuổi 80.
Trong khi xem xét mối quan hệ giữa
tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động
tham gia chương trình hưu trí dựa
trên thu nhập, hiện nay Việt Nam
đang phải đối mặt với thách thức lớn
là phải mở rộng độ bao phủ và đi
theo quỹ đạo của các quốc gia thu
nhập trung bình thành công (Hình
16). Chính phủ Việt Nam đã nhận
thức được thách thức trên và đặt
mục tiêu mở rộng phạm vi bao phủ
hưu trí đạt 50% vào năm 2020. Tuy
nhiên, hiện chưa có chiến lược khả
thi về giải pháp hoàn thành mục tiêu
đó và tiếp theo đến năm 2035. 

Các mục tiêu về mở rộng độ bao
phủ mà Việt Nam đặt ra là tham

vọng và có rất ít quốc gia đang phát
triển đạt được mục tiêu như mở rộng
quy mô mà không cần khoản trợ cấp
của chính phủ dành cho khu vực phi
chính thức. Gần như chắc chắn rằng
các khoản trợ cấp của Nhà nước là
cần thiết để khuyến khích người lao
động phi chính thức tự nguyện tham
gia vào các chương trình đóng góp
(như các khoản đóng góp bảo hiểm y
tế cho người cận nghèo). Trung
Quốc, Hàn Quốc và Thái Lan cho
thấy rằng Việt Nam cần phải đổi mới
cách tiếp cận hiện tại để thành công
trong việc mở rộng đáng kể phạm vi
bao phủ. Những cách tiếp cận đã
thành công ở các nước khác (thường
được áp dụng kết hợp) là có lẽ theo
từng giai đoạn, Chính phủ đóng góp
phần đối ứng cho người lao động ở
khu vực phi chính thức để khuyến
khích họ tham gia vào các chương
trình dựa trên đóng góp và hạ thấp
đáng kể độ tuổi được hưởng hưu trí
xã hội. Cách làm này có thể áp dụng
chung cho những người không có
lương hưu chính thức từ độ tuổi 65.

Tuy nhiên, để mở rộng đáng kể
phạm vi bao phủ đòi hỏi phải cải
cách hơn nữa hệ thống hưu trí hiện
tại. Dù đã cải cách vào năm 2014
nhưng chương trình hưu trí của khu
vực chính thức vẫn không bền vững
về mặt tài chính. Theo dự báo, Quỹ
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HÌNH 16. Khi các nước tiến tới
mức thu nhập trung bình cao, độ
bao phủ hưu trí thường tăng lên
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hưu trí sẽ thâm hụt từ năm 2021 và
toàn bộ dự trữ sẽ cạn kiệt vào năm
2035. Ngay cả với độ bao phủ như
hiện nay, Việt Nam không đủ khả
năng vừa chi cho hệ thống chưa
được cải cách hiện nay và chi trợ cấp
cần thiết để mở rộng phạm vi bao
phủ cho người lao động không chính
thức. Cải cách bao gồm từng bước
nâng độ tuổi nghỉ hưu chính thức,
không khuyến khích nghỉ hưu sớm
và tiếp tục giảm tỷ lệ tích luỹ hàng
năm, đồng thời mở rộng nguồn thu
dành cho lương và giảm số lượng
người lao động thuộc nhóm danh
mục nghề nghiệp đặc biệt được ưu
tiên nghỉ hưu sớm. 

Hướng tới năm 2035, dự báo
mức chi cho hưu trí tăng mạnh ở Việt
Nam. Các quốc gia có tỷ lệ phụ thuộc
già ngang bằng với Việt Nam có mức
chi theo dự báo đạt khoảng 8-9%
GDP cho khoản hưu trí công, cao
hơn mức 2-3% GDP của Việt Nam
trong một thập kỷ vừa qua. Mức chi
hưu trí trung bình tương ứng với thu
nhập quốc gia và đặc điểm nhân
khẩu học tại Đông Á có thấp hơn so
với tại các khu vực như châu Âu và
Trung Á (ECA), khu vực Mỹ La-tinh
và Ca-ri-bê (LAC). Dự báo mức chi
hưu trí tại các quốc gia APEC cho
thấy đến năm 2035 các quốc gia thu
nhập trung bình thấp hơn chi

khoảng 6% GDP. Dựa trên mức chi
hào phóng cho chế độ hưu trí khu
vực chính thức hiện tại ở Việt Nam,
Quỹ tiền tệ thế giới (IMF) ước tính
mức tăng chi cho hưu trí trong giai
đoạn 2014-2050 vào khoảng 5% GDP,
tức là tổng chi phí chiếm khoảng 7-
8% GDP. Mặc dù các con số ước tính
này cần được xem xét cẩn trọng,
song dường như dự báo mức chi
hưu trí đến năm 2035 vào khoảng 6-
8% GDP là hợp lý, tăng 3-5 điểm
phần trăm so với mức hiện tại.

Ngoài việc mở rộng và thay đổi
hệ thống hưu trí, mạng lưới an sinh
xã hội cũng cần thay đổi vào năm
2035 trên bốn khía cạnh sau.

Thứ nhất, cần áp dụng cách tiếp
cận đồng bộ hơn về trợ cấp theo hộ
gia đình, thay vì có nhiều chương
trình manh mún và trùng lặp về mục
tiêu và đối tượng. Sự manh mún dẫn
đến chi phí cao và yếu kém trong
thực hiện chương trình. Một chương
trình trợ giúp xã hội có mục tiêu
giảm nghèo và hợp nhất hơn có thể
tận dụng tốt hơn những kết quả về
phát triển con người và có thể được
nâng quy mô để giải quyết những
vấn đề như khủng hoảng kinh tế
hoặc thiên tai.

Thứ hai, cần có các hệ thống
sàng lọc và xác định đối tượng thụ
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hưởng các chương trình trợ giúp
xã hội mục tiêu nhằm nâng cao tác
động giảm nghèo từ một mức chi
nhất định. Giải pháp này dựa trên
việc củng cố tích hợp hệ thống căn
cước quốc gia đã đề xuất trong
việc thực hiện chương trình trợ
giúp xã hội, nâng cấp các cuộc
điều tra để xác định các hộ nghèo,
dễ bị tổn thương và áp dụng các
thủ tục đăng ký tham gia các
chương trình trợ giúp xã hội có
tính hệ thống hơn. 

Thứ ba, các hệ thống thực hiện
cũng cần được củng cố theo chiều
sâu, vì lợi ích nâng cao hiệu suất,
minh bạch và thân thiện với khách
hàng. Điều này đòi hỏi phải đầu tư
lớn cho các hệ thống thanh toán,
các hệ thống thông tin quản lý, cải
thiện các cơ chế quản lý và tiếp cận
đối tượng là các hộ gia đình có nhu
cầu phức tạp.

Thứ tư, cần cân nhắc thiết kế
các chương trình chống đói nghèo
theo địa bàn để tập trung vào
phương pháp tiếp cận tạo thu
nhập dựa trên cộng đồng mang
tính đa dạng hơn. Căn cứ vào tình
trạng dân số già hoá ngày càng
tăng, có thể mở rộng các chương
trình theo khu vực bao gồm các
dịch vụ chăm sóc dựa vào cộng

đồng cho người cao tuổi, người
khuyết tật...

Khi xã hội Việt Nam già đi
nhanh, nhu cầu chăm sóc dài hạn và
dưỡng lão chính thức (ALTC) ngoài
phạm vi hỗ trợ của gia đình theo
truyền thống sẽ tăng lên nhanh
chóng. Các hệ thống ALTC ở Việt
Nam cũng như các quốc gia đang
phát triển ở Đông Á và Thái Bình
Dương vẫn còn non trẻ nhưng ngày
càng nhiều quốc gia đang đau đầu
về vai trò phù hợp và bền vững của
nhà nước. Hiện nhu cầu về ALTC
theo nhiều hình thức khác nhau từ
hỗ trợ xã hội ở mức độ thấp đến hỗ
trợ các hoạt động tự chăm sóc trong
cuộc sống hàng ngày là rất lớn (theo
báo cáo gần một nửa dân số trên 70
tuổi ở Việt Nam trở lên gặp khó
khăn). Mặc dù vẫn muốn nhà nước
hỗ trợ nhiều hơn về ALTC nhưng
hiển nhiên là nhà nước không thể
“làm tất cả” và người cao tuổi ở khu
vực Đông Á và Thái Bình Dương
thường bày tỏ nguyện vọng muốn
được chăm sóc tại nhà và tại cộng
đồng (“dưỡng lão tại chỗ”). 

Mặc dù một bộ phận người cao
tuổi sẽ cần có nơi dưỡng lão, nhưng
có thể xây dựng các hệ thống ALTC
đảm bảo tính nhân văn và bền
vững về ngân sách dựa trên hệ
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thống chăm sóc tại nhà và tại cộng
đồng. Khung khổ là chăm sóc liên
tục tại nhà, là nơi mà phần lớn số
người cao tuổi cần được chăm sóc
(qua một số dịch vụ cung cấp tại
chỗ), còn những người có nhu cầu
cao hơn sẽ được chăm sóc tại cộng
đồng và chỉ có một phần nhỏ mới
cần chăm sóc tập trung. Ví dụ,
chính sách quốc gia của Trung
Quốc là 90% người dân sẽ được
chăm sóc tại nhà, 7% tại cộng đồng
và chỉ 3% được chăm sóc tập trung.
Về mặt thể chế, chăm sóc liên tục
tạo ra cầu nối từ các dịch vụ phúc
lợi xã hội đến các dịch vụ chăm sóc
của hệ thống y tế theo các mức nhu
cầu cao hơn. 

Điều quan trọng là phải phân
biệt giữa cấp kinh phí và cung cấp
dịch vụ. Mặc dù nhà nước có thể cấp
kinh phí cho hoạt động ALTC ở các
cấp khác nhau (thường qua hình
thức đồng chi trả, cho tất cả trừ
người nghèo và người khuyết tật)
khu vực tư nhân có thể đóng vai trò
lớn trong việc cung cấp dịch vụ
ALTC. Nhưng điều này lại đặt ra yêu
cầu mới là nhà nước phải thiết lập
tiêu chuẩn, phát triển nguồn nhân
lực ngành chăm sóc điều dưỡng, quy
định về chất lượng và luật chơi trên
thị trường.

Bao phủ y tế toàn dân và hệ
thống chăm sóc sức khỏe

Thách thức lớn về chính sách mà
hệ thống y tế của Việt Nam phải đối
mặt trong hai mươi năm tới là phải
hoàn thành “bảo phủ y tế toàn dân”
- nghĩa là phải đảm bảo mọi người
được tiếp cận các dịch vụ có chất
lượng tốt mà không rơi vào hoàn
cảnh khó khăn về tài chính. Mục tiêu
của chương trình bảo phủ y tế toàn
dân có mối liên hệ mật thiết với
chương trình đảm bảo công bằng
của Việt Nam, xét cả về phương diện
đảm bảo tiếp cận dịch vụ nhằm thúc
đẩy hòa nhập xã hội lẫn giảm nghèo
bởi khoản chi từ tiền túi của người
dân cho y tế. Hiệu quả hoạt động của
hệ thống y tế cũng sẽ ngày càng phù
hợp với những xu hướng rộng hơn
mà Việt Nam đang đối mặt, bao gồm
đáp ứng kỳ vọng của tầng lớp trung
lưu đang tăng lên, giải quyết thách
thức của già hóa dân số và theo đuổi
tăng trưởng kinh tế. Hiện có những
bằng chứng chắc chắn rằng các điều
kiện trong lứa tuổi đầu đời - đặc biệt
là dinh dưỡng trẻ em - có tác động
đáng kể đến các chỉ số kinh tế-xã hội
về sau trong cuộc sống như học tập,
việc làm và năng suất. Suy cho cùng,
những vấn đề thực tế đó sẽ có tác
động đến tăng trưởng kinh tế. Sức
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khoẻ của người cao tuổi ngày càng
tác động mạnh đến hiệu quả kinh tế
vì dân số già đi ở Việt Nam sẽ đặt ra
những thách thức mới về duy trì một
lực lượng lao động khoẻ mạnh và có
năng suất. Người lao động lớn tuổi
được chăm sóc sức khỏe tốt hơn sẽ
giúp giảm thiểu tác động của tỷ lệ
phụ thuộc ngày càng tăng.

Có hai câu hỏi chính sách lớn nổi
lên cho hệ thống y tế của Việt Nam:
một là về cung cấp dịch vụ và hai là
về tài chính y tế. Về cung cấp dịch
vụ, liệu hệ thống y tế có duy trì định
hướng như hiện nay khi quá nhiều
dịch vụ chăm sóc y tế được thực
hiện ở các bệnh viện và quá ít dịch
vụ được thực hiện ở các cơ sở chăm
sóc ban đầu? Hay hệ thống đó sẽ
chuyển đổi thành hệ thống tập trung
vào chăm sóc ban đầu, trong đó các
đơn vị chăm sóc ban đầu sẽ là trọng
tâm của một hệ thống thống nhất?
Về tài chính y tế, tổng thể làm thế
nào để ổn định lại tổng mức chi cho
y tế hiện đang cao, đồng thời giảm
phụ thuộc vào chi tiêu từ tiền túi của
người dân? Câu hỏi quan trọng đặt
ra ở đây là làm thế nào để đẩy mạnh
tốc độ tham gia bảo hiểm vì hầu hết
các ước tính cho thấy khó có thể đạt
được phạm vi bao phủ 100% vào
năm 2035 (từ mức 70%) với tốc độ
như hiện nay. 

Cung cấp dịch vụ

Thách thức trong cung cấp dịch
vụ bắt nguồn từ hai vấn đề liên quan
đến nhau: các bệnh viện đang quá
tải, trong khi chăm sóc ban đầu lại
chưa đáp ứng. Bên cạnh đó, sự thiếu
phối hợp đầy đủ giữa các tuyến cũng
là một thách thức. Việt Nam có một
hệ thống quá tập trung vào bệnh
viện, trong đó tình trạng bệnh nhân
được cho phép chuyển viện hoặc tự
nhập viện vào các cơ sở y tế quá tải ở
Trung ương chủ yếu là do người dân
không tin tưởng vào chất lượng của
các hệ thống y tế tuyến cơ sở (cấp
huyện và xã, thôn). Hệ thống chăm
sóc ban đầu thiếu đồng bộ và không
sẵn sàng giải quyết thách thức về các
bệnh không truyền nhiễm. Hiện
đang có sự tách biệt giữa hệ thống y
tế dự phòng, chủ yếu thực hiện các
chương trình kiểm soát dịch bệnh
độc lập và y tế điều trị, chủ yếu
nhằm điều trị bệnh, nhưng lại không
phát hiện hoặc phòng ngừa bệnh.
Điểm liên hệ đầu tiên đối với nhiều
bệnh nhân để được tư vấn về sức
khoẻ là chuỗi các nhà thuốc tư nhân,
không được kết nối gì với hệ thống
bảo hiểm y tế hoặc cung cấp dịch vụ
y tế công.

Tăng cường cung cấp dịch vụ về
chăm sóc ban đầu được coi là nhiệm
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vụ quan trọng nhất đối với các nhà
hoạch định chính sách y tế của Việt
Nam trong hai mươi năm tới. Với các
lý do về chi phí và chất lượng, dịch
vụ chăm sóc ban đầu tốt dựa trên
mối quan hệ chặt chẽ giữa bác sỹ -
bệnh nhân là trung tâm của hệ thống
y tế hiện đại và hiệu quả. Các bằng
chứng trên thế giới cho thấy, bệnh tật
chủ yếu là các bệnh không truyền
nhiễm đòi hỏi phải quản lý ca bệnh
phức tạp hơn và một hệ thống chăm
sóc ban đầu tích hợp đóng vai trò
thiết yếu trong quá trình đó. 

Để tăng cường hệ thống chăm
sóc ban đầu, cần phải có một chương
trình cải cách bền vững. Chương
trình này bao gồm chính sách phát
triển nguồn nhân lực, phân bổ
nguồn lực hiệu quả hơn thông qua
cải cách cơ chế chi trả cho cơ sở cung
cấp dịch vụ, cải thiện các phương
thức sàng lọc đối tượng nhằm đảm
bảo mọi người được hưởng mức độ
chăm sóc phù hợp, phối hợp trong
chăm sóc ở các cấp, cơ chế đảm bảo
chất lượng. Đây là một chương trình
dài hạn đòi hỏi phải đầu tư và duy trì
cam kết. Tăng cường chăm sóc ban
đầu cũng có thể dựa trên các biện
pháp mạnh về y tế công cộng, đặc
biệt là các biện pháp kiểm soát tình
trạng hút thuốc lá. 

Các bệnh viện được tăng cường
nhờ vào việc cân đối giữa trao
quyền tự chủ cho các bệnh viện theo
chính sách “xã hội hóa” và nâng cao
được trách nhiệm giải trình. Vấn đề
này có thể được thực hiện từ phía
Chính phủ cũng như từ phía người
dân. Đối với Chính phủ, quan trọng
là phải gây ảnh hưởng nhiều hơn
đến các bệnh viện thông qua vai trò
chủ động hơn của cơ quan mua sắm
dịch vụ chiến lược (có thể là BHXH
hoặc cơ quan khác) nhằm nâng cao
chất lượng và hiệu quả. Mục tiêu
này đòi hỏi phải chuyển đổi từ chỗ
đơn giản là thanh toán các hóa đơn
của cơ sở cung cấp dịch vụ sang chủ
động sử dụng thông tin để đảm bảo
vấn đề hiệu quả kinh tế và chăm sóc
bệnh nhân được chú trọng trong
việc tối đa hóa nguồn thu cho bệnh
viện. Về phía người dân, bệnh nhân
cần có cơ chế giải quyết bất bình
trong trường hợp bệnh viện có
những vi phạm về tài chính hoặc
trong khám chữa bệnh. 

Tài chính cho y tế

Chương trình về tài chính y tế
cho Việt Nam trong hai mươi năm
tới là vừa ổn định tỷ lệ chi tiêu cho
y tế trên GDP theo mức hiện nay
đồng thời phải chuyển dịch cơ cấu
chi tiêu để giảm phụ thuộc vào chi
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tiêu từ tiền túi của người dân. Việt
Nam hiện đang chi tiêu cho y tế ở
mức lớn so với GDP - khoảng 6% -
cao hơn hầu hết các quốc gia đang
phát triển khác ở châu Á. Chi tiêu
cao cho y tế là gánh nặng đối với cả
ngân sách hộ gia đình và ngân sách
của khu vực công. Hiện nay,
khoảng 50% tổng chi tiêu cho y tế
được chi từ tiền túi của người dân.
Hầu hết các quốc gia thu nhập cao
và trung bình có tỷ lệ chi từ tiền túi
của người dân ở mức một phần ba
tổng chi. Những tiến triển trong
chương trình này đòi hỏi phải giảm
chi từ tiền túi người dân qua sử
dụng kết hợp giữa nguồn chi tiêu
của Chính phủ và nguồn đóng góp
bảo hiểm. 

Một nội dung quan trọng trong
chương trình của Việt Nam nhằm
giảm mức độ phụ thuộc vào chi tiêu
từ tiền túi của người dân là mở rộng
phạm vi bảo hiểm cho khoảng 30%
dân số hiện chưa có bảo hiểm. Cách
tiếp cận hiện nay nhằm mở rộng
phạm vi bảo hiểm có lẽ chưa đủ để
đảm bảo bao phủ 100% vào năm
2035. Việt Nam đang phụ thuộc vào
đóng góp của cá nhân và hộ gia
đình và dần chuyển sang lực lượng
lao động chính thức lớn hơn. Quá
trình này sẽ diễn ra chậm và không
chắc chắn, vì vậy trợ cấp đóng góp

bảo hiểm bằng nguồn ngân sách có
thể sẽ cần thiết để khuyến khích
người lao động không nghèo tại
khu vực phi chính thức tham gia
bảo hiểm y tế.

Giải pháp về cân đối lại chi phí
y tế giữa Nhà nước và người dân sẽ
đòi hỏi chi ngân sách công cho y tế
cao hơn vào năm 2035. Một thành
tích lớn là mức chi phí y tế hiện tại
của Việt Nam vào khoảng 6% GDP
có thể duy trì ổn định trong vòng
hai thập kỷ tới, nhưng tỷ trọng
trong chi ngân sách của Chính phủ
sẽ tăng dần, từ mức 2,5% GDP hiện
tại lên gần 3,75% GDP đồng thời
mức chi từ tiền túi của người dân
giảm xuống còn khoảng 1,75% GDP
từ mức 3% GDP hiện tại. Đóng góp
của nhà tài trợ và bảo hiểm tư nhân
vẫn giữ ở mức khiêm tốn. Mặc dù
vậy, để ổn định tổng mức chi cho y
tế trong bối cảnh dân số già đi
nhanh chóng sẽ cần những cải thiện
hiệu quả liên tục nhằm kiểm soát sự
gia tăng về chi phí.

Nâng cao hiệu quả của hệ thống
y tế chủ yếu phụ thuộc vào cơ chế
thanh toán hiệu quả hơn cho cơ sở
cung cấp dịch vụ tại bệnh viện để
tránh phải điều trị quá mức và cải
cách hoạt động đấu thầu dược phẩm
nhằm kiểm soát chi phí cao. Các
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bệnh viện mua thuốc theo nhiều
mức giá khác nhau, mà chính phủ
hoặc người dân lại phải gánh chịu
các chi phí cao này. Phương thức đấu
thầu tập trung và sử dụng tốt hơn
sức mạnh đàm phán giá của người
mua là nhà nước theo một khung
hợp đồng với các công ty dược để
kiểm soát chi phí.

Vai trò của khu vực công và tư trong
lĩnh vực y tế

Một câu hỏi quan trọng cho cả
hai chương trình về cung cấp dịch vụ
và tài chính y tế là vai trò của khu
vực tư nhân. Trên thế giới, chính phủ
các nước đang tìm cách cân đối giữa
sự tham gia của nhà nước và tư nhân
trong mọi khía cạnh về cải cách hệ
thống y tế. Kinh nghiệm quốc tế cho
thấy nguồn tài chính công sẽ đóng
vai trò chủ đạo trong chi trả cho
chăm sóc y tế, nhưng khu vực tư
nhân cần có vai trò quan trọng trong
việc cung cấp dịch vụ y tế. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, chưa
có bằng chứng rõ ràng là nhà nước
hay tư nhân cung cấp dịch vụ “tốt
hơn”. Vấn đề quan trọng nhất là
trách nhiệm giải trình phải được
đảm bảo. Tùy theo cơ chế tài chính
và cơ cấu tổ chức, nhà nước và tư
nhân cũng đều dễ rơi vào tình trạng
cung cấp quá nhiều, không đủ, chất

lượng thấp, thiếu hiệu quả và nhiều
bất cập khác. Cũng giống như các cơ
sở công lập, nếu cơ sở y tế tư nhân
được tiếp nhận vốn của nhà nước,
họ cũng sẽ phải chịu trách nhiệm
giải trình về các hoạt động của họ.
Trách nhiệm giải trình đòi hỏi phải
phân công nhiệm vụ rõ ràng, đảm
bảo đầy đủ tài chính cho việc cung
cấp dịch vụ, thu thập và phân tích
thông tin về những gì cơ sở dịch vụ
thực hiện và thực thi các quy định.
Các cơ quan giám sát và quản lý nhà
nước phải đóng vai trò chính trong
việc giám sát cả cơ sở y tế của nhà
nước và tư nhân.

Khi Việt Nam đưa ra lộ trình
tăng cường hệ thống y tế đến năm
2035, một thách thức quan trọng
trong thời gian tới là những khó
khăn về mặt kinh tế chính trị trong
cải cách y tế. Nhìn nhận thực trạng
từ vận động chính sách về thuốc lá
cho đến các công ty dược hay chính
các bác sỹ, đều có thể thấy đây là lĩnh
vực có nhiều nhóm lợi ích. Các nhóm
đó có thể gây cản trở đối với một số
cải cách nhất định. Tuy nhiên, Việt
Nam cũng đã có những bước tiến lớn
trong hơn một thập kỷ qua và đó là
nền tảng quan trọng để có được tiến
triển trong chương trình này trong
thời gian tới.
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Vai trò của chất lượng thể
chế đối với tăng trưởng và
phát triển

Thể chế - đó là những “luật
chơi” chính thức và phi
chính thức ràng buộc các

tương tác trong xã hội, hỗ trợ tăng
trưởng và phát triển kinh tế trong
dài hạn. Thể chế tạo ra một hệ
thống thưởng, phạt cho các ứng xử
của các tổ chức, cá nhân, do đó có
thể hạn chế hoặc thúc đẩy hành vi
của các chủ thể này theo các chiều
hướng khác nhau. Những kích
thích đó quyết định loại hình, phạm
vi và tầm mức của các hoạt động
làm ra của cải, nâng cao hiệu suất
sử dụng nguồn lực, và nâng cao
phúc lợi xã hội. Chẳng hạn, một
khung thể chế cho phép đăng ký
kinh doanh tiện lợi và nhanh chóng
góp phần tạo động lực lớn hơn cho
các doanh nghiệp mới gia nhập thị
trường, làm gia tăng áp lực cạnh
tranh và cải thiện hiệu quả phân bổ

nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế. Nhiều tài liệu nghiên cứu
đã ghi nhận mối quan hệ tích cực
giữa thể chế và phát triển; chẳng
hạn giữa thực thi quyền sở hữu tài
sản với tăng trưởng kinh tế, giữa
chất lượng các cơ sở giáo dục với
kết quả giáo dục.

Chưa có quốc gia nào (ngoại
trừ một vài quốc gia quá giàu tài
nguyên thiên nhiên) có thể vươn
lên địa vị là quốc gia có thu nhập
cao mà không có những thể chế
kinh tế và chính trị mạnh. Mặc dù
các quốc gia khác nhau có cách
thức tổ chức kinh tế và chính trị
không giống nhau, nhưng các chỉ
tiêu tổng hợp như Chỉ số quản trị
toàn cầu cho thấy rằng có sự tương
quan mật thiết giữa thứ hạng cao
về chất lượng thể chế với sự hưng
thịnh chung của quốc gia (Hình
17). Các nền kinh tế phát triển cần
một hệ thống thể chế kinh tế được
hình thành qua thời gian lâu dài để
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chuyển tải thông tin về giá cả, quy
định rõ nội dung và ranh giới của
các quyền tài sản, thực thi hợp
đồng và chính sách cạnh tranh và
thu hẹp khoảng cách thông tin
giữa người bán với người mua49.
Gần như đã trở thành một thông
lệ, các quốc gia này cũng có các thể
chế chính trị phát triển ở trình độ
cao - xét từ góc độ coi trọng tiếng
nói của người dân và đề cao trách
nhiệm giải trình của nhà nước. Tất
cả các quốc gia đã đạt từ 50% mức
năng suất của Hoa Kỳ trở lên thì
đều nằm ở thang bảng thứ nhất
hoặc thứ hai (các điểm số cao nhất)
trong Chỉ số về các quyền tự do
trong lĩnh vực dân sự, chính trị do
Viện về tự do đo lường (the
Freedom House Civil Liberties
Index) (ngoại trừ một ngoại lệ duy
nhất là Xinh-ga-po)50, 51.

Bên cạnh đó, một điều khá ngạc
nhiên là, có sự tương đồng rất cao
trong tư duy của cả phương Đông

và phương Tây về thể chế và các
đặc tính cần có của những thể chế
có chất lượng (Hộp 3).

Trong dài hạn, không những thể
chế có vai trò quan trọng đối với
phát triển kinh tế và xã hội, bản thân
một nhà nước có năng lực với cơ chế
trách nhiệm giải trình hữu hiệu
cũng là thuộc tính cần có đối với
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HÌNH 17. Quan hệ tương quan dài
hạn giữa chất lượng quản trị với
sự thịnh vượng
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Ghi chú: “Lô-ga-rít GDP theo đầu người, tính
theo sức mua (1996-2013)”. Đơn vị gốc là
GDP theo đầu người bằng đồng đô-la quốc
tế hiện tại trình bày theo thang lô-ga. “WGI
bình quân (1996-2013)” là bình quân 6 chỉ số
về quản trị tốt của WGI trong giai đoạn 1996
- 2013. Thang điểm WGI được chuyển đổi từ
-2,5 (yếu)/+2,5(mạnh) thành 0 (yếu)/5
(mạnh).
Nguồn: WGIs, Kaufmann và đồng sự; WDI,
Ngân hàng Thế giới; Bối cảnh Kinh tế Thế
giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế.

____________________
49. Ủy ban Tăng trưởng và Phát triển, Báo cáo
tăng trưởng, 2008.
50. Dollar, David (2015): “Một số bài học cho
Việt Nam từ kinh nghiệm phát triển thể chế
của các nước công nghiệp hóa nhanh ở Đông
Á”, Nghiên cứu đầu vào cho Báo cáo Việt
Nam 2035. 
51. Chỉ số Tự do dân sự do Freedom House
đo lường tự do ngôn luận, báo chí, hiệp hội
và tôn giáo, từ 1 (hoàn toàn tự do) đến 7
(không tự do).
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Các chuyên gia kinh tế phương Tây
thường tìm về với Adam Smith và
coi ông như người đầu tiên đưa ra
luận đề về vai trò của nhà nước
trong phát triển kinh tế. Theo
Adam Smith, vai trò đúng đắn của
nhà nước chỉ nên dừng lại ở các
hoạt động như quốc phòng, bảo
đảm công lý, bảo đảm thượng tôn
pháp luật, thiết lập thể chế công
quyền và cung cấp hàng hóa công
cộng (Smith 1904, 185). Mặc dù
thường được trích dẫn với tư cách
là nhà tư tưởng cổ vũ cho mô hình
nhà nước chỉ đóng vai trò rất hạn
chế, nhưng Adam Smith cũng
khẳng định rõ rằng, vai trò đúng
đắn của nhà nước còn bao gồm
trách nhiệm duy trì hệ thống giáo
dục công lập, kiểm soát độc quyền
và các hình thức điều tiết kinh tế
khác. Adam Smith hiểu rõ tầm
quan trọng của một nhà nước hiệu
quả đối với sự hưng thịnh kinh tế
của một quốc gia (Viner 1927).

Các nhà kinh tế Việt Nam
thường viện dẫn đến một truyền
thống khác, lâu đời hơn [đó là
Khổng giáo] nhưng có nhiều điểm
tương đồng trong quan niệm về mô
hình nhà nước lý tưởng như cách
mô tả của Adam Smith. Triết lý

chính trị của đạo Khổng chứa đựng
tư tưởng thiết lập và duy trì một bộ
máy thư lại trọng dụng nhân tài, bảo
hộ sở hữu tài sản và quan hệ hợp
đồng bằng pháp luật, bảo đảm quốc
phòng, xây dựng các công trình
công cộng, và nhất là trị thủy. Mục
tiêu của chính phủ, theo triết lý này,
là bảo vệ lợi ích chung của dân qua
cơ chế bình ổn giá lương thực, phát
chẩn thóc gạo cho dân nghèo và cứu
đói (Nolan 2004, 123-142). Nền quân
chủ lý tưởng phải trị quốc một cách
có đạo nghĩa, coi trọng đồng thời cả
pháp trị và đức trị.

Hệ thống thư lại hiện đại theo
mô tả của Max Weber không phải
không có những điểm tương đồng
với các bộ máy quan lại của Trung
Quốc và Việt Nam trong chế độ
xưa: đó là phân định thẩm quyền
rõ ràng và cố định, tổ chức theo
tầng bậc, lưu giữ sổ sách tỉ mỉ, bố
trí công việc theo tài năng, làm việc
chuyên trách (không làm thêm
ngoài), thẩm quyền được luật pháp
quy định, mọi người dân đều được
đối xử như nhau (Weber 1946, 98).
Giống như các sỹ phu của triều
đình Trung Hoa cổ đại, Weber có
chung quan điểm về mô hình nhà
nước vận hành tốt, một mô hình lý

HỘP 3. Hiệu quả của Nhà nước và sự phát triển: Sự gặp nhau về tư
duy của phương Đông và phương Tây



một xã hội văn minh. Có thể nói
rằng, khi xã hội đạt tới một mức thu
nhập nhất định, người dân sẽ mong
muốn có một nhà nước bớt tùy tiện
với trách nhiệm giải trình ngày càng
cao. Hiến pháp Việt Nam quy định
rõ Nhà nước Việt Nam là nhà nước
pháp quyền xã hội chủ nghĩa của
Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân
dân; đây chính là phản ánh mong
muốn của người dân được sống
trong một xã hội cởi mở, dân chủ và
thượng tôn pháp luật.

Thực trạng chất lượng thể
chế Việt Nam 

Kinh nghiệm quốc tế nên được
diễn giải ra sao khi liên hệ với
thành tích đáng nể của Việt Nam
về tăng trưởng và giảm nghèo?
Liệu chất lượng thể chế hiện hành
có theo kịp với những tiến bộ về

kinh tế, xã hội mà Việt Nam đã đạt
được và còn tiếp tục hỗ trợ hiệu
quả và bền vững cho các tiến bộ
trong tương lai? Những câu hỏi
này đòi hỏi chúng ta phải, trước
hết, tìm hiểu kỹ các yếu tố cấu
thành chất lượng thể chế và so
sánh các yếu tố này của Việt Nam
với các quốc gia thu nhập trung
bình khác. Bộ dữ liệu của WGI (Chỉ
số quản trị toàn cầu), với sáu thành
tố, cung cấp cách tìm hiểu và đo
lường các khía cạnh về chất lượng
thể chế (hoặc quản trị). WGI đã đo
lường sáu chiều cạnh chất lượng
thể chế kể từ năm 1996 và hiện tại,
bộ chỉ số này đã thực hiện cho 215
nền kinh tế52. Xét một cách tổng
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tưởng mà các chính phủ trong đời
thực mong muốn có nhưng hiếm
khi đạt được. Trong thế giới thực,
quy định thường không rõ ràng và
được sinh ra để phục vụ những
nhóm lợi ích cục bộ; chức vụ được
ban cho nhóm thân hữu thay vì bổ
nhiệm theo năng lực và công trạng;
cơ cấu tầng bậc bị suy yếu do mưu

mô chính trị và quan hệ xin cho;
trách nhiệm thường chồng chéo để
tạo nên những mập mờ và những
tranh giành quyền lực. Các minh
quân theo triết lý Khổng giáo (ở cả
Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt
Nam) thường phải đối mặt với
những thách thức từ các lãnh chúa
hoặc võ quan ở địa phương.

____________________
52. Tiếng nói và chất lượng giải trình; ổn định
chính trị và không có bao lực: hiệu lực của
chính quyền; chất lượng điều tiết kinh
doanh; thượng tôn pháp luật (pháp quyền);
và kiểm soát tham nhũng.

Nguồn: Pincus 2015, nghiên cứu chuyên đề cho Báo cáo Việt Nam 2035.



thể, các chỉ số này đo lường cảm
nhận về “quy trình chọn lựa, giám
sát và thay thế bộ máy cầm quyền;
năng lực hoạch định và thực hiện
chính sách của chính phủ; sự tôn
trọng của người dân và nhà nước

đối với những thể chế chi phối các
tương tác kinh tế, xã hội”53. 

Trong những chỉ số đó, Việt
Nam đạt kết quả tốt nhất về ổn
định chính trị và hiệu lực của chính
quyền (Hình 18). Cả hai khía cạnh
này đều có điểm số gần bằng mức
bình quân của các quốc gia. Việt
Nam không thua kém các quốc gia
có thu nhập trung bình cao trong
khi tốt hơn các quốc gia thu nhập
trung bình thấp. Việt Nam đã có sự
cải thiện về kết quả đo lường hiệu
lực của chính quyền (được đo
lường dựa trên cảm nhận về chất
lượng dịch vụ công và cam kết có
chính sách tốt về dịch vụ công của
chính quyền).

Có hai nhóm chỉ số mà Việt
Nam đạt thành tích khá thấp. Thứ
nhất, chỉ số trọng lượng tiếng nói
của người dân và trách nhiệm giải
trình của chính quyền ở Việt Nam
vẫn nằm ở nhóm mười quốc gia
thấp nhất và so với các quốc gia
khác thì thứ hạng này từ năm 1996
tới nay lại có xu hướng giảm đi. Thứ
hai, Việt Nam cũng có thứ hạng rất
thấp so với các quốc gia thu nhập
trung bình thấp và các quốc gia thu
nhập trung bình cao về chỉ số chất
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HÌNH 18. Chỉ số quản trị toàn cầu,
2014
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Kiểm soát tham nhũng

Phần trăm

Thu nhập trung bình thấp
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Ghi chú: Chỉ số WGI là một bộ dữ liệu khảo
cứu tổng hợp các góc nhìn về chất lượng của
nhà nước được cung cấp bởi một số lượng
lớn các doanh nghiệp, công dân và các
chuyên gia được điều tra ở các nước công
nghiệp và đang phát triển. Các dữ liệu này
được lấy từ một số cuộc điều tra của các
trung tâm và viện nghiên cứu, các tổ chức
phi chính phủ, các tổ chức quốc tế và các
doanh nghiệp tư nhân. Chỉ số WGI không
phản ánh các quan điểm chính thống của
Ngân hàng Thế giới, các giám đốc điều hành
của Ngân hàng Thế giới hay các quốc gia mà
các chuyên gia này là đại diện. Nhóm Ngân
hàng Thế giới không sử dụng Chỉ số WGI để
phân bổ các nguồn lực.
Nguồn: www.govindicators.org.



lượng điều tiết kinh doanh (đo
lường cảm nhận về năng lực hoạch
định và thực thi chính sách của nhà
nước nhằm phát triển khu vực tư
nhân). Thứ hạng đó so với các nền
kinh tế khác không có cải thiện gì
đáng kể trong 20 năm qua.

Về hai nội dung còn lại - thượng
tôn pháp luật (đo lường sự tin tưởng
vào các quy định trong xã hội, bao
gồm cả việc thực thi hợp đồng và
quyền tài sản), kiểm soát tham
nhũng (nhằm tìm hiểu cảm nhận về
mức độ lạm dụng quyền lực để thu
lợi cá nhân, “lũng đoạn” nhà nước) -
Việt Nam có kết quả thấp hơn mức
của các quốc gia thu nhập trung
bình cao và chỉ tương đương hoặc
cao hơn một chút so với mức của các
quốc gia thu nhập trung bình thấp.
Thứ hạng tương đối của Việt Nam
so với các quốc gia khác về cơ bản
không thay đổi trong cả hai nội
dung vừa nêu kể từ năm 1996.

Các so sánh trên cho thấy
những khía cạnh về chất lượng thể
chế (hoặc quản trị) mà Việt Nam có
thể tập trung xử lý trong những
năm tới nếu muốn đem lại tác động
phát triển lớn nhất. 

Sự cần thiết tập trung vào
những nội dung trên có thể được
nhìn nhận theo một cách khác. Khi

các quốc gia chuyển từ tình trạng
thu nhập trung bình thấp lên
ngưỡng cao, nền kinh tế của các
quốc gia đó trở nên phức tạp và đa
dạng hơn. Chất lượng của chính
quyền, nhất là năng lực phối hợp
với khu vực tư nhân và quản lý khu
vực này sao cho hiệu quả, ngày
càng trở nên quan trọng. Điều này
có thể thấy qua sự khác biệt lớn
giữa các quốc gia thu nhập trung
bình thấp và các quốc gia thu nhập
trung bình cao về các chỉ số chất
lượng điều tiết kinh tế, thượng tôn
pháp luật và kiểm soát tham
nhũng. Gia tăng tiếng nói của
người dân và cải thiện trách nhiệm
giải trình cũng trở nên quan trọng
hơn khi quốc gia chuyển từ mức
thu nhập thấp sang mức thu nhập
cao, mặc dù khó xác định được thời
điểm cần tiến hành sự gia tăng đó
cũng như bản chất của mối quan hệ
nêu trên. Đã có bằng chứng thuyết
phục cho thấy, về lâu dài các quốc
gia có thể chế chính trị cởi mở và
bao dung hơn sẽ tạo ra nhiều cơ hội
hơn cho đổi mới và sáng tạo, qua đó
thúc đẩy cải thiện năng suất và
nâng cao mức sống54. Đối với Việt
Nam, tìm cách xây dựng các thể chế
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chính trị cởi mở hơn và có trách
nhiệm giải trình hơn sẽ ngày càng
trở thành yêu cầu thiết yếu.

Rào cản thể chế đối với sự
phát triển tại Việt Nam 

Những yếu tố về thể chế nào là
rào cản cho triển vọng phát triển của
Việt Nam? Để giải đáp câu hỏi này,
cần phân tích 3 yếu tố quyết định
hiệu lực của nhà nước55. Thứ nhất là
năng lực của bộ máy hành chính
dựa trên sự phân tầng bậc rõ ràng,
thẩm quyền thống nhất, chế độ chức
nghiệp thực tài và quyền hạn được
pháp luật quy định. Thứ hai là sử
dụng các tín hiệu thị trường để phân
bổ nguồn lực và sử dụng kỷ luật tài
khóa để bảo đảm sự ăn khớp giữa
chính sách với năng lực tài chính của
nhà nước. Thứ ba là sự tham gia
rộng rãi của dân chúng vào quá
trình hoạch định chính sách để bảo
đảm sự đồng bộ giữa chính sách và
chương trình của nhà nước với nhu
cầu và khát vọng của dân chúng.
Điểm cốt yếu của khung phân tích
này liên quan trực tiếp tới chương
trình xây dựng thể chế hiện đại cho
Việt Nam là cả ba thành tố về hiệu
lực của nhà nước có ý nghĩa thiết

yếu để mang lại kết quả như mong
muốn. Cải cách cấu trúc nhà nước
mà lại bỏ qua các nguyên tắc thị
trường hoặc đánh giá quá cao vai trò
thị trường, trong khi việc hoạch định
chính sách của nhà nước thiếu sự
tham gia của cộng đồng, thì đều
không thể mang lại kết quả tốt đẹp.

Có ba yếu tố tác động qua lại lẫn
nhau đóng vai trò quyết định trong
việc giải thích cho những thách
thức về hiệu lực của nhà nước ở
Việt Nam hiện nay: tình trạng tham
gia quá nhiều của nhà nước vào
hoạt động kinh tế, tình trạng quyền
lực nhà nước bị cát cứ, manh mún;
sự thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực
hữu hiệu trong bộ máy chính
quyền; và sự hạn chế về trọng
lượng tiếng nói của dân chúng cũng
như sự tham gia rất hạn chế của
người dân trong quá trình hoạch
định và thực thi chính sách56.
Những yếu tố này sẽ được thảo
luận ở phần tới.

Tình trạng nhà nước tham gia
quá nhiều vào hoạt động kinh tế

Nhà nước tham gia quá nhiều
vào hoạt động kinh tế là thuật ngữ
được dùng để mô tả hiện tượng hình
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thành và ngày càng gia tăng ảnh
hưởng của một tầng lớp kinh doanh
ở bên trong nhà nước (thay vì đáng
lẽ ra là phải nằm ngoài nhà nước);
nhà nước tham gia quá nhiều vào các
hoạt động kinh tế trực tiếp qua các
DNNN, cụ thể là các tập đoàn kinh tế
nhà nước và gián tiếp qua mối quan
hệ rất chặt chẽ giữa nhà nước và
nhóm đặc lợi của khu vực tư nhân.
Nhóm lợi ích đặc quyền không chỉ có
ở Việt Nam, song quan hệ của nhóm
này với nhà nước gắn với kết quả
kinh doanh lại cao bất thường.

Nhà nước tham gia quá nhiều
vào hoạt động kinh tế không phải là
một hiện tượng mới mà đã xuất
hiện từ thời kế hoạch hóa tập trung
giữa thập niên 1970 (ngay sau khi
thống nhất đất nước). Áp lực cải
cách xuất phát từ dưới lên và lớn
dần lên qua những rạn nứt, bất cập
của cơ chế kế hoạch hóa tập trung.
Trong tình trạng thiếu hụt về nhiều
thứ, các cá nhân và tổ chức được
tiếp cận với hỗ trợ từ thế giới bên
ngoài đã kinh doanh ngoài kế
hoạch57. Lãnh đạo xí nghiệp quốc
doanh dần trở nên thành thạo trong
việc buôn bán hàng hóa khan hiếm,
còn chính quyền địa phương thì nới
tay cho việc buôn bán hàng hóa qua

biên giới để được tiếp cận hàng hóa
thiết yếu và thu được các khoản thu
ngoài pháp luật, mà một phần
trong đó được chuyển vào ngân
sách địa phương để bù đắp bội chi.
Qua thời gian, các hoạt động vừa
nêu cùng các hoạt động “phá rào”
khác ngày càng được chấp nhận,
các thị trường ngầm về hàng hóa và
vật tư sản xuất được hình thành,
dần được công nhận là hợp pháp.
Nhà nước tạo thêm các dư địa cho
các giao dịch thị trường và đáng nói
hơn là bản thân nhà nước cũng bị
thị trường hóa hoặc bị thương mại
hóa một cách thực sự58. 

Tình trạng Nhà nước tham gia
quá nhiều vào hoạt động kinh tế
làm giảm hiệu quả của nền kinh tế,
góp phần trầm trọng thêm tình
trạng đình trệ trong cải thiện năng
suất (Trụ cột 1). Một loại phí tổn cần
được đề cập phát sinh từ sự kém
hiệu quả của các DNNN, từ lâu đã
không đảm bảo tính hiệu quả trong
sử dụng vốn và đất đai mặc dù vẫn
đang giữ vai trò chủ đạo trong một
số ngành then chốt của nền kinh tế.
Sự hiện diện của DNNN không có
gì là lạ trong nhiều nền kinh tế, nhất
là ở các ngành độc quyền tự nhiên
(dịch vụ công ích) hoặc thâm dụng
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vốn (hạ tầng lớn), nhưng các ngành
có thể duy trì cạnh tranh thị trường
thì được dành cho khu vực tư nhân
phát triển. Ở Việt Nam, các DNNN
hiện diện ở hầu hết các ngành và
lĩnh vực, kể cả các ngành như may
mặc, dịch vụ điện thoại di động và
ngân hàng - là những lĩnh vực mà
các doanh nghiệp, công ty tư nhân
có thể làm tốt hơn DNNN.

Sự thiếu vắng tầng lớp thương
nhân thực sự độc lập với nhà nước
hoặc độc lập với các cơ quan nhà
nước là loại phí tổn thứ hai mà sự
tham gia quá nhiều của nhà nước
vào hoạt động kinh tế đưa lại. Nếu
Nhà nước quyết định duy trì nhiều
vai trò trong các hoạt động sản
xuất, thì tối thiểu cũng nên giữ vị
thế trung lập khi cạnh tranh với tư
nhân. Điều này hàm ý rằng không
nên ủng hộ các đặc quyền tiếp cận
nguồn lực tài chính, đất đai, các
hợp đồng mua sắm của chính
quyền, trợ cấp của nhà nước, và
những ưu đãi về thuế hiện đang
được dành riêng cho các DNNN bởi
những sự phân biệt đối xử này làm
suy giảm khả năng tồn tại và phát
triển của các doanh nghiệp tư nhân
trong nước.

Sự thiếu rõ ràng trong ranh giới
phân định nhà nước và thị trường

làm giảm hiệu suất tĩnh khi nhà sản
xuất có chi phí cao vẫn được tưởng
thưởng bằng gánh nặng chi phí đặt
lên vai người tiêu dùng và các
doanh nghiệp có hiệu quả hơn
(Hộp 4). Hiệu suất động cũng giảm
khi các nhà đầu tư tiềm năng không
muốn đầu tư do phải đối mặt với
những rủi ro về điều tiết và lo ngại
rằng thị trường bị lũng đoạn bởi các
doanh nghiệp có quan hệ với chính
quyền. Ngoài những phí tổn gây ra
cho nền kinh tế, sự tham gia quá
nhiều của nhà nước vào hoạt động
kinh tế còn làm suy yếu hiệu lực
của chính nhà nước. Tình trạng ấy
tạo động lực mạnh mẽ cho các quan
chức lợi dụng thẩm quyền quản lý
kinh tế, phân bổ tài sản của mình để
trục lợi cho riêng mình và thân hữu
của mình. Những lạm dụng kiểu đó
sẽ làm xói mòn tính chính danh của
các thiết chế nhà nước.

Cấu trúc nhà nước cát cứ và 
manh mún

Song hành với tình trạng nhà
nước tham gia quá nhiều vào hoạt
động kinh tế là cấu trúc nhà nước
cát cứ và manh mún. Cấu trúc nhà
nước cát cứ và manh mún hàm ý
tình trạng thiếu rõ ràng trong cơ cấu
tầng bậc cũng như phân công vai trò
và trách nhiệm trong chính quyền
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trung ương và giữa chính quyền
trung ương với chính quyền địa
phương - dẫn đến những ách tắc
trong hoạch định và thực thi chính
sách. Sự phân mảnh quyền lực theo
chiều ngang và chiều dọc dẫn tới
tình trạng chồng lấn về thẩm quyền,
ban hành các quy định và quyết
định mâu thuẫn với nhau, đồng thời

hình thành dư địa cho sự thương
lượng giữa các cơ quan có liên quan
trong bộ máy hành chính. Các thiết
chế quan trọng hàng đầu trong bộ
máy chính phủ gồm Văn phòng
Chính phủ, Bộ Tài chính và Bộ Kế
hoạch và Đầu tư. Khi xây dựng
chính sách, các thiết chế này thường
thành lập các nhóm công tác liên
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Ngành dược phẩm bị chi phối bởi
một mạng lưới quan hệ phức tạp với
nhà nước. Ngành dược gồm 170
doanh nghiệp, với 20 doanh nghiệp
liên doanh với nước ngoài, trong đó
doanh nghiệp lớn nhất kiểm soát
dưới 5% thị trường. Nhiều tỉnh đã
thành lập DNNN để cung ứng
thuốc gốc cho các bệnh viện và trạm
y tế ở địa phương. Doanh số bán
trực tiếp cho các bệnh viện chiếm
khoảng một phần ba thị trường và
còn lại là phần bán cho các nhà
thuốc. Mặc dù các DNNN lớn nhất
đã bị cổ phần hóa nhưng những
doanh nghiệp đó vẫn tiếp tục lớn
mạnh nhờ vào quan hệ chặt chẽ với
mạng lưới phân phối cho các bệnh
viện tại địa bàn của họ. Việc mua
sắm thuốc chủ yếu do từng bệnh
viện thực hiện và quy trình đấu thầu

thường dễ dẫn đến tham nhũng, với
những cáo buộc về chuyện đẩy giá
thuốc lên cao để chi trả cho các cấp
quản lý trong bệnh viện. Các doanh
nghiệp nước ngoài bị cấm phân phối
dược phẩm ở Việt Nam, do vậy phải
dựa vào các nhà phân phối địa
phương. Việc đăng ký sản phẩm,
thuộc trách nhiệm của Cục Quản lý
Dược Việt Nam, đòi hỏi một quá
trình thử nghiệm kéo dài và được
thực hiện theo từng vụ việc và cơ
quan này có quyền tự quyết rất lớn
(Nghiên cứu về công bằng của
Jaccar, 2008). Trong những điều kiện
đó, các doanh nghiệp tư nhân và
doanh nghiệp nước ngoài bị bất lợi
về khả năng tiếp cận thị trường, các
nhà sản xuất thuốc gốc nhỏ lẻ được
tạo điều kiện tồn tại trong một thị
trường có vẻ rất cạnh tranh ở bề nổi.

HỘP 4. Mạng lưới quan hệ với nhà nước chi phối ngành công nghiệp
dược

Nguồn: Pincus 2015.



ngành nhằm đạt được sự đồng
thuận. Về lý thuyết, tính nhất quán
trong việc hoạch định chính sách
được bảo đảm nhờ vai trò lãnh đạo
của Đảng. Tuy nhiên, trong thực tế,
quyền lực trong bộ máy nhà nước bị
phân mảnh bởi các cơ quan nhà
nước khác nhau ở mỗi cấp chính
quyền cũng như giữa chính quyền
trung ương và chính quyền các tỉnh.
Sự thiếu vắng tính thứ bậc một cách
rõ ràng cũng như thiếu vắng cơ chế
phân bổ thẩm quyền một cách rõ
ràng làm cho mỗi cơ quan có thể
kháng cự lại những quyết định mà
những cơ quan này cho rằng không
phù hợp với lợi ích của mình (Hộp
5). Điều này làm cho quá trình ra
quyết định rơi vào bế tắc hoặc quyết
định được ban hành không phải là
quyết định tối ưu nhất dưới góc
nhìn lợi ích chung của toàn xã hội.

Nguồn gốc của sự phân mảnh
này cũng phát sinh từ nhiều thập kỷ
trước. Chuyển đổi từ nền kinh tế kế
hoạch sang kinh tế thị trường đã
dịch chuyển cán cân quyền lực
nghiêng từ chính quyền trung ương
sang các doanh nghiệp và chính
quyền địa phương dưới nhiều hình
thức khác nhau. Do sản lượng và giá
cả không còn do trung ương quyết
định nữa, chính quyền trung ương
có ít nguồn lực hơn để phân bổ và

trở nên phụ thuộc ngày càng nhiều
vào các địa phương về đóng góp
cho ngân sách. Hạn chế về vốn ngân
sách của trung ương buộc các địa
phương phải dựa vào các nguồn thu
thay thế, nhất là bằng cách thành
lập và hỗ trợ các doanh nghiệp nhà
nước của địa phương huy động vốn
và thực hiện các dự án hạ tầng59.
Cho phép đầu tư trực tiếp nước
ngoài và tham gia thương mại quốc
tế không còn là độc quyền của chính
quyền trung ương. Tình trạng
doanh nghiệp nước ngoài chỉ tập
trung đầu tư ở một vài địa phương
làm cho tiếng nói của các địa
phương này có sức nặng đáng kể
khi ngân sách trung ương phải dựa
vào đóng góp của họ để tái phân bổ
cho các địa phương nghèo hơn.

Việt Nam là một trong những
quốc gia có phân cấp ngân sách
mạnh nhất ở Đông Á. Điều này
mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng
làm cho các thiết chế ở trung ương
gặp nhiều khó khăn trong việc ấn
định chính sách, giám sát và thực thi
các tiêu chuẩn về cung cấp dịch vụ
công. Luật Ngân sách Nhà nước
(năm 1996, sửa đổi, bổ sung và thay
thế vào các năm 2002 và 2015) đã
thừa nhận vai trò ngày càng tăng
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của chính quyền địa phương và quy
định về hình thức phân cấp ngân
sách trong bối cảnh thống nhất quản
lý ngân sách nhà nước. Phân cấp
cho phép các địa phương có thẩm

quyền lập kế hoạch đầu tư công, cấp
phép đầu tư nước ngoài, quản lý
nguồn nhân lực trong khu vực công.
Chính quyền cấp tỉnh được giao
ngày càng nhiều thẩm quyền về
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Chính quyền trung ương không thể
thực hiện quy hoạch tổng thể di dời
các cảng ở thành phố Hồ Chí Minh
do vướng phải các nhóm lợi ích cục
bộ. Sự phát triển của hệ thống cảng
ở thành phố Hồ Chí Minh là một ví
dụ điển hình về tình trạng cát cứ và
manh mún (X. T. Nguyễn và Pincus
2011). Là địa bàn lớn về sản xuất
hàng xuất khẩu, thành phố Hồ Chí
Minh và các tỉnh lân cận cần có cảng
hiện đại dễ tiếp cận cho các khu
công nghiệp chính. Người dân
thành phố Hồ Chí Minh muốn di
rời các cảng trong thành phố đến
những nơi khác để giảm ùn tắc giao
thông - thay đổi đó cũng có thể giải
phóng mặt bằng để phát triển bất
động sản ven sông. Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch
vào năm 2005 yêu cầu di rời bốn
cảng ra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ở
ven biển vào năm 2010, và ngay sau
đó, Ngân hàng Hợp tác Quốc tế
Nhật bản đã phê duyệt một khoản
vay trị giá 36,4 tỷ Yên (tương đương

328,6 triệu USD) cho khu tổ hợp
cảng Cái Mép - Thị Vải. Tuy nhiên,
mỗi cảng tại thành phố Hồ Chí
Minh lại thuộc sở hữu và quyền
khai thác bởi các doanh nghiệp hoặc
cơ quan khác nhau. Cảng Sài Gòn là
công ty con của Vinalines  (Tổng
Công ty hàng hải quốc gia). Cảng
Bến Nghé do một doanh nghiệp
nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân
dân Thành phố Hồ Chí Minh khai
thác. Cảng công-ten-nơ quốc tế Việt
Nam là một liên doanh giữa Tổng
Công ty đường sông miền Nam với
Tập đoàn NOL của Xinh-ga-po và
Mitsui & Co của Nhật Bản. Tổng
công ty Tân cảng Sài Gòn lại thuộc
sở hữu của lực lượng hải quân. Cuối
cùng, chính quyền trung ương
không thực hiện được quy hoạch đó
khi một số cơ quan có liên quan
không ủng hộ do lo ngại mất quyền
lợi. Mỗi cơ quan đều tận dụng thẩm
quyền quản lý nhà nước và ảnh
hưởng chính trị của mình để đề cao
lợi ích tài chính cục bộ.

HỘP 5. Lợi ích ngắn hạn cản trở việc triển khai quy hoạch tổng thể

Nguồn: Pincus 2015, nghiên cứu chuyên đề cho Báo cáo VN 2035.



ngân sách trong việc huy động thu
và chủ động quyết định cơ cấu chi
tiêu, bổ sung ngân sách cho chính
quyền cấp dưới. Chi tiêu của địa
phương chiếm trên một nửa tổng
chi tiêu công (trên 70% đầu tư
công), đưa đất nước trở thành một
trong các quốc gia phân cấp ngân
sách mạnh tay nhất trong khu vực
Đông Á. Đáng chú ý nữa là số lượng
chính quyền cấp tỉnh - 63 tỉnh thành
(58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc
trung ương) - một con số khá lớn
với một quốc gia có 90 triệu dân. 

Sự phân tán quyền lực như vậy
đã nảy sinh một mâu thuẫn giữa
một bên là nỗ lực điều phối và hợp
lý hóa chính sách của các cơ quan
trung ương với một bên là nỗ lực
khẳng định quyền tự chủ của chính
quyền địa phương các cấp và các
đơn vị trực thuộc trung ương. Mặc
dù đã có các Ban chỉ đạo vùng do
lãnh đạo ở cấp Phó Thủ tướng chủ
trì, các quyết định đầu tư trong
vùng vẫn thiếu sự phối hợp ở cấp
vùng. Sự thiếu phối hợp này càng
làm trầm trọng thêm sự thiếu hiệu
quả trong cơ chế lập kế hoạch và
ngân sách lồng ghép ở Việt Nam.
Điển hình về sự thiếu hiệu quả đó
là tình trạng đầu tư công quá mức ở
các địa phương. Chẳng hạn, hầu hết
các tỉnh ven biển Việt Nam đều có

cảng biển nước sâu tại địa phương.
Tương tự, có khoảng 260 khu công
nghiệp ở hầu hết 63 tỉnh thành, bên
cạnh một kế hoạch xây dựng thêm
239 khu công nghiệp mới vào năm
2020, trong khi tỷ lệ trung bình về
sự toàn dụng khu công nghiệp hiện
là dưới 50% công suất thiết kế.

Những tác động tiêu cực của sự
tham gia quá nhiều của nhà nước
vào hoạt động kinh tế và cấu trúc
nhà nước cát cứ, manh mún lên chất
lượng quản trị công ở Việt Nam
càng trầm trọng hơn khi thiếu vắng
hệ thống chức nghiệp thực tài. Việc
thiết lập được cơ chế trọng dụng
nhân tài đòi hỏi phải có thời gian và
thường được sinh ra để đáp ứng các
yêu cầu chính trị cụ thể60. Tuy nhiên,
một số đặc trưng trong hệ thống
hiện hành đang cho thấy khó có thể
có được hệ thống tuyển dụng và sử
dụng cán bộ một cách hiệu quả ở
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60. Ví dụ, giới thiệu chính quyền do những
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Scandinavia nổi bật như những ông vua thực
sự có động cơ để xây dựng bộ máy quan
chức dựa trên nguyên tắc, có năng lực và độc
lập - tách khỏi mọi thứ ngoại trừ là một vị
vua tuyệt đối - có thể kiểm soát giới quý tộc
và tầng lớp quý tộc địa chủ nhỏ. Ở Hàn Quốc
tính hợp pháp của nhà nước phụ thuộc vào
dịch vụ công trung lập và có năng lực khi
chính quyền do những người thực sự có tài
năng nắm giữ đã có chỗ đứng trong những
năm 1980.



Việt Nam. Bên cạnh tình trạng lương
thấp cùng một số khó khăn khác
trong tuyển dụng công chức có năng
lực là thách thức chung của hầu hết
các quốc gia đang phát triển, có hai
yếu tố đặc thù cản trở việc chuyển
sang một cách tiếp cận có tính căn cơ
hơn trong việc cải cách hệ thống
công chức, công vụ ở Việt Nam. 

Một là, mặc dù yêu cầu chuyển
sang cơ chế vị trí việc làm được đưa
ra từ năm 2008, nhưng những cải
cách đó chưa được thực hiện, việc
tuyển dụng và đề bạt vẫn chủ yếu
dựa vào thâm niên thay vì kết quả
công việc. Hai là, sự thiếu nhất
quán trong hệ thống quản lý bộ
máy cán bộ, công chức khi mà chức
năng quản lý nhân sự trong khu
vực công do cả ba thiết chế cùng
tham gia là cơ quan của Chính phủ,
Ban Bí thư và Ban Tổ chức Trung
ương. Các quy định của Đảng và
Nhà nước cũng gây chồng chéo khi
quyết định về nhân sự cho nhà
nước61, không có lợi cho việc toàn
dụng nhân tài ở nơi cần nhất và
không có lợi cho việc phát triển
nhân tài trong các lĩnh vực. Kết quả

là, hệ thống hiện hành chưa tạo lập
được bộ máy cán bộ, công chức có
tính chuyên nghiệp cao, phục vụ
hữu hiệu cho việc hoạch định, thiết
kế và thực thi chính sách và chiến
lược phù hợp cho một nền kinh tế
và một xã hội ngày càng phức tạp.

Còn ít sự kiểm soát và cân bằng
- chưa phát huy tiếng nói và sự
tham gia của người dân

Hệ thống chính trị ở Việt Nam
đã từng bước thay đổi nhằm thích
ứng với những thay đổi trong xã hội
và nền kinh tế gắn với quá trình
chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch
hóa tập trung sang nền kinh tế thị
trường, tạo điều kiện thuận lợi cho
những thảo luận thực chất hơn về
các vấn đề chính sách cũng như việc
đánh giá hiệu quả hoạt động của
chính quyền. Việc tăng cường vai trò
nhờ cải cách thể chế tổ chức và hoạt
động của Quốc hội, Hội đồng nhân
dân và các quy định về “dân chủ cơ
sở” ở thôn bản là những điển hình
về sự thích ứng này. Tuy nhiên, Việt
Nam chưa có một hệ thống đảm bảo
trách nhiệm giải trình đủ mạnh để
dựa vào đó nâng cao hơn nữa hiệu
lực, hiệu quả của nhà nước. Dưới
đây là hai hạn chế căn bản. 

Thứ nhất, thiếu vắng cơ chế
kiểm soát lẫn nhau mang tính cân
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bằng trong hoạt động của các cơ
quan lập pháp, hành pháp và tư
pháp của nhà nước. Quốc hội đã can
dự nhiều hơn vào những thảo luận
có ý nghĩa khi thông qua các đạo
luật, do vậy không còn đơn thuần
nhất trí một cách xuôi chiều với mọi
đề xuất từ phía Chính phủ. Trong
thực tế, đã có những đề xuất của cơ
quan hành pháp bị Quốc hội công
khai không đồng ý, như trường hợp
xây dựng đường sắt cao tốc Bắc
Nam. Tuy nhiên, vai trò của Quốc
hội trong xây dựng chính sách và
giám sát hoạt động của Chính phủ
vẫn còn khá hạn chế. Mặc dù Quốc
hội đã làm tốt việc phổ biến thông
tin và thu hút công luận trong các
vấn đề chính sách, nhưng chưa phải
là công cụ hiệu quả để biến những
quan tâm và ý kiến của người dân
thành trách nhiệm giải trình62.

Điều đáng nói ở đây là chỉ cho
phép cạnh tranh hạn chế trong quy
trình đề cử và ứng cử đại biểu Quốc
hội, gây bất lợi tới cơ cấu đại biểu.
Thành phần đại biểu kiêm nhiệm
vẫn chiếm đại đa số. Với các đại
biểu Quốc hội này, công việc
thường xuyên của họ thường là
phục vụ cho các cơ quan hành pháp
ở trung ương và địa phương. Khá

nhiều đại biểu còn là lãnh đạo các
doanh nghiệp nhà nước. Điều này
gây ra tình trạng xung đột lợi ích,
dễ làm cho cơ quan lập pháp đồng
thuận nhanh hơn những gì do phía
cơ quan hành pháp đề xuất. Hội
đồng Nhân dân cấp tỉnh, huyện và
xã là các cơ quan dân cử địa
phương bầu ra Ủy ban nhân dân
cùng cấp với tư cách là cơ quan
hành chính nhà nước ở địa
phương63. Tuy nhiên, mức độ tự
chủ của những hội đồng này bị
ràng buộc bởi một loạt các quan hệ
đan xen cùng các quy định về báo
cáo liên quan tới cấp ủy ở địa
phương, Mặt trận Tổ quốc Việt
Nam, Ủy ban nhân dân cấp trên, Ủy
ban Thường vụ Quốc hội và chính
quyền trung ương. Chức năng giám
sát của hội đồng chỉ giới hạn trong
sự giám sát tuân thủ chính sách và
pháp luật của nhà nước chứ không
liên quan đến giám sát hiệu quả
hoạt động của chính quyền địa
phương trong việc thực hiện các
chương trình và chính sách64. Tỷ lệ
thay đổi đại biểu cao giữa các khóa
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chính quyền trung ương.
64. Vasavakul 2014.



(khoảng 70% đại biểu là mới trong
Quốc hội hiện tại) và tỷ lệ đại biểu
kiêm nhiệm cao cũng làm hạn chế
tính chuyên nghiệp của Quốc hội.

Hệ thống tòa án - nhánh quyền
lực thứ ba của Nhà nước - cũng còn
khá yếu và chưa thực sự được bảo
đảm tính độc lập cần thiết do phụ
thuộc rất lớn vào các thiết chế khác.
Việc bổ nhiệm thẩm phán còn chịu
nhiều áp lực về chính trị và hành
chính, trong khi việc kiểm soát theo
tầng bậc trong hệ thống tòa án cũng
làm cho tính độc lập của thẩm phán
trong thực thi nhiệm vụ bị suy yếu.
Nhiều hoạt động của cơ quan hành
pháp chưa bị đặt dưới phạm vi
giám sát tư pháp, trong khi các tòa
án địa phương còn phụ thuộc nhất
định vào sự ủng hộ, hỗ trợ của cơ
quan hành chính địa phương.
Chính vì thế, không có gì quá ngạc
nhiên khi Việt Nam xếp thứ hạng
thấp so với các nước trong khu vực
về tính độc lập của bộ máy tư pháp.

Hệ thống tòa án cũng chưa thực
sự hiệu quả trong việc phân xử
tranh chấp giữa các lợi ích kinh tế,
xã hội. Khung pháp lý chính thức
của Việt Nam đã được cải thiện
nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu
của một nền kinh tế thị trường ngày
càng phức tạp và hội nhập sâu rộng.

Tuy nhiên, hệ thống tòa án chưa bắt
kịp bước tiến chung này. Tính chất
phức tạp của các vụ việc ngày càng
tăng, do bản chất của giao dịch kinh
tế cùng các quy tắc điều tiết các giao
dịch này ngày càng tinh vi. Trong
khi đó, các nguồn lực phân bổ cho
hệ thống tòa án thực chất vẫn không
thay đổi đáng kể. Chỉ có sự gia tăng
khá khiêm tốn về số lượng tòa án và
thẩm phán trong 10 năm qua.
Những yếu kém trong hệ thống tư
pháp còn được minh chứng bởi
thực tế người dân Việt Nam rất ngại
sử dụng đến tòa án.

Rào cản thứ hai là sự kết hợp
của các yếu tố làm giảm vai trò của
tiếng nói và sự tham gia của người
dân trong quá trình xây dựng và
thực thi chính sách. Việt Nam có
hàng chục ngàn tổ chức xã hội của
người dân với trên một phần ba
dân số tham gia vào một trong số
các tổ chức chính trị-xã hội65. Sự gia
tăng đáng kể về số lượng các tổ
chức mới không phải tổ chức đoàn
thể quần chúng từng được biết
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nhà nước và các tổ xã hội của người dân
2008. Các tổ chức xã hội của người dân bao
gồm các tổ chức chính trị xã hội thuộc Mặt
trận tổ quốc, các tổ chức nghề nghiệp, tổ
chức phi chính phủ địa phương, các tổ chức
cộng đồng. 



trước đây như các hiệp hội doanh
nghiệp, các nhóm tín dụng, các tổ
chức tôn giáo, các hiệp hội văn hóa
và thể thao, và các nhóm cho người
cao tuổi là điều tốt, nhưng các tổ
chức này không có cơ hội tham gia
tương đương với các tổ chức được
nhà nước bảo trợ. Vì thế, những cơ
chế này chưa thực sự có tính đại
diện và bao trùm cần thiết, nhất là
khi xã hội ngày càng trở nên phức
tạp và đa dạng làm cho các đoàn
thể quần chúng được nhà nước bảo
trợ không đủ sức phản ánh đầy đủ
tính đa dạng và phức tạp này.

Chính quyền chỉ có một vài
kênh chính thức để tham vấn về
chính sách và kế hoạch với các tổ
chức xã hội của người dân. Một loạt
các quy định về "dân chủ cơ sở" đã
được ban hành từ năm 1998 để
kiềm chế bớt cách hành xử tùy tiện
của quan chức địa phương, đồng
thời xác định vai trò của người dân
trong quá trình ban hành các quyết
định ở địa phương như lập quy
hoạch, kế hoạch, quản lý dự án có
đóng góp kinh phí của địa phương,
soạn thảo hương ước và một số vấn
đề như trật tự xã hội trong thôn,
xóm, vệ sinh môi trường, thay đổi
địa giới hành chính, xây dựng kế
hoạch phát triển và khiếu nại. Mặc
dù các quy định này yêu cầu lãnh

đạo xã phải gặp gỡ, đối thoại với
người dân nhiều hơn đồng thời
cũng đặt ra yêu cầu công khai ngân
sách cho người dân66, nhưng cách
thức tham gia quản trị địa phương
của người dân còn chưa chuyển
biến đáng kể và khả năng ảnh
hưởng của người dân đến các quyết
định của chính quyền xã vẫn khá
hạn chế. Quyền quyết định vẫn chủ
yếu thuộc về Ủy ban nhân dân.

Cơ hội tiếp cận thông tin, chìa
khóa để người dân cất lên tiếng nói
của mình, qua đó tăng cường trách
nhiệm giải trình của nhà nước, còn
thiếu trầm trọng. Từ trước đến nay,
cách thức quản trị nhà nước chưa
khuyến khích sự cởi mở và minh
bạch và cũng chưa thực sự tạo điều
kiện để người dân bàn luận về các
hành động của nhà nước. Thông tin
và dữ liệu về hoạt động của khu
vực công nhìn chung khó tiếp cận,
kể cả trong các trường hợp pháp
luật yêu cầu cán bộ nhà nước phải
công khai. Những rào cản đối với
sự độc lập của cơ quan truyền
thông cũng làm hạn chế khả năng
công khai thông tin cho người dân
của báo chí. Mặc dù quá trình
chuyển đổi của Việt Nam từ khi Đổi
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Mới đã bao gồm việc chuyển đổi
theo hướng cởi mở và minh bạch
hơn trong điều hành và tạo điều
kiện cho người dân thảo luận công
khai về một số vấn đề nhạy cảm,
nhưng sự minh bạch và văn hóa
tranh luận cởi mở về hiệu quả hoạt
động của nhà nước là cơ sở tăng
cường trách nhiệm giải trình nhằm
hiện thực hóa khát vọng trong dài
hạn của quốc gia. Khi người dân
Việt Nam ngày càng trở nên giàu có
hơn, họ sẽ mong muốn tham gia
thực chất hơn vào nền quản trị quốc
gia, mong muốn có sự ảnh hưởng
rõ nét hơn trong các chọn lựa chính
sách công và mong muốn có nhiều
tự do hơn (về kinh tế, xã hội và
chính trị) - điều mà người dân ở các
quốc gia phát triển hơn đang có.

Con đường phía trước
Hiện đại hóa nhà nước cần phải

giải quyết các vấn đề liên quan tới
3 trụ cột về hiệu lực của nhà nước:
xây dựng một bộ máy hành chính
đồng bộ, tổ chức theo thứ bậc chặt
chẽ và có tính kỷ luật; áp dụng
nguyên tắc thị trường trong các
quyết sách kinh tế; và tăng cường
trách nhiệm giải trình của nhà nước
thông qua việc huy động sự tham
gia nhiều hơn của người dân trong
quá trình ra quyết sách cùng với

các cơ chế truy cứu trách nhiệm
mạnh mẽ hơn. Hướng tới 2035, tổ
chức bộ máy nhà nước cần được tổ
chức lại theo hướng giảm bớt sự
phân mảnh quyền lực cả về chiều
ngang và chiều dọc, cùng với sự
phân định rõ hơn giữa phạm vi của
khu vực công và khu vực tư, giữa
chức năng hoạt động kinh tế với
chức năng quản lý, điều tiết nền
kinh tế của nhà nước. Các quy tắc
điều tiết kinh tế của nhà nước cần
dựa trên các nguyên tắc của thị
trường và nhà nước sẽ bảo đảm
thực thi quyền tài sản một cách
hữu hiệu hơn. Ranh giới của quyền
tài sản cũng được xác định rõ hơn.
Phân công quyền lực giữa các
nhánh hành pháp, lập pháp và tư
pháp trong bộ máy nhà nước cũng
rõ ràng hơn để mỗi nhánh có thể
thực thi vai trò của mình mà không
bị can thiệp bất hợp lý từ nhánh
quyền lực khác. Các tổ chức phi
chính phủ, bao gồm cả các tổ chức
xã hội, nghề nghiệp và tôn giáo sẽ
tham gia tích cực hơn trong đời
sống cộng đồng, bao gồm cả việc
tham gia giám sát kết quả hoạt
động của nhà nước và thực thi vai
trò là đối tác của các cơ quan nhà
nước khi triển khai các hoạt động
hoặc chương trình vì lợi ích chung.
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Xây dựng một hệ thống hành
chính hợp lý, dựa trên chế độ
chức nghiệp thực tài

Xóa bỏ sự chồng lấn về thẩm
quyền giữa các cơ quan công quyền
sẽ hạn chế tình trạng cát cứ, manh
mún quyền lực và làm giảm dư địa
cho sự thương lượng và trốn tránh
trách nhiệm trong bộ máy hành
chính. Nguyên tắc bao trùm ở đây
là các chức năng của khu vực công
nên được thiết kế theo hướng một
cơ quan nên chịu trách nhiệm về
nhiều loại hoạt động công quyền
khác nhau. Sự ủy quyền giữa các
cấp chính quyền và trong cùng một
cấp chính quyền sẽ được tiếp tục
nhưng phải thực hiện theo cơ chế
được quy định rõ ràng, dựa trên các
chỉ tiêu hiệu quả khách quan.

Cải cách mối quan hệ giữa chính
quyền trung ương với chính
quyền địa phương

Giải quyết vấn đề cát cứ, manh
mún của nhà nước đòi hỏi thiết lập
được cơ chế điều chỉnh mối quan hệ
giữa chính quyền trung ương với
chính quyền địa phương để thúc
đẩy hiệu lực, hiệu quả, bao gồm cả
việc làm rõ hơn cơ chế truy cứu
trách nhiệm và tạo môi trường để
cả chính quyền trung ương và
chính quyền địa phương có thể

phối hợp với nhau một cách hiệu
quả để hiện thực hóa các mục tiêu
quốc gia đã được xác định một cách
rõ ràng. Cải cách khung phân cấp,
phân quyền ở Việt Nam hiện nay sẽ
là chìa khóa cho vấn đề này.

Việt Nam cũng cần một sự phân
định trách nhiệm rõ hơn đối với
khu vực công, cùng với đó là các
khoản chi tiêu tương ứng, đặc biệt
là giữa chính quyền trung ương với
chính quyền cấp tỉnh. Trong phạm
vi có thể, các chức năng của khu
vực công nên được thiết kế theo
hướng một cấp chính quyền nên
phải chịu trách nhiệm toàn bộ về
các khâu: lập kế hoạch, tìm kiếm
nguồn tài chính triển khai, và tổ
chức thực thi kế hoạch. Dĩ nhiên,
điều này sẽ không loại trừ việc giao
nhiệm vụ của chính quyền cấp trên
cho chính quyền cấp dưới cũng như
việc phân công trách nhiệm trong
một lĩnh vực dịch vụ công nhất
định, chẳng hạn như giáo dục,
trong đó việc xử lý các vấn đề nhân
sự được thực hiện ở cấp trung ương
trong khi dịch vụ được cung cấp ở
cơ sở. 

Có ba điều chỉnh cần thiết đối
với khung tài chính giữa các cấp
chính quyền để phù hợp với những
thay đổi kể trên. Thứ nhất, hệ thống
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ngân sách lồng ghép nên được cải
cách để nguồn tài chính được bố trí
rõ ràng hơn theo chức trách được
giao. Cải cách việc phân giao chức
trách và về hệ thống tài chính liên
cấp chính quyền như thế sẽ cải
thiện trách nhiệm giải trình cả theo
chiều từ dưới lên chính quyền
trung ương và theo chiều từ trên
xuống công dân. Thứ hai, cần bảo
đảm sự cân xứng hơn giữa chức
trách được giao và nguồn tài chính
được phân bổ để bảo đảm tính hợp
lý của các kế hoạch đầu tư vốn, tăng
kỷ luật ngân sách trong các lĩnh vực
mà chính quyền địa phương được
quyền chi tiêu, đồng thời quy trách
nhiệm tài chính rõ ràng hơn trong
xây dựng công trình. Thứ ba,
khuyến khích chính quyền địa
phương nuôi dưỡng và tạo lập
nguồn thu cho mình đồng thời đi
kèm với việc nâng cao trách nhiệm
giải trình của chính quyền địa
phương trong quản lý tài chính.
Bên cạnh việc trao thêm thẩm
quyền với sự quy định rõ ràng hơn
về trách nhiệm cung ứng dịch vụ
công, tăng cường gắn kết giữa thuế
do chính quyền địa phương được
hưởng với kết quả hoạt động của
chính quyền địa phương cũng củng
cố thêm trách nhiệm giải trình của
chính quyền địa phương.

Củng cố vai trò trung tâm của
Chính phủ

Với quy mô và tính phức tạp của
những chuyển đổi mà Việt Nam sẽ
phải đối mặt trong hai thập niên tới,
việc tăng cường năng lực cho vai trò
trung tâm của Chính phủ có vai trò
thiết yếu trong việc giải quyết tình
trạng cát cứ, manh mún trong quá
trình ra quyết sách như mô tả ở
phần trên. Một vai trò trung tâm của
chính phủ được tăng cường như
vậy bao gồm nhiều vai trò mà các cơ
quan khác của Chính phủ đều chịu
ảnh hưởng, như hoạch định chiến
lược, điều phối chính sách, theo dõi
và đánh giá hiệu quả hoạt động,
truyền thông về kết quả hoạt động,
và truy trách nhiệm về thực tiễn
thực thi. Điều phối các cơ quan khác
nhau trong Chính phủ và bảo đảm
tính đồng bộ trong các mục tiêu mà
các cơ quan này theo đuổi với các
ưu tiên của Chính phủ sẽ là nội
dung quan trọng của chức năng này.
Việc giám sát hiệu quả hoạt động
của các cơ quan khác nhau của
Chính phủ, bất kể thuộc các ngành
khác nhau hoặc ở cấp tỉnh cũng là
chức năng vai trò trung tâm của
Chính phủ. Truyền thông cho công
dân về kết quả phát triển, góp phần
cải thiện trách nhiệm giải trình.
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Cải thiện hành chính công

Cải cách dịch vụ công cần được
định hướng lại cho phù hợp với vai
trò mới của nhà nước - từ nhà nước
vừa trực tiếp tham gia sản xuất vừa
là sở hữu các cơ sở kinh doanh sang
nhà nước đề cao vai trò thúc đẩy,
tạo điều kiện cho khu vực tư nhân
phát triển, thực hiện việc cung cấp
dịch vụ công và quản lý điều tiết.
Chính vì thế, năng lực của đội ngũ
công chức cần được tăng cường và
cơ cấu đội ngũ công chức cần được
định hướng lại theo ba hướng sau.
Một là, cần chú trọng nhiều hơn
đến yếu tố năng lực khi tuyển dụng
công chức. Hai là, đội ngũ công
chức cần được xác định trên cơ sở
những chức năng mà họ được kỳ
vọng phải thực hiện (chứ không
dựa trên xu hướng trong quá khứ).
Cuối cùng, cơ chế đãi ngộ công
chức cũng cần được cải thiện để có
thể thu hút và giữ chân người tài.
Một lợi thế của Việt Nam khi thực
hiện những cải cách đó là với cơ
cấu độ tuổi công chức hiện nay:
trên một phần năm công chức sẽ
nghỉ hưu trong thập kỷ tới - hàm ý
trong thập kỷ tới sẽ có một biên độ
tự do đủ lớn để tái định hướng đội
ngũ công chức với cấu trúc độ tuổi
phù hợp.

Áp dụng nguyên tắc thị trường
đối với các quyết sách kinh tế

Việt Nam mong muốn thiết lập
được một nền kinh tế thị trường
đầy đủ, được các đối tác quốc tế
công nhận. Khung pháp lý cho nền
kinh tế thị trường đã từng bước
được hoàn thiện, từ việc sửa đổi
Luật Doanh nghiệp năm 1999, 2005
và 2014 để ghi nhận nguyên tắc đối
xử bình đẳng với các thành phần
kinh tế theo tinh thần Hiến pháp
năm 2013. Nhà nước đã hiểu rõ nhu
cầu thiết lập được một sân chơi
bình đẳng cho các chủ thể kinh tế
với sự phân tách rõ hơn các hoạt
động thương mại với hoạt động
quản lý, điều tiết của nhà nước.
Điều này sẽ kéo theo việc bảo đảm
an toàn cho các quyền tài sản, thực
thi cạnh tranh tự do và công bằng,
và chuyển đổi vai trò của nhà nước
trong nền kinh tế từ tư cách là nhà
sản xuất sang tư cách là người điều
tiết và hỗ trợ một cách có hiệu lực.
Nhà nước cũng cần bảo đảm rằng
các cơ quan can dự trực tiếp hoặc
gián tiếp vào việc điều tiết kinh tế
không được phép tiến hành bất cứ
hoạt động kinh doanh nào nhằm
tránh tình trạng xung đột lợi ích.

Tạo lập không gian cho sự hình
thành khu vực tư nhân độc lập một
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cách thực sự đòi hỏi một sự cam
kết chính trị ở các cấp cao nhất của
nhà nước đồng thời giảm bớt sự
kiểm soát của nhà nước đối với các
tổ chức kinh doanh và nghề
nghiệp, bao gồm cả Phòng Thương
mại và Công nghiệp Việt Nam.
Cho phép các tổ chức này hoạt
động với tư cách là đại diện đích
thực cho các lợi ích kinh doanh độc
lập sẽ giúp cho khu vực tư nhân
trong nước đóng một vai trò tích
cực hơn trong việc giám sát chính
sách của chính quyền. 

Tăng cường đảm bảo các quyền
tài sản

Chương trình cải cách nhằm tăng
cường đảm bảo quyền tài sản có thể
tập trung vào minh bạch trong các
quy định và hệ thống thực thi các
quy định về quyền tài sản và ở cấp
độ thấp hơn là cần ban hành các
hướng dẫn chặt chẽ hơn nhằm giảm
bớt sự tùy tiện trong ứng xử của các
chủ thể có liên quan tới tài sản. Vấn
đề chính cần giải quyết trong thời
gian ngắn và trung hạn sắp tới là
giảm bớt cơ hội trục lợi trong việc
định giá và chuyển đổi mục đích sử
dụng đất. 

Trước hết, cần thực thi nghiêm
túc những quy định về công khai
thông tin về giao dịch đất đai dựa

vào cơ chế đấu giá và (trong chừng
mực có thể) các quy định về giao
dịch chuyển nhượng quyền sử
dụng đất. Toàn bộ thông tin địa
chính, bao gồm các mô tả về loại
bất động sản, các quyền trên bất
động sản đó, và những hạn chế về
sử dụng phải được công khai cho
công chúng. Cần giảm thiểu các
loại phí liên quan đến việc tiếp cận
thông tin theo hướng các loại phí
này được quy định sát với chi phí
thực sự phát sinh phục vụ việc
cung cấp thông tin. Việc lập quy
hoạch sử dụng đất cần được công
khai toàn bộ để tham vấn công
chúng. Những thay đổi trong chế
độ sử dụng đất cần được thực hiện
theo kế hoạch được dự tính trước
trong đó có thời gian tham vấn ý
kiến người dân thay cho cách thức
thực hiện còn khá tùy tiện. Các cơ
chế giám sát đối với vi phạm thủ
tục cần được siết chặt. Cuối cùng,
các quy định về trường hợp chính
quyền được phép thu hồi đất của
dân cần được thắt chặt theo hướng
cơ quan thu hồi phải chứng minh
được lý do vì mục đích công cộng
của việc thu hồi và người có đất bị
thu hồi được đền bù sát hơn với giá
thị trường.

Về lâu dài, cần tiếp tục tăng
cường khung pháp lý về quyền sở
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hữu tài sản, thậm chí cả việc đa
dạng hóa hình thức sở hữu bất
động sản. Bên cạnh đó, các dự án
đầu tư thương mại cần giải phóng
mặt bằng đều phải thực hiện dựa
trên sự thương lượng tự nguyện
của người có đất bị ảnh hưởng khi
triển khai dự án thay vì để nhà
nước đứng ra thu hồi. Việc thu hồi
chỉ đặt ra với dự án nhằm cung cấp
hàng hóa, dịch vụ công cộng,
chẳng hạn như xây dựng hạ tầng
giao thông.

Bảo đảm cạnh tranh

Việt Nam cần một khuôn khổ
chính sách toàn diện về cạnh tranh
nhằm mở cửa cho sự gia nhập thị
trường và cạnh tranh của các nhà
đầu tư, và thực thi một cách hiệu
quả các chính sách cạnh tranh.
Chính sách và khuôn khổ pháp lý
về cạnh tranh có thể bao gồm bốn
yếu tố chính: áp dụng bình đẳng
cho mọi doanh nghiệp (bất kể thuộc
khu vực công hay khu vực tư nhân);
tập trung vào việc chống lại các
hành vi hạn chế cạnh tranh có hại
nhất (như các thỏa thuận lũng đoạn
thị trường - cartels); ngăn chặn các
hành vi phản cạnh tranh thay cho
việc cố gắng kiểm soát giá cả và ban
hành các quy tắc điều tiết; và áp
dụng các quy định một cách minh

bạch, công bằng và không phân biệt
đối xử. Ngoại lệ cho các nguyên tắc
đó chỉ là rất hãn hữu trong trường
hợp nhằm thực hiện các mục tiêu
quốc gia đã được xác định rõ ràng,
áp dụng một cách công bằng và
minh bạch. Chương trình cải cách
gắn liền với việc xác định và thực thi
khung khổ này (bên cạnh việc duy
trì một sân chơi bình đẳng giữa
doanh nghiệp nhà nước và doanh
nghiệp tư nhân, điều sẽ được thảo
luận trong mục kế tiếp) bao gồm
những nội dung sau:
l Tăng cường và bảo đảm tính tự chủ

cao hơn nữa cho Cục Quản lý cạnh
tranh Việt Nam (Cục QLCT): Sự
thiếu độc lập của Cục QLCT
trong tác nghiệp dẫn đến những
tổn thất lớn về năng suất67. Cục
chỉ là một đơn vị trực thuộc Bộ
Công Thương, có đại diện từ các
Bộ chứ không phải là các chuyên
gia độc lập được lựa chọn theo
các tiêu chí kỹ thuật. Cục thiếu
thẩm quyền cơ bản để đòi hỏi các
doanh nghiệp cung cấp thông tin
nhằm điều tra các vụ việc liên
quan đến cạnh tranh. Những bất
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cạnh tranh có thể dẫn đến giảm 17 điểm
phần trăm trong khoảng cách về năng suất
tại Liên bang Mỹ (Voigt 2009).



thường đó nên được giải quyết để
Cục QLCT được độc lập hơn và
có năng lực hơn trong việc thực
hiện các chức năng quản lý và
thực thi của mình. 

l Bảo đảm sự đồng bộ của khuôn khổ
pháp lý về cạnh tranh với yêu cầu bảo
vệ người tiêu dùng. Ngoài yêu cầu
nâng cao hiệu quả kinh tế, cải
thiện phúc lợi của người tiêu
dùng cũng là một mục tiêu lớn
trong chính sách cạnh tranh. Pháp
luật về cạnh tranh và bảo vệ
người tiêu dùng cũng như công
tác thực thi cần được gắn kết chặt
chẽ để tối đa hóa các tác động tích
cực lên phúc lợi của người tiêu
dùng. Đây là điều mà pháp luật
cạnh tranh và bảo vệ người tiêu
dùng của Việt Nam chưa làm
được. Thêm vào đó, nhiệm vụ của
Cục QLCT cần được mở rộng
từng bước (sau khi được củng cố
về năng lực và tự chủ), để đảm
nhận các nhiệm vụ bảo vệ người
tiêu dùng có liên quan trực tiếp
đến cạnh tranh - tương đồng với
kinh nghiệm của Ủy ban Thương
mại Liên bang Mỹ, một cơ quan
độc lập của liên bang chịu trách
nhiệm thực thi đồng thời cả pháp
luật về cạnh tranh và pháp luật
bảo vệ người tiêu dùng. 

l Hợp lý hóa các trường hợp ngoại lệ
trong xử lý các thỏa thuận lũng đoạn
thị trường và các hình thức tập trung
thị trường khác. Xử lý hành vi tham
gia các thỏa thuận hạn chế cạnh
tranh có hại là một nội dung thiết
yếu trong thực thi pháp luật cạnh
tranh. Các thỏa thuận hạn chế
cạnh tranh thường làm tăng giá
hàng hóa, dịch vụ khoảng 10-45%
ở các quốc gia đang phát triển68

làm giảm năng suất lao động và
không khuyến khích đổi mới sáng
tạo69. Ở Việt Nam, các thỏa thuận
hạn chế cạnh tranh sẽ được miễn
trừ áp dụng pháp luật cạnh tranh
nếu thị phần của các bên tham gia
thỏa thuận thấp hơn 30%70. Ngay
cả khi thị phần lớn hơn 30%, các
thỏa thuận kiểu này vẫn có thể
được bảo vệ qua một số hình thức
miễn trừ. Những trường hợp
miễn trừ đó trong Luật Cạnh
tranh cần được rà soát kỹ lưỡng
trên quan điểm phải loại bỏ hoàn
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68. Levenstein, Suslow, và Oswald 2003; Yu
2003.
69. Broadberry và Crafts 2001; Evenett,
Levenstein, và Suslow 2001; Symeonidis
2003.
70. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh để lũng
đoạn thị trường (cartel) bao gồm hiện tượng
các doanh nghiệp thông đồng và tham gia ấn
định giá, phân chia thị trường, cấu kết lũng
đoạn đấu thầu.



toàn nếu có thể. Những trường
hợp miễn trừ như vậy không chỉ
gây méo mó trong nền kinh tế mà
trong một số trường hợp chúng
còn mở đường cho những can
thiệp chính trị. Chẳng hạn, quyết
định về việc có nên miễn trừ hay
không được giao cho Bộ Công
Thương nếu áp dụng cho trường
hợp sáp nhập doanh nghiệp yếu
kém và giao cho Thủ tướng Chính
phủ trong một số trường hợp
khác chẳng hạn có đóng góp cho
xuất khẩu.

Chuyển đổi vai trò của nhà nước
trong nền kinh tế từ vị thế của một
nhà sản xuất sang vị thế là chủ thể
điều tiết và hỗ trợ một cách hiệu quả

Vào năm 2035, vai trò chủ yếu
của nhà nước trong nền kinh tế là
thúc đẩy, hỗ trợ sự phát triển và
vận hành suôn sẻ của thị trường và
cung ứng các hàng hóa công. Điều
quan trọng là, nhà nước sẽ rút lui
một phần đáng kể khỏi nền kinh tế
với tư cách là một nhà sản xuất.
Theo thông lệ tốt trên thế giới, nhà
nước có thể cân nhắc ban hành
chính sách về sở hữu DNNN với
các mục tiêu rõ ràng. Chính sách đó
trước hết cần tập trung nhằm tối đa
hóa hiệu quả sử dụng vốn nhà
nước. Kinh nghiệm toàn cầu cho

thấy những DNNN tốt nhất đều
tập trung vào việc cải thiện hiệu
quả tài chính. Mục tiêu trọng tâm
này có thể được bổ sung bằng
những tuyên bố rõ ràng về các mục
tiêu bổ trợ. Có ba nguyên tắc cơ
bản có mối quan hệ qua lại với
nhau sẽ thúc đẩy việc thi hành
chính sách này:
l Áp dụng tư duy thị trường về sở hữu

của nhà nước. Điều này đòi hỏi
phải áp dụng hạn mức ngân sách
cứng và chế độ thông tin tài chính
tin cậy và kịp thời. Báo cáo tài
chính của DNNN cần được công
khai để đảm bảo tính minh bạch,
trách nhiệm giải trình và kỷ luật
ngân sách. Chế độ công khai
thông tin tài chính và kế toán ở
Việt Nam cần được cải thiện.
Chuẩn mực kế toán Việt Nam
(VAS) cần được hài hòa hóa với
Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc
tế (IFRS). Bên cạnh kiểm toán nội
bộ, DNNN cần được kiểm toán
độc lập theo đúng các Chuẩn mực
kiểm toán quốc tế (IAS). 

Từng DNNN có thể áp dụng
chính sách cổ tức phù hợp do hội
đồng quản trị thông qua. Cổ đông
nhà nước không cho phép DNNN
giữ lại hoặc tái đầu tư phần lớn lợi
nhuận từ vốn nếu không có sự giám
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sát thận trọng của hội đồng quản trị
và cổ đông nhà nước tại DNNN.
Nếu DNNN không thể đạt đủ chỉ
tiêu lợi nhuận sau khi điều chỉnh
rủi ro bằng lượng vốn tái đầu tư,
lượng vốn thặng dư đó có thể được
nộp lại cho Bộ Tài chính dưới hình
thức cổ tức được trả một lần hoặc cổ
tức định kỳ.

Việt Nam đang có quá nhiều
DNNN và nhà nước không chỉ phải
giảm số lượng mà cả đầu tư vào
DNNN. Nhiều doanh nghiệp tham
gia các lĩnh vực sản xuất trong
những ngành không có lý do
thuyết phục để duy trì sở hữu nhà
nước. Đặt chỉ tiêu danh mục
khoảng 20 DNNN “công ty mẹ”
cho chính quyền trung ương là hợp
lý. Việc này có thể tập trung thực
hiện cho các ngành “chiến lược”,
mặc dù ngay cả DNNN trong
những ngành chiến lược này cũng
nên đặt ở vị thế phải đối mặt với áp
lực cạnh tranh.
l Tăng cường quản trị doanh nghiệp.

Các DNNN ở Việt Nam cần một cơ
quan đại diện sở hữu nhà nước
chuyên trách và chủ động. Cơ chế
hiện nay là không phù hợp (trong
đó, “Chính phủ” được giao làm
đại diện sở hữu của nhà nước,
nhiều bộ ngành thực thi thẩm

quyền của chủ sở hữu, và không có
quan chức chính phủ cụ thể nào
chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt
động của DNNN). Nhìn vào mô
hình Xinh-ga-po, Chính phủ có thể
thành lập khoảng bốn Quỹ quản lý
vốn đầu tư của Nhà nước. Để thực
hiện quyền sở hữu, các quỹ đó có
thể xem xét báo cáo tài chính và
báo cáo công khai định kỳ; tham
gia các hội nghị cổ đông thường
niên và đặc biệt bỏ phiếu dựa trên
tỷ lệ nắm giữ của nhà nước để bổ
nhiệm thành viên Ban Giám đốc
(và các vấn đề khác cổ đông cần
xem xét); hỗ trợ bổ nhiệm hội đồng
quản trị hiệu quả (có nhân sự và tổ
chức phù hợp) ở từng DNNN.
Ngoại trừ các vấn đề thông thường
liên quan đến quản lý nhà nước về
kinh tế, môi trường và xã hội mà
tất cả các doanh nghiệp đều phải
tuân thủ, các cơ quan chính quyền
không được phép can thiệp vào
các vấn đề của DNNN.

Điều quan trọng là Quỹ Quản
lý vốn đầu tư của Nhà nước đó
phải hỗ trợ các nỗ lực chuyên
nghiệp hóa đội ngũ quản lý trong
các DNNN. Chế độ quản lý
chuyên nghiệp này bao gồm việc
trả lương theo nguyên tắc thị
trường; gắn lương với hiệu quả
hoạt động; kiểm soát và công khai
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những giao dịch với các bên liên
quan để tránh xung đột lợi ích. Để
thực thi đúng thẩm quyền, hội
đồng quản trị của DNNN đòi hỏi
các thành viên phải hành xử vì lợi
ích chung của doanh nghiệp,
không có xung đột lợi ích khi thực
thi chức trách được giao, có đủ
kinh nghiệm và chuyên môn phù
hợp, bao gồm cả kinh nghiệm
trong khu vực tư nhân. Việc lựa
chọn Tổng Giám đốc điều hành và
lãnh đạo cao cấp của DNNN cần
thực hiện theo thông lệ tốt, và
từng bước nên trao công việc này
cho hội đồng quản trị thực hiện.
Thẩm quyền này sẽ củng cố trách
nhiệm của hội đồng quản trị trong
việc giám sát bộ máy quản lý và
đảm bảo sao cho Tổng Giám đốc
điều hành phải chịu trách nhiệm
giải trình trước hội đồng quản trị.
l Một sân chơi bình đẳng. Để bổ trợ

cho chính sách cạnh tranh mạnh
mẽ hơn, Chính phủ có thể tạo sân
chơi bình đẳng giữa DNNN và
các doanh nghiệp tư nhân trong
nước và nước ngoài. Nếu một
DNNN được yêu cầu thực hiện
hoạt động phi thương mại, chính
phủ sẽ đảm bảo DNNN đó được
bù đắp tương xứng. Chính phủ
cần loại bỏ bất kỳ hình thức ưu
đãi nào cho DNNN như đã nói ở

phần trước. Chính phủ cần rà soát
và sửa đổi các văn bản pháp luật
liên quan để nâng cao tính thống
nhất trong các quy định áp dụng
cho DNNN và các quy định áp
dụng cho doanh nghiệp tư nhân.
Ngoài ra, cơ chế xử lý quan hệ
giữa chủ nợ/con nợ và tình trạng
mất khả năng thanh toán ở Việt
Nam cần được bảo đảm phù hợp
với thông lệ quốc tế tốt, và được
áp dụng cho cả DNNN. Cuối
cùng, Chính phủ cần bảo đảm
tính thống nhất giữa các văn bản
quy phạm pháp luật về lao động
và đấu thầu áp dụng cho khu vực
công và khu vực tư.

Tăng cường trách nhiệm giải
trình của nhà nước 

Đến năm 2035, Nhà nước Việt
Nam sẽ có một hệ thống vận hành
hiệu quả cơ chế kiểm soát và cân
bằng giữa các nhánh quyền lực nhà
nước và tăng cường năng lực của
người dân trong việc quy trách
nhiệm đối với nhà nước. Cả hai khía
cạnh cần được thực hiện theo
hướng thúc đẩy một tinh thần trách
nhiệm cao hơn nữa của mỗi cá nhân
cán bộ, công chức và đề cao trách
nhiệm giải trình của bản thân mỗi cá
nhân cán bộ, công chức nhà nước.
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Tăng cường kiểm soát và cân bằng
giữa các nhánh quyền lực nhà nước 

Nhà nước cần được tổ chức sao
cho cơ chế kiểm soát giữa các nhánh
quyền lực lập pháp, hành pháp và
tư pháp được cân bằng hơn. Sự
phân công rõ ràng về quyền lực
giữa ba nhánh cơ quan quyền lực sẽ
đem lại hai cải thiện lớn: Một là làm
gia tăng các thảo luận và suy xét về
chính sách và gia tăng các giám sát
đối với quá trình thực thi chính
sách, qua đó cải thiện chất lượng
hoạch định và thực thi chính sách.
Hai là nâng cao trách nhiệm giải
trình của các cơ quan nhà nước và
cán bộ, công chức, nhất là trong
ngành hành pháp, qua đó góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động của
các chủ thể này.

Cần quan tâm cải thiện hiệu quả
hoạt động của Quốc hội một cách
cụ thể. Trong khi giám sát của Quốc
hội bao trùm toàn bộ hoạt động của
tất cả các nhà nước - phản ánh tất cả
các nguồn lực, tài sản có và tài sản
nợ mà nhà nước có lợi ích - Quốc
hội cần được trang bị tốt hơn để
thực hiện đầy đủ vai trò rộng lớn
này. Điều này đòi hỏi Quốc hội nên
bao gồm chủ yếu là các đại biểu
chuyên trách được trợ giúp bởi bộ
máy giúp việc được đào tạo bài bản

và có năng lực thực sự. Đồng thời,
cần có cơ chế giải quyết tình trạng
xung đột vai trò, xung đột lợi ích
làm giảm khả năng giám sát của
mỗi đại biểu Quốc hội và có cơ chế
để cử tri truy trách nhiệm của mỗi
đại biểu Quốc hội.

Việt Nam cần xây dựng một hệ
thống tòa án hiện đại có tính độc
lập và chuyên nghiệp cao. Những
động thái theo hướng này bao gồm
nâng cao tính minh bạch trong hoạt
động tư pháp, bao gồm cả việc công
khai nhiều hơn các phán quyết của
tòa án và hồ sơ vụ án; làm rõ vai trò
của thẩm phán với tư cách là người
trọng tài phân xử tranh chấp chứ
không phải bên tham gia tố tụng.
Cơ chế lựa chọn và bổ nhiệm thẩm
phán và các vị trí khác trong hệ
thống tòa án cần được thực hiện
độc lập với ảnh hưởng của cơ quan
không liên quan. Song song với việc
nâng cao tính độc lập của thẩm
phán, cần cải thiện cơ chế giám sát
hành vi của thẩm phán để tăng
cường đạo đức công vụ, khắc phục
mọi biểu hiện xung đột lợi ích của
thẩm phán. 

Cuối cùng, cần tăng thêm tính
tự chủ, nguồn lực và năng lực cho
các cơ quan giám sát chuyên ngành
như Kiểm toán Nhà nước, Thanh
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tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành
và địa phương.

Nâng cao khả năng truy trách
nhiệm giải trình của nhà nước từ
phía người dân 

Việt Nam đã đạt một số tiến bộ
trong việc tạo điều kiện để người
dân truy trách nhiệm giải trình từ
phía nhà nước. Số lượng thành viên
các tổ chức xã hội của người dân
không có sự bảo trợ tài chính của
nhà nước đã tăng mạnh - mặc dù
không phải ở tất cả các địa bàn.
Trong những năm gần đây, đã có
những tranh luận công khai về một
loạt thách thức trong phát triển, kể
cả các vấn đề nhạy cảm như tham
nhũng, hiệu quả hoạt động của Bộ
trưởng, sự yếu kém trong quản lý
và sử dụng nguồn lực ở các
DNNN. Tỷ lệ sử dụng in-ter-net
cao giúp người dân sử dụng các
phương tiện truyền thông xã hội
tham gia tranh luận công khai.
Dưới đây là ba nội dung quan
trọng cần tiếp tục cải cách để đẩy
mạnh giải trình trách nhiệm của
nhà nước trước người dân: 
l Nới lỏng những giới hạn đối với

không gian hoạt động của các tổ chức
xã hội của người dân: Cần quy định
cho phép các tổ chức xã hội của
người dân tham gia tích cực vào

quá trình ra quyết định, tạo điều
kiện để họ xem xét các vấn đề và
truy tìm nguyên nhân một cách có
hệ thống hơn và gây ảnh hưởng
đến hoạt động của nhà nước. Cụ
thể, cần cải thiện khuôn khổ pháp
lý để người dân có thể tương tác
với nhau trong việc nêu lên
những quan ngại và mối quan
tâm của họ, đồng thời giúp họ có
được những tổ chức có năng lực
tài chính và hành chính để bảo vệ
lợi ích của họ. Dự thảo Luật về
Hội là một bước tiến thực sự để
giúp các tổ chức xã hội tự quản
của người dân được phát triển;
hướng đi trước mặt là luật này
cần được sớm thông qua. Về lâu
dài, cần mở rộng các cơ chế tham
vấn mạnh mẽ hơn, bao gồm cả
việc cho phép các tổ chức xã hội
của người dân được tham dự các
phiên họp công khai của chính
quyền các cấp.

l Nâng cao khả năng tiếp cận thông
tin chính xác và kịp thời của
người dân. Ban hành Luật tiếp cận
thông tin, đảm bảo sự đáp ứng từ
phía nhà nước đối với các yêu cầu
cung cấp thông tin từ phía người
dân được áp dụng cho mọi loại
thông tin (ngoại trừ các trường
hợp loại trừ cụ thể) ở mọi cấp
chính quyền sẽ là biện pháp tốt.
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Đạo luật này có thể là công cụ
mạnh mẽ để buộc các thiết chế
nhà nước cho phép sự tham gia
mạnh mẽ hơn từ phía các tổ chức
xã hội của người dân - và qua đó,
người dân sẽ đòi hỏi trách nhiệm
giải trình nhiều hơn. Nâng cao
minh bạch sẽ tạo điều kiện để các
tổ chức xã hội của người dân lớn
mạnh hơn và tăng cường trách
nhiệm giải trình của đội ngũ cán
bộ, công chức nhà nước. Nguyên
tắc cơ bản là thông tin có thể được

công khai trừ khi có lý do chính
đáng để không công khai, như vì
bảo đảm an ninh quốc gia hoặc
bảo mật thông tin cá nhân.

l Nâng cao tính độc lập của truyền
thông. Tách bạch giữa quản lý
nhà nước với quản trị truyền
thông, tăng cường cơ chế truy
cứu trách nhiệm dân sự thay vì
hình sự hóa để cải thiện chất
lượng đưa tin sẽ tạo điều kiện để
truyền thông đóng vai trò mang
tính xây dựng hơn. 
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Tiếp nối những thành tựu
quan trọng đã đạt được
trong quá trình phát triển,

các nhà lãnh đạo Việt Nam đang
phác hoạ một tương lai đầy hoài
bão, được tiếp thêm sinh lực bởi
khát vọng của một xã hội trung lưu
đang nổi lên. Cơ hội tiếp tục mở ra
trong quá trình hội nhập khu vực
và quốc tế sâu rộng hơn (bao gồm
việc gia nhập AEC và TPP…) càng
thúc đẩy hoài bão đó. Với tầm nhìn
2035, Việt Nam sẽ hướng tới mức
thu nhập trung bình cao, một xã hội
hiện đại, sáng tạo, bình đẳng, công
khai và dân chủ với bầu trời trong
xanh, nước sạch và tiếp cận công
bằng về cơ hội đối với mọi công
dân. Tầm nhìn này cũng dự báo
một nhà nước thượng tôn pháp luật
với vai trò rõ ràng của nhà nước,
công dân và thị trường. Tự do kinh
tế được đảm bảo bởi thể chế thị
trường mạnh với những cơ chế chặt
chẽ ràng buộc trách nhiệm giải
trình của chính phủ. 

Phải nhận thức rõ rằng việc đạt
được những mục tiêu đầy khát
vọng trên không hề dễ dàng. Tăng
trưởng năng suất đình trệ, các
nhóm yếu thế chưa được quan tâm
đầy đủ và sự suy thoái môi trường
gia tăng thực sự là những điều đặc
biệt đáng quan ngại. Chẳng hạn,
mức tăng năng suất lao động hiện
tại chỉ có thể mang lại tăng trưởng
GDP bình quân đầu người từ 4,0 -
4,5%, thấp hơn nhiều so với mức
7% cần thiết để gia nhập nhóm
nước thu nhập trung bình cao vào
năm 2035. Chương trình cải cách sẽ
không thành công chừng nào tăng
năng suất chưa được cơ bản cải
thiện. Không có nhiều kinh nghiệm
quốc tế về vấn đề này vì chỉ có một
số ít các quốc gia có đủ quyết tâm
chính trị để tiến hành những cải
cách cần thiết. Những chương trình
cải cách lớn cũng đòi hỏi nhiều
nguồn lực tài chính. Bối cảnh ngân
sách nhà nước còn hạn hẹp đòi hỏi
sự tham gia nhiều hơn của đầu tư
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tư nhân, cùng các biện pháp nâng
cao hiệu quả đầu tư công và tăng
cường tiếp cận thị trường vốn trong
và ngoài nước. 

Những khát vọng của đất nước,
chính sách hỗ trợ và cải cách thể chế
cần dựa trên 3 trụ cột. Một là, thịnh
vượng về kinh tế đi đôi với bền
vững về môi trường. Trọng tâm
trước mắt là đảm bảo nâng cao khả
năng cạnh tranh và năng suất của
doanh nghiệp trong nước, trong đó
điều quan trọng là phát triển các
thiết chế thị trường thiết yếu, đặc
biệt nhằm bảo vệ quyền sở hữu tư
nhân và thực thi các chính sách cạnh
tranh. Một khu vực tài chính ổn
định, quy định pháp luật chặt chẽ
và thị trường đất đai minh bạch,
vận hành tốt cũng là những điều
kiện thiết yếu. Hơn nữa, khi đạt
tăng trưởng cao và thực hiện hiện
đại hoá kinh tế, các thành phố cần
trở thành nơi nuôi dưỡng tốt hơn
doanh nghiệp tư nhân và đổi mới
sáng tạo, phát triển của các cụm
công nghiệp tham gia vào chuỗi giá
trị toàn cầu, thu hút và hội tụ tài
năng. Việt Nam cần bảo vệ tài
nguyên thiên nhiên, khai thác các
nguồn năng lượng sạch hơn và lồng
ghép khả năng chống chịu với biến
đổi khí hậu vào kế hoạch kinh tế,
các chính sách ngành và đầu tư kết

cấu hạ tầng nhằm giảm thiểu những
rủi ro do biến đổi khí hậu gây ra. 

Hai là, thúc đẩy công bằng và
hoà nhập xã hội. Nội dung chủ yếu
của chương trình nghị sự về già
hoá dân số và tầng lớp trung lưu là
mở rộng hệ thống lương hưu bao
phủ phần lớn dân số; đảm bảo phổ
cập trung học phổ thông với các kỹ
năng nghề nghiệp phù hợp; tạo lập
tổ chức đại diện hiệu quả cho
người lao động; và chăm sóc y tế
toàn dân. Cần có các sáng kiến về
giáo dục, dinh dưỡng và vệ sinh
cho trẻ em và nâng cao tiếng nói
của trẻ em thuộc nhóm dân tộc ít
người để giảm bớt những rào cản
hoà nhập cho nhóm này. Để hiện
thực hóa các cam kết về sự hòa
nhập của người khuyết tật, cần
thường xuyên giám sát và tạo cơ
hội cho người khuyết tật và gia
đình họ tự vận động với sự hỗ trợ
của các tổ chức xã hội. Cần gỡ bỏ sự
ràng buộc giữa hệ thống đăng ký
hộ khẩu với khả năng tiếp cận dịch
vụ công, bao gồm trường học, y tế
và các dịch vụ hành chính, cho 5
triệu người không có hộ khẩu
thường trú tại nơi cư trú. Giảm
thiểu sự phân biệt về giới trong độ
tuổi nghỉ hưu và sớm thực hiện
một cách cương quyết trên thực tế
nhằm tạo ra nhiều cơ hội hơn cho
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nữ giới tham gia lãnh đạo trong các
tổ chức công quyền. 

Ba là, tăng cường năng lực và
trách nhiệm giải trình của nhà
nước. Năng suất trì trệ hiện nay và
môi trường yếu kém cho phát triển
khu vực tư nhân là do nhà nước còn
thiếu hiệu quả. Do điều kiện lịch sử
của Việt Nam, những thiết chế công
đã bị thương mại hóa, cát cứ, manh
mún và thiếu sự giám sát của người
dân. Những nỗ lực để xử lý các vấn
đề đó sẽ tạo ra một cấu trúc nhà
nước chặt chẽ hơn, mạnh mẽ hơn và
đảm bảo chế độ chức nghiệp thực
tài. Nguyên tắc thị trường cần được
áp dụng đầy đủ hơn trong hoạch
định chính sách kinh tế trên cơ sở
phân định rõ các lĩnh vực công và
tư, hạn chế xung đột lợi ích, tăng
cường bảo vệ quyền tài sản (đặc
biệt là về đất đai), thực thi cạnh
tranh thị trường và hợp lý hoá sự
tham gia của nhà nước trong nền
kinh tế. Nâng cao hơn nữa trách
nhiệm giải trình thông qua việc xây
dựng một cơ chế hữu hiệu về kiểm
soát và cân bằng giữa ba nhánh

quyền lực, tạo dựng khung khổ
pháp lý thúc đẩy quyền công dân.
Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin
chính xác và kịp thời của công dân
và tăng cường vai trò của các
phương tiện thông tin đại chúng. 

Việt Nam đang đứng trước
bước ngoặt của cải cách và phát
triển. Thời cơ và thuận lợi rất lớn,
nhưng thách thức và khó khăn
cũng không hề nhỏ. Để đạt được
khát vọng 2035, lựa chọn duy nhất
của Việt Nam là thực hiện cải cách
dựa trên ba trụ cột nêu trên. Không
thực hiện được những cải cách đó,
Việt Nam không thể khai thác được
cơ hội, cũng không thể vượt qua
thách thức và nguy cơ tụt hậu xa
hơn, rơi vào bẫy thu nhập trung
bình sẽ khó có thể tránh khỏi. 

Những thế hệ người Việt Nam
hiện nay và tương lai chắc chắn có
đủ ý chí, bản lĩnh và năng lực để
thực hiện thành công công cuộc cải
cách, hướng tới một Việt Nam
thịnh vượng, sáng tạo, công bằng
và dân chủ./.
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ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA ĐẦU TƯ 

TỪ QUỸ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU 

CHO HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
 

PHẠM THỊ THANH HẢI (a) 

 

Tóm tắt. Quỹ Nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu (TRIG) là 

một trong ba thành phần của Dự án Giáo dục đại học 2. Đào tạo và nghiên 

cứu là hai lĩnh vực đầu tư chính của TRIG nhằm nâng cao chất lượng giảng 

dạy và nghiên cứu khoa học ở các trường đại học. Bài báo này trình bày kết 

quả nghiên cứu về đánh giá hiệu quả đầu tư của TRIG đối với hoạt động 

đào tạo ở các trường đại học được thụ hưởng dự án. 

 

1. Đặt vấn đề 

TRIG là một trong ba thành phần 
của Dự án Giáo dục đại học 2. Mục 
tiêu của TRIG đáp ứng một phần Đề 
án Đổi mới Giáo dục đại học giai đoạn 
2006-2020 nhằm góp phần nâng cao 
chất lượng và tính thích ứng của các 
chương trình đào tạo ở trường đại học, 
tăng cường gắn kết giữa giảng dạy và 
nghiên cứu khoa học (NCKH). Có 05 
hoạt động đào tạo chính của TRIG, 
gồm: đào tạo tiến sỹ, đào tạo thạc sỹ, 
đào tạo ngắn hạn, tham quan / khảo 
sát, báo cáo khoa học tại các hội nghị / 
hội thảo trong và ngoài nước [1]. 

Nghiên cứu này nhằm đánh giá kết 
quả đầu tư của TRIG đối với lĩnh vực 
đào tạo tại các trường đại học (ĐH) 
tham gia dự án. Để thực hiện nhiệm vụ 
trên, bài báo trả lời hai câu hỏi: (i) 
Hoạt động đào tạo tại 22 trường tham 
gia dự án có đạt chỉ tiêu kế hoạch ban 
đầu không? (ii) TRIG có ảnh hưởng 
tích cực đến hoạt động đào tạo và         
. 

nghiên cứu khoa học của nhà trường 

và hoạt động học tập của sinh viên 

không? 

2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: 

(i) Điều tra khảo sát, sử dụng bảng hỏi 

để tìm hiểu kết quả đầu tư của TRIG 

đối với hoạt động đào tạo ở các trường 

ĐH tham gia dự án; (ii) Phỏng vấn sâu 

các nhóm đối tượng: cán bộ quản lý 

(CBQL), giảng viên (GV), kỹ thuật 

viên (KTV), sinh viên (SV) để tìm 

hiểu ảnh hưởng của TRIG đối với hoạt 

động đào tạo; (iii) Tổng hợp thông tin 

từ báo cáo tổng kết của 22 trường ĐH 

tham gia TRIG, báo cáo tổng kết dự án 

và báo cáo kết thúc dự án theo mẫu 

được ban hành tại quyết định số 

803/2007/QĐ-BKH ngày 30/7/2007 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Trong bài viết này, tác giả trình 

bày kết quả phần khảo sát định lượng

 

Nhận bài ngày 21/11/2015. Sửa chữa xong 28/12/2015. 
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thông qua bảng hỏi. Trước khi sử dụng 

các bảng hỏi cho khảo sát chính thức, 

các câu hỏi trong bảng hỏi đều được 

điều tra thử nghiệm để kiểm tra độ tin 

cậy và độ hiệu lực [3-5]. Về độ tin cậy 

Cronbacth’ anpha (α), bảng hỏi và 

miền đo trong bảng hỏi dành cho đối 

tượng khảo sát đều đạt giá trị lớn hơn 

0,9. 

Sau khi khảo sát chính thức, số 

liệu được xử lí theo phương pháp 

thống kê bằng phần mềm SPSS 

(Statistical Package for the Social 

Sciences). Các câu hỏi trong phiếu hỏi 

được thiết kế theo 5 mức độ, thấp nhất 

là mức 1, cao nhất là mức 5. Mỗi mức 

độ tương ứng với 1 điểm. Điểm trung 

bình cho biết ý kiến của đối tượng 

khảo sát tập trung ở mức nào là chính. 

Các ý kiến đánh giá của đối tượng 

khảo sát được tổng hợp và đưa về giá 

trị trung bình với độ lệch chuẩn được 

xác định bằng phần mềm SPSS. 

Các tiêu chí được so sánh với nhau 

giữa các đối tượng khảo sát và so sánh 

thông qua giá trị trung bình của mỗi 

tiêu chí. Sự khác biệt giữa các giá trị 

trung bình có ý nghĩa khi hệ số P ≤ 

0,05 (mức có ý nghĩa). Nếu hệ số 

P>0,05 thì không có sự khác biệt có ý 

nghĩa. 

Đối tượng khảo sát gồm các 

trường ĐH tham gia TRIG, trong đó 

có 17 trường ĐH trọng điểm/lớn thuộc 

nhóm 1 (ĐHQG Hà Nội, ĐHQG TP. 

Hồ Chí Minh, ĐH Thái Nguyên, ĐH 

Đà Nẵng, ĐH Huế, Trường ĐH Kinh 

tế quốc dân, Trường ĐH Kinh tế TP. 

Hồ Chí Minh, Trường ĐH Bách khoa 

Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, 

Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí 

Minh, Trường ĐH Ngoại thương, 

Trường ĐH Y Hà Nội, Trường ĐH Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh, Trường ĐH 

Vinh, Trường ĐH Cần Thơ, Trường 

ĐH Giao thông vận tải, Trường ĐH 

Nông nghiệp I Hà Nội) và 5 trường 

ĐH ở vùng khó khăn thuộc nhóm 2 

(Trường ĐH An Giang, Trường ĐH 

Đồng Tháp, Trường ĐH Trà Vinh, 

Trường ĐH Tây Nguyên, Trường ĐH 

Tây Bắc). Có 5508 GV, nghiên cứu 

viên, CBQL và SV từ các trường thụ 

hưởng TRIG tham gia khảo sát. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Giám sát thực hiện kế hoạch 

đào tạo 

Hầu hết các trường ĐH đề xuất tài 

trợ từ TRIG đều chú trọng đầu tư cho 

hoạt động đào tạo. Các trường ĐH 

nhóm 1 đều dành ngân sách đáng kể 

cho hoạt động này. Có hai trường ĐH 

dành trên 50%, đó là ĐHQG TP. Hồ 

Chí Minh (60%) và Trường ĐH Y 

Dược TP. HCM (56%). Có năm 

trường ĐH dành từ 30% đến 50% 

(Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Đà 

Nẵng, Trường ĐH Cần Thơ, Trường 

ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH 

Nông nghiệp I Hà Nội). Các trường 

ĐH nhóm 2 đầu tư cho hoạt động đào 

tạo ít hơn nhóm 1. Đầu tư cho đào tạo 

ở nhóm 1 đạt 30% so với tổng mức 

đầu tư trung bình, ở nhóm 2 đạt 

22,55% của nhóm 1. 
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So với kế hoạch, số lượng tiến sĩ 

được đào tạo ở nước ngoài đạt 98,24% 

(56/57 người); số lượng thạc sĩ được 

đào tạo ở nước ngoài đạt 97,27% 

(143/147 người). Hầu hết các trường 

đã đạt chỉ tiêu đào tạo sau đại học ở 

trong và ngoài nước, một số trường 

vượt chỉ tiêu đề ra. 

Theo số liệu thống kê, số lượng 

cán bộ được cử đi đào tạo, tập huấn 

ngắn hạn trong và ngoài nước đều 

vượt chỉ tiêu. Các trường nhóm 1 tập 

trung cử CBQL/GV đi nghiên cứu, học 

tập và bồi dưỡng ngắn hạn ở nước 

ngoài. Số cán bộ tham gia đào tạo 

ngắn hạn ở nước ngoài tăng nhiều so 

với kế hoạch ban đầu. Trường ĐH Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh cử người đi 

tập huấn nước ngoài đạt 153/55, vượt 

178,18%; ĐH Đà Nẵng đạt 103/33, 

vượt 212,12%; Trường ĐH Sư phạm 

Hà Nội đạt 139/80, vượt 73,75%.  

Đào tạo ngắn hạn, tập huấn trong 

nước là hoạt động rất cần thiết nhằm 

nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ 

giảng dạy về cả chuyên môn và nghiệp 

vụ. Nhiều trường ĐH đã thực hiện đạt 

và vượt mức so với kế hoạch. Đa số 

các trường nhóm 2 sử dụng kinh phí 

cử cán bộ đi học tập trao đổi kinh 

nghiệm, tập huấn, tham dự hội thảo, 

hội nghị trong nước. Đối tượng tham 

gia các khóa tập huấn ngắn hạn chủ 

yếu là GV - những người trực tiếp làm 

nhiệm vụ giảng dạy. Mục tiêu của các 

khóa tập huấn nhằm cải tiến nội dung 

dạy học và qua đó nâng cao chất lượng 

đào tạo ĐH. Ngoài ra, có một số           
. 

CBQL, cán bộ nghiên cứu và KTV 

tham gia tập huấn ngắn hạn. Một số 

trường ĐH thực hiện vượt chỉ tiêu tập 

huấn ngắn hạn như: Trường ĐH Trà 

Vinh (vượt 70%), Trường ĐH Tây Bắc 

(vượt 150%). Trường ĐH Kinh tế TP. 

HCM không thực hiện được kế hoạch 

đề ra. Nhà trường quan niệm các hoạt 

động đào tạo ngắn hạn cho GV và SV, 

được đăng ký ban đầu với số lượng 

khá lớn, thực chất là các hoạt động 

hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin 

của trường. Các hoạt động này ít có 

ảnh hưởng đến việc nâng cao chất 

lượng đào tạo và NCKH của trường. 

Đây cũng là trường hợp cần rút kinh 

nghiệm trong khi xây dựng kế hoạch 

triển khai dự án đầu tư. 

3.2. Đánh giá hoạt động đào tạo 

(i) Tác động đến cơ cấu đội ngũ 

giảng viên 

Đầu tư của TRIG đã làm thay đổi 

cơ cấu trình độ đội ngũ trong trường 

ĐH. Điều dễ nhận thấy là trình độ, tầm 

nhìn của GV đã được nâng lên, họ tự 

tin hơn và có động lực phấn đấu tốt 

hơn; phong cách giảng dạy của họ 

cũng được cải tiến. Ngoài các GV 

được đào tạo dài hạn ở các trình độ 

tiến sỹ và thạc sỹ, một số lượng lớn 

GV được đào tạo và bồi dưỡng ngắn 

hạn. Kết thúc các khóa đào tạo, bồi 

dưỡng, nhiều GV đã tìm được học 

bổng để tiếp tục học tập ở trình độ sau 

đại học. Đây chính là lực lượng cán bộ 

trình độ cao bổ sung đáng kể cho đội 

ngũ GV hiện nay và góp phần tăng tỉ    
. 
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lệ tiến sỹ/ tổng số GV. 

Tác động của TRIG còn thể hiện ở 

việc trình độ ngoại ngữ của cán bộ và 

GV được nâng cao hơn trước. Đạt yêu 

cầu ngoại ngữ, nhiều GV đã được cấp 

học bổng làm nghiên cứu sinh ở nước 

ngoài, tham dự các hội nghị, hội thảo 

khoa học quốc tế và công bố kết quả 

nghiên cứu trên các tạp chí khoa học 

quốc tế.  

(ii) Tác động đến năng lực đào tạo 

giảng viên 

Mục tiêu của TRIG được xác định 

là “đổi mới và nâng cao chất lượng 

đào tạo đại học”. Đổi mới quy trình 

đào tạo là một trong những điểm quan 

trọng ở các trường ĐH tham gia TRIG. 

100% trường tham gia TRIG đã 

chuyển từ phương thức đào tạo theo     
. 

niên chế sang đào tạo theo tín chỉ, thực 

hiện mục tiêu đào tạo liên thông giữa 

các cấp học, ngành học. Nội dung,        
. 
phương pháp dạy học (PPDH) hiện đại 

được chú trọng áp dụng vào thực tiễn 

giảng dạy đại học Việt Nam. Công 

nghệ và kỹ thuật tiên tiến từng bước 

được áp dụng vào kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập của SV. Các trường 

ĐH đã đa dạng hóa các loại hình kiểm 

tra, đánh giá theo hướng đảm bảo tính 

chính xác, khách quan.  

Thông qua các hoạt động đào tạo, 

tập huấn, trao đổi nghiên cứu, cán bộ 

GV có cơ hội học tập, trao đổi kinh 

nghiệm với đồng nghiệp ở trong và 

ngoài nước. Ý kiến GV tự đánh giá về 

sự tiến bộ năng lực đào tạo được thể 

hiện ở biểu đồ 1. 
 

Biểu đồ 1: Mức độ hữu ích của các khóa đào tạo, tập huấn,  

tham quan đối với GV 

 

Nguồn:  Ban Quản lý Dự án Giáo dục đại học 2 (2012) 

Biểu đồ 1 cho thấy tác động lớn 

nhất của việc đào tạo, bồi dưỡng theo 

TRIG là đổi mới nội dung môn học 

hiện hành, với điểm trung bình (ĐTB) 

3,64, đạt
 
mức khá. Các nội dung khác 

đều có tiến bộ, với ĐTB lớn hơn 3, đạt 

mức khá. Tuy nhiên, biểu đồ 1 cho 

thấy, về nhận thức, GV quan tâm 

nhiều nhất đến nội dung kiến thức của 

các kì tập huấn, còn các nội dung khác 
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chưa được chú trọng. Mục tiêu của 

TRIG là đạt được những thay đổi có 

tính vĩ mô về đổi mới chương trình, 

đổi mới cơ cấu ngành đào tạo hướng 

tới đáp ứng nhu cầu xã hội, đổi mới 

công tác thực hành thí nghiệm để gắn   
.  
kết hơn nữa lí thuyết với thực tế, thực 

hiện phương châm học đi đôi với 

hành. Tiếc rằng mục tiêu này chưa 

được thể hiện cao trong nhận thức của 

GV sau các khóa đào tạo, tập huấn, 

tham quan. 

(iii) Tác động đến đổi mới phương 

pháp dạy học của giảng viên 

Sự hỗ trợ, đầu tư của TRIG có ảnh 

hưởng rất lớn đến việc đổi mới PPDH 

trong nhà trường. Việc trang bị cơ sở 

vật chất, bổ sung thiết bị phục vụ cho 

đào tạo của các trường ĐH đều nhằm 

mục đích thúc đẩy quá trình đổi mới 

PPDH. Các lớp bồi dưỡng, tập huấn 

của TRIG đã dẫn tới những chuyển 

biến về PPDH trong các trường ĐH 

theo hướng tích cực. 

Giảng viên được phỏng vấn cho 

rằng qua các cuộc tham quan học tập ở 

các nước có nền giáo dục tiên tiến, họ 

đã tiếp thu được cách dạy của GV 

nước sở tại. Ở đó, sự tương tác giữa 

GV và SV, giữa SV và SV nhiều hơn 

so với ở Việt Nam; GV chú trọng rèn 

luyện kĩ năng trình bày cho SV; SV 

chủ động trong học tập, thể hiện ở việc 

tổ chức tự học và học theo nhóm. Một 

số trường ĐH đã tổ chức các  khóa học 

về PPDH ở nước ngoài cho GV. Ví dụ,  

Trường ĐH Sư phạm TP. HCM tổ 

chức các  khóa học: Tiếp cận chương 

trình Ngôn ngữ và Phương pháp giảng 

dạy; Phương pháp dạy tiếng Anh cho 

trẻ em ở Northwich, Vương quốc Anh; 

tổ chức tham quan học tập PPDH e-

learning ở một số nước trong khu vực 

và ở Hoa Kỳ. Trường ĐH Y  Dược 

TP. Hồ Chí Minh cử GV tham gia các 

lớp tập huấn về PPDH ở Hoa Kỳ, Hà 

Lan. 

Từ những điều thu nhận được qua 

các lớp đào tạo ở nước ngoài, một số 

GV đã vận dụng vào thực tế giảng dạy. 

GV đã đổi mới PPDH từ chỗ sử dụng 

phương pháp thuyết trình là chủ yếu 

sang các PPDH phát huy tính tích cực, 

chủ động của SV như: thảo luận nhóm, 

seminar, dạy học theo dự án. GV giao 

cho SV hoặc nhóm SV những bài tập 

để chuẩn bị ngoài giờ lên lớp. Trên 

lớp, từng SV/nhóm SV trình bày 

nhiệm vụ được giao, các SV/nhóm SV 

khác nghe và trao đổi, đặt câu hỏi. Một 

số GV ở Trường ĐH Vinh, Trường 

ĐH Kinh tế Quốc dân, Trường ĐH Y 

Dược TP. Hồ Chí Minh… đã sử dụng 

PPDH theo dự án để dạy học một số 

nội dung phức tạp hoặc dạy phần thực 

hành, tổng hợp sau mỗi học phần. 

Nhiều GV đã đổi mới PPDH nhằm 

phát huy tính tích cực chủ động học 

tập của SV và để phù hợp với việc đào 

tạo theo hệ thống tín chỉ, ở đó SV phải 

tự học nhiều hơn. 

 Ý kiến của GV về mức độ cải tiến 

PPDH được thể hiện ở Bảng 1. 
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Bảng 1: Ý kiến của GV về PPDH và mức độ cải tiến PPDH 

Phương pháp 

Khối sư phạm Khối kinh tế Khối kĩ thuật 

P  Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Giao bài tập theo 

nhóm  
3,66 0,819 3,99 1,043 3,42 0,993 0,000 

Giao bài tập cá nhân 3,64 0,796 3,85 1,134 3,37 1,062 0,000 

Seminar 3,51 0,854 3,80 1,315 3,44 0,952 0,019 

Case study 3,41 0,887 4,00 1,216 3,35 1,023 0,000 

Thuyết trình 3,68 0,860 4,03 1,086 3,54 0,995 0,000 

Dạy học theo dự án 3,40 0,867 3,23 1,347 3,22 1,154 0,087 

Tham quan / thực địa 3,46 0,973 3,32 1,427 3,19 1,167 0,020 

ĐTB chung 3,54  3,75  3,36   

Nguồn:  Ban Quản lý Dự án Giáo dục đại học 2 (2012) 

Bảng 1 cho thấy ý kiến đánh giá 

của GV về PPDH có sự khác biệt khá 

rõ giữa các khối ngành. PPDH theo 

tình huống (ĐTB 4,00), thuyết trình 

(ĐTB 4,06), giao bài tập theo nhóm 

(ĐTB 3,99), seminar (ĐTB 3,80) và 

giao bài tập cá nhân (ĐTB 3,85) được 

sử dụng nhiều nhất ở khối ngành kinh 

tế. Đối với khối ngành sư phạm, 

PPDH được đánh giá có mức độ sử 

dụng nhiều nhất là thuyết trình với 

ĐTB 3,68; PPDH được sử dụng ít nhất 

là dạy học theo dự án với ĐTB 3,40. 

Đối với khối ngành kĩ thuật, PPDH 

được đánh giá có mức độ sử dụng 

nhiều nhất là thuyết trình với ĐTB 

3,54; PPDH được sử dụng ít nhất là 

dạy học theo dự án với ĐTB 3,19.  

Nhìn chung, khối ngành kinh tế 

thành công hơn trong việc cải tiến 

PPDH với ĐTB 3,75. ĐTB của các 

khối ngành sư phạm và kĩ thuật lần 

lượt là 3,54 và 3,36. Khối ngành kĩ 

thuật được đánh giá có mức độ đổi 

mới PPDH chậm nhất. Có sự khác 

nhau về mức độ sử dụng các PPDH 

của các khối ngành là do PPDH có 

mối quan hệ khăng khít với nội dung 

dạy học. Mỗi khối ngành, với những 

nội dung dạy học cụ thể, có những 

PPDH được sử dụng với mức độ nhiều 

hơn hoặc ít hơn các PPDH khác. 

Tuy sự khác biệt về sử dụng các 

PPDH trong mỗi khối ngành và giữa 

các khối ngành là không lớn, nhưng 

điều đó cũng cho thấy thực tế áp dụng 

các PPDH hiện nay ở các trường ĐH. 

Một số PPDH mới c n ít được sử 

dụng. Một số GV chưa có sự đổi mới 

PPDH, cho rằng ở trường ĐH khó áp 

dụng các PPDH mới do số SV trên lớp 

đông, lượng kiến thức nhiều, thời gian 
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hạn chế, đặc biệt, ở các lớp đào tạo 

theo tín chỉ có khi lên tới 150 SV. 

(iv) Tác động đến sinh viên 

SV là đối tượng được hưởng lợi từ 

sự đầu tư của TRIG. Ngoài việc được 

sử dụng cơ sở vật chất và thiết bị được 

trang bị từ TRIG, SV còn được hưởng 

lợi do năng lực của GV được nâng lên, 

do môi trường học tập được cải thiện 

và do sự thay đổi về cách quản lí của 

nhà trường. GV phát huy năng lực 

chuyên môn, hướng dẫn SV học tập 

bằng những PPDH hiện đại, lấy sinh 

viên làm trung tâm, tối ưu hóa khả 

năng học tập suốt đời của sinh viên. 

Việc tăng số lượng các chương trình 

đào tạo tiếp cận chương trình quốc tế 

đã mang lại cho SV nhiều cơ hội học 

tập tốt hơn. 

(v) Mở rộng cơ hội hợp tác quốc 

tế trong đào tạo và nghiên cứu 

Thông qua các hoạt động đào tạo 

bồi dưỡng ở nước ngoài, GV có cơ hội 

kết nối vào mạng lưới đào tạo, nghiên 

cứu trong nước và quốc tế. Từ đó, họ 

có thể thực hiện các công trình nghiên 

cứu và có công bố chung với các đồng 

nghiệp quốc tế, góp phần làm tăng số 

lượng các công bố quốc tế của nhà 

trường. Các nhà khoa học ở ĐH Đà 

Nẵng và ĐHQG TP. Hồ Chí Minh đã 

công bố một số kết quả của các nhiệm 

vụ nghiên cứu do TRIG tài trợ tại các 

hội thảo khoa học quốc tế. Có được 

những kết quả đó là do GV được tiếp 

cận với cách viết bài báo quốc tế một 

cách bài bản, được sự tư vấn của các 

chuyên gia quốc tế và do trình độ          
. 

ngoại ngữ của GV được cải thiện. 

(vi) Đánh giá chung 

Ưu điểm: 

- Việc đầu tư của TRIG cho đào 

tạo chiếm tỷ trọng cao so với các hạng 

mục đầu tư khác của các trường ĐH. 

Việc đầu tư cho đào tạo có sự phân 

biệt giữa các trường thuộc nhóm 1 và 

các trường thuộc nhóm 2. Đây cũng 

chính là cơ sở để đánh giá hiệu quả 

đầu tư của mỗi nhóm. Các chỉ tiêu về 

đào tạo đều hoàn thành, trong đó có 

một số chỉ tiêu đã vượt so với mục tiêu 

ban đầu. 

- Các chỉ số về đào tạo tiến sỹ và 

thạc sỹ ở trong nước và ngoài nước 

đều hoàn thành, góp phần nâng cao 

chất lượng đội ngũ GV, đáp ứng yêu 

cầu đổi mới giáo dục ĐH. Những khóa 

đào tạo, tập huấn, tham quan/khảo sát 

ngắn hạn do TRIG tài trợ đã được thực 

hiện với hiệu quả cao. 

- Việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

GV đã tác động tích cực đến nhiều 

lĩnh vực hoạt động khác của trường 

ĐH như: cơ cấu đội ngũ GV, PPDH, 

cách thức kiểm tra đánh giá, phong 

cách học tập của SV… 

- Kết quả đào tạo, bồi dưỡng GV 

có tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực, 

uy tín của các trường ĐH được tăng 

lên, cơ hội hợp tác quốc tế trong đào 

tạo và NCKH được mở rộng, tạo cơ 

hội cho cán bộ trẻ đi học tập và nghiên 

cứu ở nước ngoài, quan hệ với các đối 

tác sử dụng lao động được tăng 

cường... 
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Hạn chế: 

- Việc xây dựng kế hoạch cho 

hoạt động đào tạo cần được tiến hành 

cụ thể và chi tiết hơn. Cần có sự tham 

gia tích cực hơn của các bên liên quan 

trong việc lập kế hoạch dự án. GV 

được cử đi đào tạo, bồi dưỡng cần 

được thông báo sớm để chủ động kế 

hoạch.  

- Nâng cao chất lượng đội ngũ GV 

thông qua hoạt động đào tạo là cần 

thiết. Tuy nhiên, do thời gian và kinh 

phí có hạn nên số lượng GV được 

hưởng lợi từ hoạt động tham quan, học 

tập chưa nhiều. Thời gian hiệu lực của 

TRIG là 5 năm, trong khi đó, thời gian 

đào tạo tiến sỹ ở nước ngoài khoảng 4 

năm. Vì vậy, chưa thể đánh giá hiệu 

quả của TRIG sau khi các tiến sỹ được 

đào tạo trở về trường công tác.  

- Cần mạnh mẽ và quyết liệt hơn 

trong việc thực hiện cập nhật nội dung 

chương trình đào tạo, đổi mới PPDH. 

Cần có đánh giá một cách khoa học về 

điểm mạnh và điểm yếu của từng 

trường để nhà trường tiếp tục điều 

chỉnh và tạo chuyến biến về chất 

lượng đào tạo đại học. 

4. Đánh giá về khả năng khai 

thác kết quả TRIG 

Sự đầu tư của TRIG đã có vai trò 

quan trọng đối với công tác dạy học và 

nghiên cứu ở các trường ĐH được thụ   
.  

hưởng dự án. Nhờ có TRIG, các trường 

đã nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH 

và được trang bị cơ sở vật chất, thiết bị 

thí nghiệm phù hợp với nhu cầu đào tạo 

của nhà trường. Sự đầu tư của TRIG đã 

góp phần quan trọng trong việc thực 

hiện kế hoạch chiến lược của mỗi 

trường. Do vậy, việc duy trì kết quả và 

đảm bảo tính bền vững của TRIG là 

nhu cầu của các trường ĐH cũng như 

của các nhà tài trợ. 

Đối với các trường ĐH, đầu tư của 

TRIG chỉ là đầu tư ban đầu, giúp nhà 

trường nâng cao chất lượng đào tạo và 

NCKH. Sau khi kết thúc dự án, việc 

đầu tư nhằm nâng cao năng lực cho 

CBQL và GV sẽ tiếp tục phát huy hiệu 

quả. Đội ngũ CBQL, GV và KTV tiếp 

tục phát huy những kết quả của TRIG 

trong công việc. Các nhóm nghiên cứu 

tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác 

trong và ngoài nước. Đội ngũ GV có 

chuyên môn vững vàng, có khả năng 

tiếng Anh tốt sẽ tiếp tục nâng cao trình 

độ để tham gia NCKH, có công bố 

quốc tế. Các trưởng nhóm nghiên cứu 

tiếp tục duy trì các hướng nghiên cứu 

và hướng dẫn, đào tạo đội ngũ kế cận. 

Các trường ĐH tiếp tục cử CBQL, GV 

đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài 

bằng nhiều nguồn vốn khác nhau trên 

cơ sở các mỗi quan hệ đã được thiết 

lập trong quá trình tham gia TRIG.  
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Biểu đồ 2: Ý kiến của GV về khả năng khai thác kết quả của TRIG 
  

 
 

Nguồn:  Ban Quản lý Dự án Giáo dục đại học 2 (2012) 

Biểu đồ 2 cho thấy GV của 2 
nhóm trường đều đánh giá khả năng 
duy trì các kết quả của TRIG ở mức 
tốt (ĐTB > 4), ngoại trừ khả năng khai 
thác phần mềm thực hành / thí nghiệm 
ảo của nhóm trường 2. Khả năng khai 
thác phần mềm thực hành / thí nghiệm 
chỉ được đánh giá 3,60 điểm (mức 
khá) vì phần mềm đ i hỏi khá cao về 
khả năng sử dụng CNTT của GV. Khả 
năng duy trì, khai thác hệ thống hạ 
tầng mạng được GV của các trường 
nhóm 2 đánh giá tốt, với ĐTB 4,99. 
Điều này thể hiện nhu cầu khai thác 
thông tin và sử dụng hệ thống mạng 
trong giảng dạy và nghiên cứu của GV 
khá cao. 

5. Kết luận 

TRIG đã đầu tư một lượng kinh 
phí lớn cho hoạt động đào tạo của các 
trường ĐH tham gia. Kinh phí dành 
cho đào tạo giữa nhóm trường 1 và 
nhóm trường 2 khác nhau, do đó, kết 
quả của hoạt động đào tạo của 2 nhóm 
trường cũng khác nhau. Nhìn chung, 
hoạt động đào tạo đã đạt được mục 
tiêu đề ra, giúp các trường nâng cao 

chất lượng đào tạo, NCKH, phát triển 
đội ngũ CBQL và GV.  

Tài trợ của TRIG đã làm thay đổi 
cơ cấu đội ngũ, tăng tỷ lệ tiến sỹ, tăng 
cơ hội cho GV nâng cao trình độ 
chuyên môn trong đào tạo và NCKH.   

TRIG là động lực thúc đẩy đổi 
mới qui trình đào tạo, chuyển từ đào 
tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín 
chỉ, đồng thời góp phần đổi mới 
PPDH, cách thức đánh giá kết quả học 
tập của SV. Điều này góp phần thay 
đổi phong cách học tập của SV theo xu 
hướng tích cực, chủ động hơn. 

TRIG góp phần giúp các trường 
ĐH mở rộng quan hệ  hợp tác  trong 
đào tạo và NCKH. Quan hệ giữa các 
trường ĐH với các đối tác sử dụng lao 
động được tăng cường.  

Việc đánh giá chất lượng đào tạo 
theo các chuẩn quốc tế như chuẩn 
ABET (ở ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), 
chuẩn AUN (ở ĐHQG Hà Nội) đã mở 
ra một hướng mới cho kiểm định chất 
lượng giáo dục đại học của Việt Nam 
trong giai đoạn hiện nay và đặt nền 
móng cho quá trình kiểm định chất 
lượng theo chuẩn quốc tế. 
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SUMMARY 

EVALUATION OF RESULTS FROM TEACHING 

AND RESEARCH IMPROVEMENT GRANT 

FOR TRAINING ACTIVITIES IN UNIVERSITIES 

 

Teaching and Research Improvement Grant (TRIG) is one of three 

components of the Second Higher Education Project (HEP 2). Training and 

research are two areas of TRIG to improve the quality of teaching and research in 

universities. This paper presents research results of TRIG investments for training 

activities at the universities that were invested by HEP 2. 
 

(a) TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. 
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