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LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM Ở VIỆT NAM SAU 30 NĂM ĐỔI MỚI 1
VŨ MẠNH LỢI 

Đã có nhiều công trình tổng kết 30 năm Đổi mới và các công trình này đều nêu rõ
những thành tựu lớn của Việt Nam về phát triển kinh tế, cải thiện đời sống nhân dân, xóa
đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, y tế, xây dựng hệ thống an sinh xã hội và hội nhập
quốc tế. Những tiến bộ về kinh tế của Việt Nam là điều đã được thừa nhận rộng rãi và
không thể nghi ngờ.
Tuy nhiên, việc so sánh tình hình Việt Nam hiện nay với tình hình Việt Nam 30
năm về trước chưa đủ để phản ánh hết những cơ hội và thách thức đang đặt ra cho đất
nước, chưa đủ để nhận định phát triển như vậy là nhanh hay chậm vì thiếu chuẩn để so
sánh. Bài viết này so sánh với sự phát triển của Việt Nam với các nước khác trên thế giới,
đặc biệt là các nước trong vùng Đông Nam Á. Chúng tôi sử dụng số liệu có trong cơ sở
dữ liệu Mega Data của Ngân hàng Thế giới để so sánh tăng trưởng kinh tế chung và một
số vấn đề về lao động, việc làm của Việt Nam với tình hình ở một số nước châu Á để hiểu
hơn tiến bộ của Việt Nam trong 30 năm Đổi mới.
1. Tăng trưởng kinh tế
Khi so sánh quốc tế về sự phát triển trong 30 năm qua, nhiều tác giả đã cho thấy
bức tranh đáng lo ngại rằng chúng ta tiến chưa đủ nhanh. Trong khi Việt Nam có bước
phát triển kinh tế tốt so với chính mình, thì các nước khác cũng có những bước tiến vượt
bậc. Đi lên từ một xuất phát điểm quá thấp, việc đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh trong
thời gian đầu chưa đủ để giúp Việt Nam thu hẹp khoảng cách phát triển. Nhiều tác giả cho
rằng Việt Nam đang tụt hậu và có nguy cơ tụt hậu xa hơn (Lê Xuân Bá, 2015; Nguyễn
Quang Thái, 2015; Trần Đình Thiên, 2015).
Hình 1 trình bày tăng trưởng GDP bình quân đầu người của một số nước Đông
Nam Á trong giai đoạn 1985-2014. Rõ ràng rằng Việt Nam có mức tăng trưởng GDP
bình quân đầu người trong suốt thời gian này. Tuy nhiên, khi so sánh với các nước khác
trong khu vực, ta có thể thấy vào năm 1985 Việt Nam không khác đáng kể so với hầu
hết các nước khác, chỉ trừ có Malaysia khi đó đã có mức GDP bình quân đầu người cao
hơn hẳn các nước còn lại. Qua 30 năm, Việt Nam có bước tiến bộ rất nhiều so với chính
mình, song so với các nước láng giềng, dường như Việt Nam có tốc độ tăng trưởng
GDP bình quân đầu người kém hơn nhiều, khiến cho khoảng cách giữa Việt Nam và các


PGS.TS, Viện Xã hội học.

Bài viết được thực hiện trong khuôn khổ đề tài cấp Bộ "Báo cáo xã hội 2015: Tiếp cận các dịch vụ xã hội
cơ bản của người dân Việt Nam: Nhìn lại kinh nghiệm của 30 năm Đổi mới" do Viện Hàn lâm Khoa học xã
hội Việt Nam tài trợ và Viện Xã hội học thực hiện.
1
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nước khác ngày một rộng ra. Năm 2014, GDP bình quân đầu người của Việt Nam chỉ
hơn có Lào và Campuchia, và thua xa các nước mà vào năm 1985 Việt Nam không khác
họ nhiều là Thái Lan, Indonesia, và Philippines (lẽ dĩ nhiên khoảng cách với Malaysia
còn lớn hơn nhiều). GDP bình quân đầu người của Việt Nam vào năm 2014 chỉ bằng
mức của Malaysia năm 1988 (Việt Nam chậm 27 năm so với Malaysia), bằng mức của
Thái Lan trong những năm từ 1992 đến 2002 (chậm ít nhất 12 năm), bằng mức của
Indonesia năm 2008 (chậm 6 năm), và bằng mức của Philippines năm 2010 (chậm 4
năm). Sự phát triển kinh tế của Việt Nam đã nhanh, nhưng sự phát triển kinh tế của
những nước này còn nhanh hơn nhiều. Hình 1 gợi ra rằng muốn đuổi kịp và vượt các
nước trong khu vực, Việt Nam cần có tốc độ phát triển nhanh hơn nhiều so với xu
hướng phát triển trong 30 năm qua.
Hình 1. GDP bình quân đầu người của Việt Nam và một số nước Đông Nam Á, 1985-2014
(Tính theo giá đô la Mỹ hiện nay)

Nguồn: Sử dụng số liệu từ Megadata của Ngân hàng Thế giới.

Về tăng trưởng kinh tế, theo tính toán từ số liệu của Ngân hàng Thế giới2, tăng
trưởng kinh tế hàng năm trung bình trong suốt giai đoạn 1985-2014 của Việt Nam đạt
6,4%. So với cùng thời kỳ, mức tăng trưởng này của Việt Nam tương đương với mức của
Singapore và Lào, kém mức tăng trưởng của Trung Quốc (9,9%), và hơn mức tăng trưởng
của Thái Lan (5,3%), Philippines (3,9%), Malaysia (5,8%), Miến Điện (chỉ có số liệu của
22 năm, trung bình là 6%, nhưng năm 2013 và 2014 Miến Điện đều đạt tỷ lệ tăng trưởng
rất cao là 8,2% và 8,5%), Hàn Quốc (6,1%), Campuchia (5,4%), và Indonesia (5,3%).
So với các nước trong khu vực Châu Á - Thái Bình dương, Việt Nam có tốc độ tăng
trưởng đi lên và khá tốt trong 10 năm đầu sau Đổi mới; nhưng thấp hơn trong 10 năm tiếp
2

http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/1W?display=graph
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theo và từ năm 2008 đến nay có chiều hướng giảm. Việt Nam chưa bao giờ đứng đầu các
nước được nêu về tỷ lệ tăng trưởng GDP. Một số nước như Indonesia, Thái Lan,
Malaysia, Singapore, và Hàn Quốc bị ảnh hưởng nặng bởi khủng hoảng tài chính năm
1997 và 2008, song sau đó họ phục hồi tốt. Việt Nam cũng bị tác động bởi các cuộc
khủng hoảng này, song tác động đối với GDP không lớn như các nước khác. Năm 2014
mức tăng trưởng GDP của Việt Nam là 6%, bằng Malaysia, kém Philippines (6,15), Lào
(7,5%), Miến Điện (8,5%), Campuchia(7,1%) và Trung Quốc (7,3%). Nhìn tổng thể, có
thể thấy Việt Nam có mức tăng trưởng GDP cao, song cũng chỉ nằm đâu đó ở mức trên
trung bình so với các nước khác. Đà phát triển kinh tế của Việt Nam dường như đã chững
lại từ năm 2008.
So sánh Việt Nam với các nước phát triển hơn trong vùng như Hàn Quốc, Malaysia
vào thời kỳ nền kinh tế của họ cất cánh giúp ta đánh giá khách quan hơn thành tựu của
mình. Giai đoạn 1960-1990 cũng được nhiều tác giả coi là thời kỳ cất cánh thần kỳ của
nền kinh tế Hàn Quốc (Collins, 2013). Đối với Malaysia, các nhà nghiên cứu thường coi
giai đoạn 1970-2000 là giai đoạn Malaysia có bước phát triển đột phá về kinh tế và nhiều
lĩnh vực xã hội khác (Ariff, 1998; Yusof and Bhattasali, 2008). So sánh tỷ lệ tăng trưởng
GDP hàng năm của Việt Nam, Malaysia, và Hàn Quốc trong 30 năm kinh tế phát triển
nhanh nhất của mỗi nước cho thấy tuy Malaysia và Hàn Quốc đều có năm suy thoái, thậm
chí tỷ lệ tăng trưởng GDP âm, nhưng nhìn chung họ đều có tỷ lệ tăng trưởng GDP trong
toàn thời kỳ cao hơn tỷ lệ tăng trưởng của Việt Nam trong 30 năm Đổi mới. Tỷ lệ tăng
trưởng trung bình hàng năm chung cho toàn thời kỳ 30 năm đổi với Việt Nam là 6,4%,
thấp hơn đáng kể so với 7% của Malaysia và 9,2% của Hàn Quốc. Mười năm đầu của
Việt Nam có mức tăng trưởng khá tốt. Đỉnh cao của tỷ lệ tăng trưởng GDP của Việt Nam
là năm 1995 (9,5%), sau đó bắt đầu tụt dốc, không duy trì được sự tăng trưởng này trong
20 năm tiếp theo như Hàn Quốc đã làm được, và cũng không duy trì được ở mức như
Malaysia đã làm được. Như vậy, so sánh quốc tế cho thấy thời điểm mà lẽ ra Việt Nam
phải nghĩ đến việc thay đổi mô hình tăng trưởng là năm 1995 chứ không phải 2008.
2. Lao động và việc làm
Tỷ trọng dân số trong độ tuổi lao trong tổng dân số gia tăng trong suốt thời kỳ Đổi
Mới và Việt Nam đã bước vào giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”. Đây là cơ cấu dân số rất
thuận lợi cho phát triển kinh tế. Quy mô của lực lượng lao động Việt Nam từ 15 tuổi trở
lên khá lớn và tăng liên tục từ gần 38,55 triệu người năm 2000 lên 50,39 triệu người năm
2010 và đến năm 2014 đạt khoảng 53,24 triệu người. Năm 2014 ước tính tỷ trọng lực
lượng lao động từ 15 tuổi trở lên trong tổng dân số của cả nước là 59,2% (61,6% cho nam
và 57% cho nữ; 55% cho thành thị và 61,3% cho nông thôn).
Cơ cấu lao động Việt Nam đang có sự chuyển dịch theo hướng giảm lao động nông
nghiệp, tăng lao động phi nông nghiệp, đặc biệt là các ngành kinh doanh, dịch vụ, xây
dựng và sản xuất chế biến. Trong 10 năm từ 2005 đến 2014, tỷ lệ lao động nông nghiệp
trong lực lượng lao động đã giảm được 8,8%, từ mức 55,1% xuống còn 46,3%. Nếu mức
độ giảm lao động nông nghiệp này được duy trì thì đến năm 2030 Việt Nam vẫn còn hơn
30% lao động nông nghiệp. Số liệu so sánh quốc tế cho thấy Việt Nam có tốc độ giảm tỷ
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lệ lao động nông nghiệp khá nhanh, song do xuất phát điểm có tỷ lệ lao động nông nghiệp
lớn nên hiện nay và theo dự báo đến 2040 Việt Nam vẫn là nước có tỷ lệ lao động nông
nghiệp lớn ở Châu Á, chỉ đứng sau Lào và Campuchia (Briones và Felipe, 2013).
Bảng 1. Giá trị gia tăng thô cho mỗi lao động nông nghiệp theo giá USD cố định năm 2000
và tỷ lệ tăng trưởng hàng năm ở các nước châu Á
1980

2010

Asia

Tốc độ tăng trưởng hàng năm
2,2

Bangladesh

269

507

2,1

Bhutan

437

437

0,0

Trung Quốc

179

545

3,8

Indonesia

450

730

1,6

Ấn Độ

308

507

1,7

Nhật Bản

11.358

40.385

4,3

Hàn Quốc

2.538

19.807

7,1

296

465

1,8

Malaysia

2.633

6.680

3,2

Mông Cổ

1.084

1.524

1,2

Nepal

193

240

0,7

Pakistan

585

947

1,6

Philippines

916

1.119

0,7

Sri Lanka

590

966

1,7

Thái Lan

384

706

2,0

Việt Nam

218

367

2,1

Lào

Nguồn: Briones, Rochlano and Jesus Felipe (2013).

Bảng 1 cho thấy so sánh quốc tế về giá trị gia tăng thô cho mỗi lao động nông
nghiệp. Có thể thấy, tốc độ tăng trưởng hàng năm về giá trị gia tăng cho mỗi lao động
nông nghiệp thì Việt Nam chỉ thua một số ít nước Châu Á trong danh sách, nhưng nếu
tính đến mức giá trị gia tăng của lao động nông nghiệp thì Việt Nam chỉ hơn Nepal, và
thua tất cả các nước còn lại. Chất lượng lao động nông nghiệp Việt Nam còn thấp thể hiện
ở việc tuy lực lượng lao động nông nghiệp đông đảo nhưng giá trị tổng sản phẩm nông
nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chỉ chiếm từ 18-20% giá trị tổng sản phẩm quốc gia, và
chất lượng sản phẩm nông nghiệp có tính cạnh tranh thấp trên thị trường thế giới, kể cả
sản phẩm Việt Nam có thế mạnh như gạo (Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Tuấn Anh,
2014).
Đại đa số lực lượng lao động đang có việc làm là thuộc loại hình cá nhân hay hộ sản
xuất kinh doanh cá thể. Tỷ lệ người lao động thuộc loại này giảm ít từ mức 78,6% năm
2009 xuống còn 76,7% năm 2014. Hầu hết những lao động thuộc loại cá nhân/hộ sản xuất
kinh doanh cá thể là lao động tự làm hoặc làm cho gia đình. Năm 2014, số lao động tự
làm hoặc làm cho gia đình, thuộc khu vực phi chính thức, có khoảng 32,8 triệu người,
chiếm đến 62,2% tổng số lao động đang làm việc. Họ thường là những người lao động
không có hợp đồng lao động, hoặc chỉ thỏa thuận lao động miệng, không tham gia bảo
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hiểm xã hội. Việc làm của họ cũng thường là lao động giản đơn, không đòi hỏi kỹ năng
nghề nghiệp, có năng suất thấp, lương thấp. Năm 2014, trong khi mức thu nhập trung
bình của một lao động trong một tháng là 4,490 triệu đồng thì mức thu nhập bình quân
một tháng của nhóm này chỉ là 2,915 triệu đồng (Tổng cục Thống kê, 2015). Mức chênh
lệch trong thu nhập trung bình theo tháng giữa nam và nữ của nhóm này cũng nhiều hơn
mức chênh lệch giữa nam và nữ tính chung cho cả lực lượng lao động. Cụ thể là trong khi
mức thu nhập trung bình một tháng tính chung cho cả lực lượng lao động là 4,662 triệu
đồng đối với nam và 4,250 triệu đồng đối với nữ, nhóm người lao động làm nghề giản
đơn chỉ có mức thu nhập trung bình một tháng cho nam là 3,106 triệu đồng và đối với nữ
con số này còn thấp hơn nhiều, là 2,625 triệu đồng. Những người lao động tự làm hoặc
làm cho gia đình là những người lao động dễ bị tổn thương vì những rủi ro kinh tế, sức
khỏe, hay an toàn lao động. Không phải ngẫu nhiên mà các vùng kinh tế kém phát triển
đều có tỷ lệ cao những người lao động thuộc nhóm này.
Bảng 2: Các chỉ báo chọn lọc về lực lượng lao động ở các nước ASEAN năm 2013
Lực
lượng lao
độnga
(1000
người)

Học vấn và kỹ năng nghề
Tỷ lệ người
Tỷ lệ học nghề bậc Tỷ lệ học
15 tuổi trở
trung cấp trong cao đẳng,
lên biết chữ
tổng số học sinh
đại học
(%)
trung học (%)
(%)

Lương
tháng
trung
bình
(USD)

Năng suất lao
động (theo
giá USD cố
định năm
2005)

186

95,4

11,4

24,3

…

100.015

7.400

73,9

2,3

15,8

121

3.989

118.193

92,8

18,0

27,2

174

9.848

3.080

72,7

0,8

16,7

119

5.396

Malaysia

13.785

93,1

6,8

36,0

609

35.751

Myanmar

30.121

92,7

…

13,8

…

2.828

Philippines

41.022

95,4

…

28,2

206

10.026

Singapore

3.444

95,9

…

…

3.547

98.072

Thái Lan

39.398

93,5

…

51,4

357

14.754

Việt Nam

53.246

93,4

…

24,6

181

5.440

Bruney
Campuchia
Indonesia
Lào

Ghi chú: số liệu năm 2013, ngoại trừ Brunei (2011), Campuchia (2012), và Lào (2010). … không có số liệu;
Nguồn: (a) số liệu chính thức của các nước. ILO và ADB (2014:8).

Theo số liệu của của ILO và ADB (2014), năm 2013 năng suất lao động của Việt
Nam thấp hơn Singapore 15 lần, Nhật Bản 11 lần, Hàn Quốc 10 lần, Malaysia 5 lần, Thái
Lan 2,5 lần. Nhìn chung Việt Nam chỉ hơn Campuchia, Lào, và Myanmar (Miến Điện) về
năng suất lao động và tỷ lệ người học cao đẳng/đại học, hơn Lào, Indonesia và
Campuchiavề tiền lương. Những chỉ báo này đúng là lời cảnh tỉnh cho chúng ta rằng Việt
Nam còn đang tụt hậu xa so với nhiều nước láng giềng về phát triển kinh tế.
Năng suất lao động của Việt Nam thấp là một vấn đề đáng lo ngại, nhất là khi là tốc
độ tăng năng suất lao động của Việt Nam có xu hướng giảm dần theo thời gian (Nguyễn
Quang Thái, 2015). Trong những năm đầu Đổi mới, tăng năng suất lao động đã từng là
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động lực chính của tăng trưởng GDP, song thời gian gần đây yếu tố đầu tư đã trở thành
động lực chính cho tăng trưởng kinh tế (Ngân hàng Thế giới, 2013). Mô hình tăng trưởng
dựa trên đầu tư là mô hình rất không bền vững và chứa đựng nhiều hệ lụy không mong
muốn.
Hình 2. Tiền lương bình quân hàng tháng của các quốc gia
trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương năm 2013

Nguồn: Văn phòng ILO khu vực Châu Á - Thái Bình dương (2014).
Tiền lương bình quân ngày hoặc thu nhập của người lao động thường xuyên tuổi từ 15 đến 59, nhân với hệ
số 313/12. Tỷ giá dựa theo Niên giám Thống kê, Ấn Độ 2014.
**
Dựa trên khảo sát doanh nghiệp với phạm vi rộng, đối tượng là người lao động là việc toàn thời gian tại
Hồng Kông (Trung Quốc) và Nhật Bản.
***
Dựa trên các khảo sát doanh nghiệp, tính toán quyền số việc làm trung bình của các đơn vị đô thị và công
ty tư nhân.
****
Dựa trên các báo cáo hành chính của Quỹ Tiết kiệm Trung ương (CPF).
*

Về mức lương, Hình 2 cho thấy so sánh quốc tế về tiền lương trung bình hàng tháng
của lao động các nước trong khu vực (kể cả lao động làm công ăn lương trong nông
nghiệp và phi nông nghiệp) năm 2013 theo đánh giá của các chuyên gia Tổ chức Lao
động quốc tế (Văn phòng ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, 2014). Ở đây xếp
hạng của Việt Nam cũng ở nhóm nước có tiền lương trung bình thấp. Năm 2013, ILO ước
tính tiền lương trung bình theo tháng của lao động làm công ăn lương của Việt Nam là
197 USD, khá sát với con số của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho năm đó là 4,120 triệu
đồng (năm 2014 chỉ tăng đến 4,473 triệu đồng) (Tổng cục Thống kê, 2015). So với các
nước trong khu vực, mức lương trung bình của Việt Nam chỉ bằng khoảng một nửa của
Thái Lan, khoảng gần 1/3 của Trung Quốc và Malaysia, và chỉ bằng 1/18 mức lương của
Singapore.
Kỹ năng và trình độ khoa học, công nghệ của lao động Việt Nam trong thời buổi
hội nhập kinh tế sâu rộng là vấn đề nan giải, thu hút sự chú ý ngày càng tăng của các nhà
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lập chính sách, doanh nghiệp, và đông đảo người lao động. Tỷ lệ lao động được đào tạo
trong 5 năm qua có tiến bộ rất chậm. Trong 5 năm từ 2009-2014 tỷ lệ lao động chưa qua
đào tạo chỉ giảm từ 85,5% năm 2009 xuống 81,8% năm 2014. Tỷ lệ lao động được đào
tạo ở trình độ đại học trở lên rất thấp, chỉ đạt 7,6% vào năm 2014. Tỷ lệ người lao động
có trình độ đại học/cao đẳng của Việt Nam cũng quá thấp so với các nước phát triển trong
khu vực. Tỷ lệ này của Việt Nam chỉ cao hơn Nepal, Lào và Campuchia, và thấp hơn khá
nhiều so với các nước láng giềng như Indonesia, Philippines, Malaysia, Nhật, Hàn Quốc
(Maclean, Jagannathan và Sarvi, 2013). Rõ ràng Việt Nam đang tụt hậu khá xa về trình độ
kỹ năng chuyên môn của lực lượng lao động so với các nước phát triển hơn ở khu vực và
trên thế giới.
3. Bàn luận
Trong 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu lớn nhờ đường lối
đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường ngày càng năng động và đa dạng. Cùng với đó
là đã giải quyết khá tốt việc làm cho lực lượng lao động tăng thêm mỗi năm khoảng hơn
một triệu người. Trong thời gian đó, cơ cấu lực lượng lao động có xu hướng chuyển dịch
theo hướng giảm bớt tỷ lệ lao động nông nghiệp, tăng tỷ lệ lao động công nghiệp và dịch
vụ, nâng cao trình độ chuyên môn của lực lượng lao động, nâng cao năng suất lao động,
tham gia ngày càng nhiều vào thị trường lao động quốc tế thông qua di cư lao động, góp
phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống người lao động cũng như đóng góp vào sự
tăng trưởng kinh tế ở mức khá cao của đất nước trong suốt thời kỳ đó. Thành tựu của Việt
Nam trong lĩnh vực lao động và việc làm năm 2015 so với tình hình năm 1986 rõ ràng là
rất đáng ghi nhận.
Tuy nhiên, khi so sánh với bước tiến theo thời gian đó của Việt Nam với các nước
trong vùng ta có thể thấy tiến bộ của Việt Nam không hơn gì tốc độ phát triển của các
nước trong vùng. Các nước trong khu vực nói chung cũng có tốc độ phát triển kinh tế và
nâng cao năng suất, chất lượng lao động nhanh, bằng hoặc hơn Việt Nam. Vì thế, những
cải thiện mang tính tuần tự theo thời gian của Việt Nam chỉ đủ để Việt Nam giữ vị thế
so sánh tương đối với các nước khác như tình trạng năm 1986 chứ chưa giúp Việt Nam
thu hẹp khoảng cách với các nước tiên tiến trong khu vực. Dù Việt Nam đã thoát khỏi
nhóm nước nghèo, song nếu tiếp tục phát triển với tốc độ như 30 năm qua, Việt Nam sẽ
khó thoát bẫy thu nhập trung bình, nhất là khi thời kỳ dân số vàng sẽ kết thúc vào
khoảng năm 2035-2040 (Tổng cục Thống kê, 2011). Việt Nam cần có bước đột phá
mạnh mẽ hơn về nâng cao trình độ, kỹ năng lao động, nâng cao năng suất lao động,
chuyển dịch cơ cấu lao động, ứng dụng khoa học và công nghệ hiện đại, giải phóng sức
sáng tạo của mỗi người lao động ở mức cao nhất mới mong có thể thu hẹp khoảng cách
phát triển với các nước tiên tiến trong vùng, đưa đất nước thoát bẫy thu nhập trung bình
trong tương lai trung hạn.
Nhà nước trong mấy năm qua đã rất nỗ lực tái cơ cấu nền kinh tế, song quá trình tái
cơ cấu nền kinh tế diễn ra chậm chạp, có tác động hạn chế đến chất lượng nguồn nhân lực
lao động của Việt Nam. Các biện pháp tái cơ cấu về kinh tế mới chủ yếu tập trung ở các
cải cách thể chế về kinh tế, tài chính, hành chính, khu vực doanh nghiệp nhà nước, chứ
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chưa bao gồm một cách có hệ thống và toàn diện nhiều lĩnh vực xã hội có liên quan, là
những trụ cột quan trọng trong việc tạo dựng tính cạnh tranh quốc gia (World Economic
Forum, 2014). Diễn đàn Kinh tế thế giới vẫn xếp Việt Nam ở thứ hạng thấp về thể chế,
tính sáng tạo, sự sẵn sàng về công nghệ, giáo dục và đào tạo bậc cao, và hạ tầng cơ sở.
Những phân tích nêu trên gợi ra rằng tái cơ cấu xã hội có lẽ là điều cần tính đến
chứ không chỉ có tái cơ cấu về kinh tế. Nói cách khác, tái cơ cấu kinh tế cần được cân
nhắc cùng với tái cơ cấu xã hội và cần được thực hiện đồng bộ, với quyết tâm chính trị
cao, với sự tham gia rộng rãi của nhân dân từ tất cả các tầng lớp, các vùng miền. Chìa
khóa ở đây là làm sao giải phóng sức sáng tạo của từng người, tất cả mọi người, sức
sáng tạo của từng gia đình, tổ chức, tất cả các tổ chức. Những gì cản trở sức sáng tạo
của mỗi người, mỗi tập thể, mỗi nhóm xã hội cần kiên quyết loại bỏ. Có như vậy mới có
khả năng tạo cộng hưởng cho bước đột phá về phát triển cả về kinh tế và các khía cạnh
xã hội cơ bản nhất.
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