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BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THựC HIỆN 

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ・ XÃ HỘI 
5 NĂM 2016 - 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, 

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

5 NĂM 2021 - 2025

Phẩn thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC NHIỆM vụ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÀ HỘI 

5 NĂM 2016 - 2020

Bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 5 năm 2016 - 2020, bốì cảnh thế giới và khu 
vực có những yếu tổ' thuận lợi và khó khăn đan 
xen, diễn biến phức tQp hơn so với dự báo, tác động 
đến phát triển kinh tế trong nước như： Kinh tế 
thế giới phục hồi và phát triển, xu hướng đa cực, 
đa trung tâm diễn ra nhanh hơn; liên kết và tự do hóa 
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thương mại vẫn là xu thế chủ đạo nhưng đan xen 
yếu tổ' bảo hộ; tác động mạnh mẽ của phát triển 
khoa học và công nghệ đến các mgt kinh tế, ván 
hóa, xã hội; cạnh tranh địa chính trj, địa kinh tế đi 
đôi với căng thẳng thương mại giữa một số nền 
kinh tế lớn; chủ nghĩa dân tộc cực đoan, chủ nghĩa 
bảo hộ trỗi dậy; biến động chính tĩị và xung(ỉột 
xảy ra nhiều nơi; diễn biến cáng thẳng ồ Biển Đông 
đe dọa hòa bình, ổn định và tác động tiêu cực đến 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đặc biệt, 
vào năm cuối giai đoạn kế hoạch 5 năm 2016 - 
2020, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong lịch sử 
xảy ra trên toàn cầu ảnh hưởng rất nghiêm trọng, 
kinh tế thế giới rơi vào tình trạng suy thoái, hậu 
quả dự kiến kéo dài nhiều năm.

Trong nước, sau 5 năm thực hiện Chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, kinh tế vĩ 
mô dần Ổn định, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm 
trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển 
kinh tế - xã hội, niềm tin của cộng đồng doanh 
nghiệp và xã hội tăng lên. Tuy nhiên, những khó 
khăn, hạn chế nội tại của nển kinh tế đã ảnh 
hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế, xã hội và 
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bảo vệ môi trường. Ánh hưởng từ bên ngoài gia 
tăng, cạnh tranh ngày càng gay gắt, trong khi độ 
mở của nền kinh tế cao, sức chống chịu còn hạn 
chế; tác động của biến đổi khí hậu ngày càng 
mạnh, các loại dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là đại 
dịch Covid-19, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến 
tình hình phát triSn kinh tế - xã hội, đời sống 
nhân dân và khả năng hoàn thành mục tiêu kế 
hoạch 5 năm.

Trong bốì cảnh đó, nhò sự vào cuộc quyết li@t 
của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng 
lòng, nỗ lực vượt bậc, quyết liệt, kịp thời của toàn 
Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh 
nghiệp, nhất là trong năm 2020 vừa tập trung 
phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội, chúng ta đã thực hiện 
đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
đã đề ra1, vưgt qua khó khăn, thách thức và đạt 
được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn

1. Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 
2016 - 2020 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ xn của Đảng.

・ 士

diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật.
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I- KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM vụ 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

5 NĂM 2016 - 2020

1. Tình hình kỉnh tế vĩ mô

1.1. Kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và 
ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tếngầy càng mở 
rộng, các cân đốì lớn của nền kinh tếđược bảo đảm

TỐC độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) 
giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, ỗ mức bình quân 
6,8%/năm. Mặc dù năm 2020 kinh tế chịu ảnh 
hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, thiên tai, bão 
lụt nghiGm trọng ở miền Trung nhưng tốé độ tăng 
trưởng bình quân 5 năm 2016 - 2020 dạt khoảng 
6%/năm và thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao 
nhất khu vực, thế giới. Trong đó, khu vực công 
nghiệp, xây dựng và dịch vụ tiếp tục giữ vai trò dẫn 
dắt, đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung. 
Tốc độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 của 
khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 7,45% và 
của khu vực dịch vụ đ$t 6,2%; tỷ trọng khu vực công 
nghiệp và dịch vụ (bao gồm xây dựng) theo giá sản 
xuất trong GDP tăng từ mức 82,6% năm 2015 lên 
84,8% năm 2020. Quy mô GDP tiếp tục được mở rộng, 
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năm 2020 ước đạt 271,2 tỉ USD, tăng khoảng 1,4 lần 
so với năm 2015; GDP bình quân đầu người năm 
2020 đạt 2.779 USD, gấp khoảng 1,3 lần so với năm 
2015. Các cân đối lớn của nền kinh tế về tích lũy - 
tiêu dùng, tiết kiệm - đầu tu, năng lượng, lương 
thực, lao động - việc làm,... tiếp tục được bảo đảm, 
góp phần củng cố vững chắc nền tảng kinh tế vĩ mô. 
Tỷ lệ tích lũy tài sản so vổi GDP theo giá hiện hành 
năm 2020 khoảng 26,7%.

1.2. Giả cả hàng hóa tương đốì ổn định, lạm phất 
hằng năm được kiểm soát thấp hơn mục tiêu đề ra

Giá cả các mQt hàng diễn biến tương đốì ổn 
định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân giai 
đoạn 2016 - 2020 đạt 3,15%, giảm mạnh so với giai 
đoạn 2011 - 2015 (7,7%), trong phạm vi mục tiêu 
đề ra (dưối 4%). Lạm phát cơ bản bình quân được 
kiểm soát tốt qua các năm, giữ mức tương đối ổn 
định, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 1,81%, 
giảm mạnh so với giai đoạn 2011 - 2015 là 5,15%.

1.3. Chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thị 
trường ngoại hối và tỷ giá đi vào ổn định, lãi suất 
giảm dần

Thực hiện tết hơn công tác phối hợp, điều hành 
các chính sách vĩ mô theo hướng điều hành đồng bộ, 
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chủ động, linh hoạt các công cụ chính sách tiền t@, 
phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và chính 
sách kinh tế vĩ mô khác. Cán cân thanh toán thặng 
dư, dự trữ ngoại hốĩ tăng lên1 nhưng vẫn kiểm soát 
mức tăng tổng phương tiện thanh toán phù hợp. 
Tăng trU&ng tín dụng giảm dần, trong khi tốc độ 
GDP tăng dần và cao hơn giai đoạn 2011 - 2015 
cho thấy nguồn vốn tín dụng ngày càng được sử 
dụng hiệu quả và phân bổ phù hợp hơn. Cơ cấu tín 
dụng chuyển dịch tích cực, tap trung vốn vào các 
lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực 
ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Thị trường 
ngoại hốì và tỷ giá dần đi vào ổn định; thanh 
khoản hệ thống được bảo đảm, đáp ứng đầy đủ, kịp 
thời nhu cầu ngoại t@ hợp pháp của doanh nghiệp 
và người dân; lãi suất có xu hướng giảm dần và ổn 
định trong bốì cảnh kinh tế thế giới biến chuyển 
nhanh chóng. Tình trạng "vàng h6a", Mđôla h6a" 
trong nền kinh tế giảm đáng kể, niềm tin vào đồng 
tign Việt Nam tăng lên, hệ số tín nhiệm quốc gia 
được cải thiện.

1. Dự trữ ngoại hối đạt kỷ lục, tăng từ mức 28 tỉ USD 
năm 2015 lên gần 100 tỉ USD vào năm 2020.
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1.4. Cơ cấu thu chuyển dịch tích cực theo hướng 
tăng tỷ trọng thu nội địa, các nhiệm vụ chi được 
thực hiện theo hướng tăng dần tỷ lệ chi đẩu tư 
phát triển, giảm dần chi thường xuyên, bảo đảm 
các mục tiêu về bội chi và Ĩ1Ợ công

Đã thĩỊc hiện đổi mới phạm vi và phương thức 
quản lý ngân sách nhà nước, triển khai kế hoạch 
đầu tư công trung hạn, tài chính trung hạn; đẩy 
mạnh khoán, đấu thầu, đat hàng; tăng cường phân 
cấp, xây dựng cơ chế tài chính đặc thù đốì với các 
thành phố lớn. Kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân 
sách nhà nước được tăng cường. Công tác quản lý 
thu, khai thác nguồn thu, mở rộng cơ sở thuế tiếp 
tục được chú trọng gắn với đẩy mạnh chống thất thu, 
buôn lậu, gian lận thương mại; quyết li@t xử lý nợ 
thuế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế... 
góp phần bảo đảm tỷ lệ huy động vào ngân sách 
nhà nước cơ bản dạit được mục tiêu đề ra1. Tỷ trọng 
thu nội địa trong tSng thu ngân sách nhà nước 

1. Giai đoạn 2016 - 2019, tỷ lệ huy động vào ngân sách nhà 
nưốc đạt bình quân 25,5% GDP, cao hơn mức bình quân giai 
đoạn 2011 - 2015 (23,4% GDP). Ước giai đoạn 2016 - 2020, tỷ lệ 
huy động vào ngân sách nhà nước đạt khoảng 24,5% GDP.
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giai đoạn 2016 - 2020 chiếm khoảng 81,6%, cao hơn 
so vói giai đoạn 2011 - 2015 (68%). Các nhiệm vụ 
chi cơ bản được thực hiện theo đúng dự toán, bảo 
đảm chặt chẽ, tiết kiệm. Trong đó, tỷ trọng chi đầu 
tư phát triển đ@t khoảng 27 - 28%; giảm tỷ trọng 
chi thường xuyên từ khoảng 65% giai đoạn 2011 - 
2015 xuống khoảng 63 - 64%, trong khi vẫn thực 
hiện tăng lương, lương hưu, trợ cấp người có công và 
các chính sách xã hội khác, ưu tiên các lĩnh vực giáo 
dục - đào tạo, y tế, quốc phòng, an ninh. Thực hiện 
lộ trinh tỉíng bưổc tính chi phí tiền lương, chi phí 
triỊc tiếp trong giá dịch vụ công theo khả năng của 
ngân sách nhà nước và thu nhập của người dân. Bội 
chi và nợ công được kiểm soát, giảm so với giai đoạn 
trước1. Đã thực hiện cơ cấu lại nợ theo hướng táng 

1. Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2019 đạt 
3,5% GDP, giảm so với giai đoạn 2011 - 2015 (5,4% GDP), 
năm 2020 bội chi ngân sách nhà nước gần 4% GDP. Đến hết 
năm 2019, tỷ lệ nợ công giảm còn 55% GDP, nợ chính phủ 
khoảng 48% GDP và nợ nước ngoài của quốíc gia khoảng 
47,1% GDP. Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, khả năng 
thu ngân sách thấp hơn, phát sinh th@m yêu cầu tăng chi, 
dẫn tới tỷ lệ nợ công năm 2020 tăng lên 55,8% GDP.
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kỳ hạn vay, tăng tỷ trọng các khoản vay trong nước, 
giảm vay nước ngoài.

1.5. Huy động nguồn vốn đầu tư phất triển toàn 
xã hội tảng lên, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
tăng mạnh, đạt mức kỷ lục và hiệu quả sử dụng 
dần được nâng cao

Tổng vốh đầu tư phát triển toàn xã hội giai 
đoạn 2016 - 2020 đạt 9,2 triệu tỉ đồng, bằng 33,7% 
GDP (mục tiêu 32 - 34%). Cơ cấu đầu tư chuyển 
dịch tích cực, tỷ trọng đầu tu của khu vực nhà nưóc 
giảm, phù hợp với định hưống cơ cấu lại đầu tư 
công và giảm dần sở hữu nhà nước tại các doanh 
nghiệp, tap đoàn kinh tế, nhất là các lĩnh vực Nhà 
nước không cần nắm giữ cổ phần chi phối1. Tỷ 
trọng vốn đầu tu từ khu vực kinh tế ngoài nhà 
nước tăng nhanh từ mức 3&3% năm 2015 lên 
44,9% năm 2020. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) tăng mạnh1 2, vốh đăng ký đ$t mức 

1. Tỷ trọng vốn đầu tư nhà nưốc giảm từ mức 38% năm 
2015 xuống còn 33,7% năm 2020.

2. Tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, tổng vốn FDI 
đăng ký đạt 167,8 tỉ USD, vốn thực hiện đạt 92,8 tỉ USD (giai 
đoạn 2011 - 2015, tổng vốn FDI đăng ký đạt khoảng 100,3 tì USD, 
vốn thực hiện đạt gần 60 tỉ USD).
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kỷ lục là 39 tỉ USD (năm 2019). Hiệu quả đầu tư 
cải thiện, hệ số ICOR giai đoạn 2016 - 2019 đạt 6,1 
(thấp hơn giai đoạn 2011 - 2015 là 6,3).

1.6. Cấn cân xuất, nhập khẩu hàng hóa được 
cải thiện rõ rệt, chuyển từ thâm hụt sang thặng 
dư, cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch tích cực, 
bền vững hơn

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tăng 
từ 327,8 tỉ USD năm 2015 lên khoảng 517 tỉ USD 
năm 2019 và năm 2020 mặc dù ảnh hưởng nặng nề 
của dịch bệnh Covid-19 vẫn đạt 543,9 tỉ USD, tăng 
gần 1,7 lần và tương đương 200% GDP. Xuất khẩu 
hàng hóa táng từ 162 tỉ USD năm 2015 lên 281,5 tỉ 
USD năm 2020, tăng bình quân 11,7% giai đoạn 
2016 - 2020, là động lực quan trọng cho tăng trưởng 
kinh tế. Cán cân thương mại hàng hóa đạt thặng dư, 
năm sau cao hơn năm trước1, t孕o điều kiện cải thiện 
cán cân thanh toán, góp phần ổn định các chỉ số kinh 
te vĩ mô khác ・

1. Mức thặng dư xuất, nhập khẩu hàng hóa năm 2020 là 
19,1 tỉ USD, năm 2019 là 10,87 tì USD, năm 2018 là 6,83 tỉ USD, 
năm 2017 là 2,11 tỉ USD, năm 2016 là 1,78 tỉ USD.

Cơ cấu xuất, nhập khẩu chuyển dịch theo hướng 
tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến, chế tạo, giảm 
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xuất khẩu thô; nhập khẩu chủ yểu ở nhóm hàng cần 
thiết phục vụ sản xuất, xuất khẩu và phục vụ các 
dự án đầu tu trong lĩnh vực năng lượng, điện tử1. Tỷ 
trọng và tốé độ tăng trưởng xuất khẩu của doanh 
nghiệp trong nước ngày càng tăng. Danh mục các 
mặt hàng xuất khẩu được mồ rộng, số mat hàng đạt 
kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỉ USD trd lên tăng qua 
các năm1 2. Thị trường xuất khẩu được mỏ rộng và đa 
dạng, nhiều sản phẩm của doanh nghiệp trong nước 
đã dần có chỗ đứng và khả năng cạnh tranh trên 
nhiều thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, điển 
hình là m©t số doanh nghiệp viễn thông3. Thị trường 

1. Nhập khẩu của nhóm hàng hóa phục vụ sản xuất để xuất 
khẩu và hàng hóa thiết yếu luôn chiếm gần 90%; nhập khẩu của 
nhóm hàng không khuyển khích nhập khẩu chỉ chiếm dưới 7%・

2. Năm 2016, có 25 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ 
USD, chiếm 88,7% tổng kim ngạch xuất kh3u・ Đến năm 2019, đã có 
32 mặt hàng đạt kừn ngạch xuất khẩu trên 1 tì USD, chiếm 92,9%.

3・ Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã 
tiến hành đầu tư ra thị trường nước ngoài tại 9 quốc gia. Tập 
đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã từng bước triển 
khai hoạt động xúc tiểh thương mại và đầu tư ra nước ngoài, đồng 
thời, thành lập các chi nhánh hoặc mở văn phòng đại diện tại 6 
nước. FPT chính thức trở thành doanh nghiệp nước ngoài đầu 
tiên được Mianma cấp giấy phép triển khai hạ tầng và cung cấp 
dịch vụ viễn thông NFS.
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nhập khẩu máy móc, nguyên liệu cho sản xuất đã 
dịch chuyển dần từ khu vực châu Á sang thị trường 
châu Âu và châu Mỹ.

1.7. Thương mại trong nước tâng trưởng nhanh, 
kết cấu hạ tầng thương mại phắt triển nhanh chóng, 
nhất là các hình thức bán lẻ hiện đại

Thương mại trong nước ngày càng được cải 
thiện, đặc bi@t hệ thống bán buôn, bán lẻ. Sức mua 
và cầu tiêu dùng trong nưóc ngày càng tăng, tSng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dùng tăng trưởng nhanh, bình quân đạt mức hai 
con số1. Thương mại điện tử có bước phát triển, 
trong đó, bước đầu có sự tham gia của các doanh 
nghiệp thương mại trong nước. Đề án phát triển thị 
trường trong nước gắn vối cuộc vận động ''Người 
Việt Nam ưu ti@n dùng hàng Vi@t Nam", chương 
trình đưa hàng Vi@t về nông thôn, vùng sâu, vùng 
xa, các khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp tục được 
đẩy mạnh thực hiện. Kết cấu hạ tầng thương mại 
bán lẻ không ngừng được hoàn thiện, đồng bộ vói 

1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 
dừng giai đoạn 2016 - 2020 gấp gần 2 lần giai đoạn 2011 - 2015, 
t6'c độ tăng bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 9,4%/năm.
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các hình thức bán lẻ hiện đại tăng trưởng nhanh 
chóng, thu hút mạnh vốn đầu tu của các doanh 
nghiệp trong nước, đầu tu nưốc ngoài và tap trung 
chủ yếu ở các đô thị1. Hệ thống trung tâm logistics 
mới được hình thành và phát triển. Công tác quản 
lý thi trường được triển khai quyết liệt; công tác 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bước đầu được 
nâng lên, xử lý mạnh các hành vi cạnh tranh 
không lành mạnh, quản lý chặt chẽ các hoạt động 
bán hàng đa cấp.

1・ D&n năm 2020, ước có 258 trung tâm thương mại, tăng
1,6 lần; có hơn 1.000 siêu thị, tăng 1,3 lần so với năm 2015.

2. Cơ cấu ỉạỉ nển kỉnh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, 
hiệu quả và sức cạnh tranh

2.1. Mô hình tâng trưởng dần chuyển dịch từ 
chiều rộng sang chiều sâu, năng suất lao động được 
nâng lên rõ rệt

Tăng trưởng kinh tế giảm dần sự phụ thuộc vào 
khai thác tài nguyên thiên nhiên, xuất khẩu thô, lao 
động nhân cong gia re và mo rộng tín dụng, từng 
bước chuyển sang dựa vào ứng dụng mạnh mẽ khoa 
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học, công nghệ và đổi mới sáng tqo; công nghiệp chế 
biến, chế tẹio chiếm tỷ trọng ngày càng cao, trong khi 
ngành khai khoáng có xu hướng giảm1. Năng suất 
lao động cải thiện rõ nét, đến năm 2020 táng gần 1,5 
lần so với năm 2015, tốé độ tăng bình quân giai đoạn 
2016 - 2020 đạt 5,9%/năm, cao hơn giai đoạn 2011 - 
2015 (4,3%/năm) và vượt mục tiêu đề ra (5%/năm). 
Mức đóng góp của năng suất các nhân tS tổng hợp 
(TFP) tăng cao, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 
45,7%/năm, vượt mục tiêu đặt ra (30 - 35%/năm).

1. Tỷ trọng nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
tăng từ 13,4% năm 2016 lên ước đạt 16,7% năm 2020.

2. Lũy kế đến tháng 8/2020, đã có 177 doanh nghiệp nhà 
nưốc được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần 
hóa với tổng giá trị doanh nghiệp là 443,5 nghìn tỉ đồng, 
trong đó giá trị vốn nhà nước là 207,1 nghìn tỉ đồng. Lũy kế 
tổng số thoái vốn từ năm 2016 đến tháng 8/2020 là 25,7 
nghìn tỉ đồng, thu về 172,9 nghìn tỉ đồng.

2.2. Cơ cấu lại các lĩnh vực trọng tâm của nền 
kinh tế được thực hiện quyết liệt và đạt nhiều kết 
quả tích cực

Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được đẩy mạnh, 
thực chất hơn; số lượng doanh nghiệp nhà nước 
được thu gọn, tap trung vào những ngành, lĩnh vực 
then chốt1 2. Cơ chế hoqt động của doanh nghiệp 
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nhà nưốc đã có bước đổi mới theo hưống tự chủ 
kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, 
minh bạch hơn. Hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh 
tranh của một số doanh nghiệp nhà nước được 
nâng lên. Từng bước tách bạch chức năng quản lý 
nhà nước và đại diện chủ sỏ hữu vốn nhà nước.

Cơ cấu lại đầu tư công được chú trọng. Pháp 
luật về đầu tư công được sửa đổi, hoàn thiện; kỷ 
luật, kỷ cương trong các hoạt động đầu tư công 
được nâng cao; dần khắc phục tình trạng đầu tu 
dàn trải, phê duyệt dự án nhưng không bảo đảm 
được nguồn vốn. Đã chủ động rà soát, cắt giảm các 
dự án đầu tu chưa thực sự cấp thiết, ưu ti©n bố trí 
vốn tap trung cho những dự án cấp bách, hệ thống 
các kết cấu hạ tầng thiết yếu, các công trình lớn, 
quan trọng theo hướng đồng bộ, có trọng tâm, 
trọng điểm, có tính kết nốì, lan tỏa, tạo động lực, 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Đã bố trí đủ 
vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản trong 
kế hoạch đầu tu công trung hạn giai đoạn 2016 - 
2020, ưu tiên hoàn trả các khoản vốn ứng trước từ 
ngân sách nhà nước.

Cơ cấu lại cấc tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ 
xấu được triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn, bảo 
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đảm ổn định, an toàn hệ thốhg. Khung khổ pháp 
lý, cơ chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng, ngân 
hàng từng bưốc được hoàn thiện, tigm cận với 
chuẩn mực, thông lệ quốc tế, đặc bigt là về cơ cấu 
lại, xử lý các tS chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ 
xấu1. Tình trạng sở hữu chéo, đầu tií chéo trong hệ 
thống các tS chức tín dụng đã được xử lý một bước 
quan trọng; tình trạng cổ đông/nhóm cổ đông lớn 
thao túng, chi phối ngân hàng về cơ bản được kiểm 
soát. Nợ xấu tiếp tục được xử lý, kiểm soát, tỷ lệ nợ 
xấu nội bảng duy tri ở mức dưới 3%. Các tẩ chức tín 
dụng đã chủ động và đẩy mạnh cơ cấu lại danh 
mục đầu tư, cơ cấu tài sản có dịch chuyển theo 
hưống tích cực, dòng vốn tín dụng tap trung vào 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

1. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14, 
ngày 21/6/2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín 
dụng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luat các tổ chức 
tín dụng.

Sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo 
hướng hiệu quả hơn, tạo điều kiện phát triển xã 
hội hóa. Chuyển đổi từ việc quy định phí sang 
hình thành giá dịch vụ theo cơ chế thi trường 
trong giai đoạn vừa qua là một bước tiến quan 
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trọng trong đổi mối cơ chế tài chính của đơn vị sự 
nghiệp công lập.

2.3. Cơ cấu lại các ngành kinh tế đi vào thực 
chất, tiếp tục chuyển dịch tích cực và đúng hướng, 
tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo và úng dụng 
công nghệ cao tăng lên

Công nghiệp: Cơ cấu công nghiệp dịch chuyển 
đúng hưống và tích cực, giảm tỷ^ trọng của ngành 
khai khoáng, tăng nhanh tỷ trọng ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo, phù hợp với mục tiêu 
phát triển bền vững1. Đã hình thành được m©t số 
ngành công nghiệp có quy mô lớn, có khả năng 
cạnh tranh và vị trí vững chắc trên thị trường 
quốc tế. Một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước 
có năng lực cạnh tranh tốp. Công nghiệp hỗ trg 1 2 

1. Tỷ trọng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong 
GDP tăng từ 13,4% năm 2016 lên khoảng 16,7% năm 2020. 
Trong khi đó, tỷ trọng ngành khai khoáng giảm từ 8,1% năm 
2016 xuống còn 5,55% năm 2020.

2. Các Tập đoàn VinGroup, Trường Hải, Thành Công trong 
lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ôtô; Vinamilk, TH True Milk trong 
lĩnh vực sản xuất, chế biến sữa và thực phẩm; Tập đoàn Hoa Sen, 
Tập đoàn Hòa Phát, Công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình 
Minh, Công ty thép Pomina, Công ty cổ phần thép Nam Kim trong 
lĩnh vực sắt thép, kim khí...
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từng bước hình thành và phát triển, góp phần 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và giá trị gia tăng. 
Công nghiệp năng lượng tái tẹio được quan tâm 
đầu tư, nhiều dự án điện gió, điện m^t trời được 
khởi công xây dựng và đi vào hoạt động. Tỷ trọng 
hàng hóa xuất khẩu qua chế biến trong tổng giá 
tri xuất khẩu hàng hóa tăng ttí 65% nám 2016 
lên 85% năm 2020; trọng giá tri xuất khẩu sản 
phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản phẩm 
công nghệ cao tăng từ 63,9% năm 2016 lên 77,7% 
năm 2019.

Nông nghiệp: Phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ được chú trọng, từng 
bưốc chuyển đổi sang cây trồng, vat nu6i có năng 
suất, chất lượng, hiệu quả cao và ngày càng khẳng 
định vai trò là triỊ đỡ của nền kinh tế trong những 
lúc khó khăn. Đầu tu của doanh nghiệp vào khu 
vực nông nghiệp có xu hưống tăng; liên kết sản 
xuất theo chuỗi giá trị, khép kín có bước phát triển. 
Cơ cấu lại ngành lâm nghiệp đã thực hiện theo 
hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị 
rừng trồng sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng 
sản phẩm gỗ qua chế biến; sắp xếp các nông, lâm 
trường quốc doanh và phát triển dịch vụ môi trưdng 
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rừng đ@t kết quả tích cực1. Hệ thống dịch vụ hậu 
cần nghề cá, sản xuất trên biển đã được tS chức lại 
theo mô hình hợp tác đốì với khai thác vùng biển 
khơi và mô hình đồng quản lý đốì vói vùng biển 
ven bờ, bước đầu đã thu hút được đông đảo ngư dân 
và góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng và an 
toàn tàu cá. Kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy 
sản liên tục tăng, thi trường ti@u thụ được mở rộng. 
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây 
dựng nông thôn mới đgt nhiều kết quả tích cực, đã 
hoàn thành sởm gần 2 năm so với kế hoạch đề ra1 2, 
tẹio bước đ^t phá làm thay đổi diện mạo nông thôn 
Vigt Nam.

1. Bình quân hằng năm cả nước trồng được 279,9 nghìn 
hécta rừng tập trung, trong đó 94% rừng sản xuất, sản lượng gỗ 
khai thác từ rừng trồng tập trung tăng lên, đã đáp ứng khoảng 
80% nhu cầu nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. Lợi 
nhuận của các hộ gia 曲nh chủ rừng tăng thêm từ 25 - 30%.

2. Tính đến hết năm 2019, có hơn 4.800 _xã đạt chuẩn 
nông thôn mới, chiếm 54% tổng số xã, bình quân cả nước đạt 
15,7 tiêu chí/xã, không còn xã đạt dưối 5 tiêu chí, hoàn thành 
trước 1,5 năm và vượt mục tiêu 10 năm (2010 - 2020). Đếh hết 
năm 2020, có trên 62% số xã đạt chuẩn nông thôn mới và 173 
huyện đạt chuẩn nông thôn mới.
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Dịch vụ: Đóng góp của ngành dịch vụ vào tăng 
trưởng kinh tế ngày càng tăng. Các ngành dịch vụ 
có tiềm năng, lợi thế, có hàm lượng khoa học, công 
nghệ cao như viễn thông, công nghệ thông tin, 
logistics và vận tải, tài chính, ngân hàng, du lịch, 
thương mại điện tử... được tệip trung phát triển. 
Một số doanh nghiệp viễn thông và công nghệ 
thông tin Việt Nam đã phát triển bậc1. Ngành 
du lịch được triển khai theo hưống tap trung đầu 
tu cơ sở vat chất, kỹ thuật đồng bộ, chú trọng nâng 
cao chất lượng và phát triển đa dạng các loại hình 
dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ có năng lực 
cạnh tranh cao1 2. Ngành du lịch đã có bước phát triển 

1. Trong bảng xếp hạng năm 2018 của Brand Finance, 
4 thương hiệu viễn thông của Vi@t Nam đều nằm trong danh sách 
300 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới. Năm 2019, Tập 
đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội vươn lên đứng tha hai 
trong ASEAN và xếp vị trí thứ 47 trong tốp 50 thương hiệu 
viễn thông lốn nhất thể' giối.

2. Diễn đàn Kinh tế thế giới đã xếp hạng Chỉ số năng lực 
cạnh tranh du Ẹch và lữ hành (TTCI) năm 2019 của Việt Nam là 
63/140 quốc gia, tăng 4 bậc so với năm 2017 (67/136 quốc gia). 
Trong đó, tài nguyên văn hóa, dịch vụ công vụ (hạng 29) và tài 
nguyên tự nhiên (hạng 35) được xếp vào nhóm cao trên thế giối và 
trong khu vực Đông Nam Á xếp lần lượt ỏ vị trí thứ 2 và 3.
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rõ rgt và đạt được những kết quả quan trọng, cơ 
bản tr6 thành ngành kinh t6 mũi nhọn. S6 lượng 
khách du lịch quốc tế tăng nhanh, bình quân giai 
đoạn 2016 - 2019 tăng khoảng 15%/năm và năm 2019 
đạt 18 triệu lượt khách, tăng trên 10 triệu lượt so 
với năm 2015. Năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã 
tác động rất nghiêm trgng đến ngành du lịch và 
nhiều ngành dịch vụ như giao thông vận tải, hàng 
không, khách sạn, ăn uống, giải trí..., số khách du 
lịch quốc tế đến Vi@t Nam giảm mạnh1.

1. Năm 2020, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 3,8 
triệu lượt khách, giảm 78,7% so với năm 2019.

2. Một số lĩnh vực như sản xuất xi măng, gạch ốp lát, sứ 
vệ sinh, kính xây dựng, kính tiết kiệm năng lượng đã đầu tư 
áp dụng các công nghệ sản xuất ngang tầm vói nhiều nước 
phát triển trên thế giới. Trên thị trường vật liệu xây dựng đã 
xuất hiện một số sản phẩm vật liệu xây dựng được gắn nhãn 
xanh, thân thiện môi trường.

Ngành xây dựng phát triển mạnh cả về khả 
năng thiết kế và thi công xây lắp. Sản xuất vật liệu 
xây dựng phát triển vối tốb độ nhanh theo hưóng 
hiện đại, đáp ứng nhu cầu cả về khối lượng, chất 
lượng, chủng loại cho tiêu dùng trong nưốc và xuất 
khẩu1 2. Doanh nghiệp xây dựng phát triển cả về số 
lượng và chất lượng, làm chủ được nhiều công nghệ 
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tiên tiến trong tất cả các khâu từ thiết kế, thi công 
với các loại vat liệu xây dựng, thiết bị máy móc 
hiện đại.

2.4. Phát triển kinh tế vùng theo hướng tăng 
cường liên kết, kết nối vùng, cấc tiểu vùng; tốc độ 
đô thị hóa tăng nhanh, bước đầu gắn kết với công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông thôn

Kinh tế các vùng chuyển dịch tích cực trên cơ sở 
khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, lợi thế so sánh 
của từng vùng. Vùng trung du và miền núi phía Bắc 
tập trung phát triển các ngành có lợi thế như thủy 
điện, kinh tế cửa khẩu, khai thác, chế biến khoáng 
sán, nông, lâm sán; vùng đông băng song Hong tap 
trung thu hút nhiều dự án đầu tư nước ngoài quy 
mô lớn, công nghệ cao; vùng Bắc Trung Bộ và 
duyên hải Nam Trung Bộ đã thu hút được một số 
dự án đầu tư quy mô lổn vào các khu kinh tế, khu 
công nghiệp ven biển, khu du lịch, năng lượng tái 
tạo, phát triển nhanh kinh tế biển; vùng Tây 
Nguyên tap trung phát triển năng lượng điện tái 
tạo, khai thác quặng bôxít, sản xuất alumin, ngành 
công nghiệp nhôm, cây công nghiệp, nông nghiệp 
công nghệ cao; vùng Đông Nam Bộ đã phát huy 
được vai trò đầu tàu, đóng góp lớn vào tăng trưởng 
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kinh tế, xuất khẩu, thu ngân sách của cả nước; 
vùng đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục phá11riển 
mạnh các ngành có lợi thế như nuôi trồng thủy, hải 
sản, cây ăn quả, du lịch, sản xuất lương thực. Các 
công trinh hạ tầng mang tính kết nốĩ vùng được 
hoàn thành, đưa vào sử dụng, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các hoạt động kinh tế, đẩy mạnh quá trình 
đô thi hóa và tăng cường liên kết vùng. Một số cực 
táng trưởng, vùng trọng điểm, đô thi lổn mang 
tính động lực tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, 
tạo tác động phát triển lan t6a. Quy chế thí điểm 
liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 
bằng sông cửu Long giai đoạn 2016 - 2020 đã có 
tác dụng thúc đẩy các sáng kiến liên kết giữa các 
địa phương trong vùng. MQt số ban điều phối vùng 
tiếp tục là cơ chế kết nốì các địa phương trong hợp 
tác phá11riển.

Nhận thức về phát triển kinh tế biển gắn vối 
bảo vệ chủ quyển biển, đảo được nâng lên. Đã chú. 
trọng, tap trung đầu tu khai thác tiềm năng, thế 
mạnh của các cảng hàng không, cảng biển, phát 
triển dịch vụ du lịch, đánh bắt, nuôi trồng và chế 
biến thủy sản,... Hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ 
phát triển kinh tế biển, đảo được cải thiện rõ rệt, 
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nhất là các công trinh điện lưới quốc gia nốì với các 
đảo lớn, các cảng biển, trung tâm nghề cá phục vụ 
đánh bắt xa bờ, gắn với bảo đảm quốc phòng, an 
ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đời sống vat 
chất và tinh thần của người dân ven biển và hải 
đảo được cải thiện.

Hệ thốhg đô thị phát triển nhanh về số lượng, 
mở rộng về quy mô, nâng dần chất lượng theo 
hưống đồng bộ, xanh, thân thiện với môi trường, 
thích ứng với biến đổi khí hậu. Tốc độ đô thi hóa 
tăng nhanh, tỷ lệ đô thị hóa đạt mục tiêu đat ra, ước 
đếim năm 2020 đạt 40% và bước đầu gắn kết với công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển nông thôn.

2.5. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải 
thiện mạnh mẽ, doanh nghiệp thành lập mới tăng 
cao cả về số lượng và số vốn đăng ký

Nhiều giải pháp về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
và cải thiện môi trường đầu tu kinh doanh được 
triển khai tích cực, tap trung vào những nhóm giải 
pháp nhằm tQO môi trường đầu tu kinh doanh thuận 
lợi, cải cách hành chính, hỗ trQ doanh nghiệp trong 
việc tiếp cận vốn tín dụng, mQt bằng sản xuất kinh 
doanh, tiếp cận thi trường cũng như những giải 
pháp nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh của 
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doanh nghiệp1 và đã được quốc tế ghi nhận* 2. Trong 
điều kiện rất khó khăn do ảnh hưởng nặng nề của 
đại dịch Covid-19, Nhà nước đã dành nhiều nguồn 
lực, thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp 
gặp khó khăn: giảm, giãn thuế, phí, lệ phí; giảm giá 
điện, nước, dịch vụ viễn thông; hỗ trQ lãi suất tín 
dụng...3・ Tinh thần khởi nghiệp lan t6a rộng rãi, xu 
hướng phát triển các mô hình kinh doanh dựa trên 

1・ Trong công tác điều hành, mỗi năm Chính phủ đều 
ban hành một ngh[ quyết riêng về cải thiện môi trường đầu 
tu kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Đến 
nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 6,8 nghìn trong tSng 
số trên 9,9 nghìn dòng hàng kiểm tra chuyên ngành (vượt 
36,5% mục tiêu đề ra); cắt giảm, đơn giản hóa khoảng 3,9 nghìn 
trong tSng số 6,2 nghìn điều kiện kinh doanh; cắt giảm 30 
thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành; 
hơn 1,5 nghìn mat hàng kiểm tra chuyên ngành chồng chéo 
đã được xử lý. Việc cắt giảm này đã giúp tiết kiệm cho xã hội 
khoảng 6,3 nghìn tỉ đồng/năm.

2. Năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh toàn cầu (GCI) 
của Việt Nam tăng rất nhanh (10 bậc) so vổi năm 2018, xếp 
67/141 nền kinh tế, trong khi đó giai đoạn 2015 - 2017, GCI 
tăng rất chậm, năm 2017 chỉ tăng 1 bậc so với năm 2015. Vị trí 
xếp hạng môi trường kinh doanh toàn cầu của Việt Nam tăng 
từ thứ 90/189 quốc gia, vùng lãnh thổ năm 2016 lên thứ 
70/190 quốc gia, vùng lãnh thS năm 2019.

3. Nghị định số41/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020; Nghị quyết 
sô' 84/NQ-CP, ngày 29/5/2020 của Chính phủ.
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đổi mới sáng tạo diễn ra sôi động. Giai đoạn 2016 - 
2020, trung bình mỗi nám có 128,3 nghìn doanh 
nghiệp thành lập mới vối số vốn đăng ký bình quân 
một doanh nghiệp táng hơn 2,6 lần so vối năm 2015. 
Lũy kế đến hết năm 2020, số doanh nghiệp đã đăng 
ký (đã trừ các doanh nghiệp giải thể) là 1,4 triệu 
doanh nghiệp. Nhiều mô hình kinh doanh mới dựa 
trên khoa học, công nghệ và đổi sáng tạo đã hình 
thành, nhất là công nghệ thông tin. Kinh tế tư nhân 
đóng góp quan trọng trong phát triển, nhất là dịch 
vụ du lịch, sản xuất ôtô, nông nghiệp công nghệ cao, 
thương mại hiện đại, dịch vụ y tế, giáo dục và các 
khu đô thị. Đã hình thành và phát triển một số tập 
đoàn kinh tế tư nhân lớn, có khả năng ứng dụng 
khoa học, công nghệ, có thương hiệu và năng lực cạnh 
tranh trong nưốc, khu vực và quốc tế. Các chỉ ti@u 
phát triển kinh tế tap thể, hợp tác xã cơ bản tăng 
nhanh, đạt được mục tiêu kế hoạch1; xuất hiện nhiều 
mô hình mới, hiệu quả.

1. Đến năm 2020, cả nước có hơn 26 nghìn hợp tác xã; có 
gần 1,2 nghìn quỹ tín. dụng nhân dân, phần lớn hoạt động có 
hiệu quả; có 95 liên hiệp hợp tác xã; có khoảng 115 nghìn tổ 
hợp tác đăng ký hoạt động.
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3. Thực hiện các dột phá chiến lược

3.1. Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa đang dần được hoàn thiện theo 
hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập

Đã hình thành hệ thốhg pháp luật về kinh tế 
khá đầy đủ, tQO cơ sở pháp lý cho các doanh nghiệp 
thuộc mọi loại hình sở hữu hoạt động. Vai tr6 của 
Nhà nưốc đã được điều chỉnh phù hợp hơn vối cơ chế 
thị trường, về cơ bản, đã thiết lập được khung pháp 
luật và bộ máy thực thi hiệu quả hơn1. Cơ quan 
quản lý nhà nước thường xuyên đốì thoại, lắng nghe 
ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân để có 
phản ứng chính sách kịp thời, giải quyết ngay và 
dứt điểm những vướng mắc, bất cập của môi trường 
đầu tu, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội. 
Hoạt động luat sư, công chứng, trg giúp pháp lý, hỗ 
trợ pháp lý cho doanh nghiệp có bước phát triên 
mạnh, thị trường dịch vụ pháp lý bước đầu có đóng 

1. Tính từ đầu năm 2016 đến hết tháng 6/2020, Quốc hội và 
ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 101 luật, pháp lệnh, 
nghị quyết, giảm 19 văn bản so vối giai đoạn 2011 - 2015・ Chính 
phủ ban hành khoảng 688 nghị định, giảm 33 nghị định so vối 
giai đoạn 2011 - 2015. Số lượng văn bản quy phạm pháp luật 
giảm và chuyển dần theo hưởng nâng cao chất lượng và hoàn 
thiện đáp ứng nhu cầu của đời sống kinh tế - xã hội・
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góp tích cực cho việc quản trị rủi ro pháp lý trong 
hoạt động đầu tu, kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi 
ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Các yếu tố thị trường và các loại thị trường hàng 
hóa, dịch vụ từng bưốc hình thành đồng bộ, vận hành 
cơ bản thông suốt và bước đầu có sự gắn kết vối thị 
trường khu vực và quốc tế. Quy mô và cơ cấu thị 
trường tài chính có sự điều chỉnh hợp lý hơn giữa thị 
trường tiền tệ và thị trường vốn, thị trường vốn cổ 
phần và trái phiếu, thị trường trái phiếu chính phủ và 
trái phiếu doanh nghiệp, giữa dịch vụ tín dụng và các 
dịch vụ phi tín dụng; thanh toán bằng tiền mat giảm 
dần, các hình thức thanh toán qua ngân hàng được 
mở rộng, đặc biệt là thông qua hệ thống ví điện tử.

Thể chế phát triển thị trường bất động sản và 
quyền sử dụng đất đang dần được hoàn thiện hơn, 
huy động được nguồn vốh cho phát triển kinh tế - 
xã hội. Nguồn cung và lượng giao dịch thành công ở 
các phân khúc thi trường bất động sản, nhất là nhà 
ở đều có sự tăng trưởng tốV. Các tS chức trung gian 
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1. Loại hình nhà ở cho thuê bước đầu được xây dựng, 
phát triển. Các sản phẩm bất động sản hiện đại, tích hợp 
được hình thành, chất lượng sản phẩm từng bưốc được cải 
thiện, đặc bigt phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, bất động 
sản xanh, bất động sản thông minh, an toàn.



hỗ trợ thị trường đã hình thành và đi vào hoạt 
động ổn định, gồm: Hệ thống sàn giao dịch bất 
động sản, tií vấn, quản lý bất động sản, các tổ chức 
tài chính, tín dụng, các hiệp hội nghề nghiệp.

Các giải pháp phát triển thị truòng lao động 
được chú trọng thực hiện; công tác nghiên cứu, dự 
báo, khớp nối cung - cầu lao động và cập nhật hệ 
thống thông tin thị trtròng lao động được tăng 
cường. Chất lượng việc làm dần được cải thiện, lao 
động làm việc trong khu vực phi chính thiìc dần 
dịch chuyển sang khu vực chính thức. Thể chế thi 
trường khoa học và công nghệ ngày càng được hoàn 
thiện và phát triển. Các tổ chức dịch vụ tư vấn, 
giám định, thẩm định, đánh giá, ươm tẹio, môi giối 
chuyển giao công nghệ được khuyến khích hình 
thành và phá11riển1. Các chợ công nghệ và thiết bị, 
sàn giao dịch, sự kiện kết nốĩ cung - cầu công nghệ 

1. Đến nay, cả nước có 20 sàn giao dịch công nghệ tại các 
địa phương, 30 cơ sở vườn ươm tạo công nghệ, 186 tổ chức 
cung cấp dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, 50 trung tâm 
chuyển giao công nghệ thuộc các viện nghiên cứu, trường đại 
học. Mạng lưới các trung tam ứng dụng và chuyển giao tiến 
bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
ở 63 tỉnh, thành phố cũng được quan tâm đầu tu nAng cấp.
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được tổ chức định kỳ; tSng giá tĩị các giao dịch mua 
bán công nghệ tăng mạnh hằng năm.

3.2. Quy mô nguồn nhân lực tăng lên trong tất 
cả các ngành, lĩnh vực, nhất là nhân lực chất lượng 
cao trong các ngành, lĩnh vực đột phả; cấc thành 
tựu khoa học và công nghệ hiện đại được ứng dụng 
nhanh chóng, rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia bắt 
đầu hình thành

Quy mô nhân lực của nền kinh tS có sự gia tăng 
rõ n0t trong tất cả các ngành, lĩnh vực, ước năm 2020 
có khoảng 54,6 triệu người. Cơ cấu lao động chuyển 
dịch từ khu vực năng suất lao động thấp sang khu 
vực năng suất lao động cao. Công tác đào tạo nhân 
lực đã có những thay đổi theo hướng tập trung 
nâng cao chất lượng; đào tẹio gắn kết với nhu cầu 
lao động của địa phương, doanh nghiệp và các đơn 
vị sử dụng lao động; bước đầu áp dụng các phương 
pháp đào tạo của các tS chức đào tẸio nhân lực quốc 
tế. Giáo dục vùng đặc bigt khó khăn, vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Nhân lực 
chất lượng cao tăng cả về số lượng và chất lượng, 
trong đó m^t số ngành, lĩnh vực đgt trình độ khu 
vực và quốc tế" như công nghệ thông tin, y tế, công 
nghiệp xây dựng, cơ khí...
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Đổi mối căn bản và toàn diện giáo dục đang 
được tích cực triển khai. Đã ban hành chương trinh 
giáo dục phổ thông mới (nám 2018), trong đó 
chuyển dần từ việc cung cấp kiến thức, kỹ năng 
sang phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. 
Chất lượng giáo dục phổ thông được nâng cao, 
được nhiều nưốc trên thế giới đánh giá cao và quan 
tâm nghiên cứu. Thực hiện cơ chế tự chủ, xã hội 
hóa đốì vói một số cơ sở giáo dục - đào tẹio, thí điểm 
vổi các cơ sỏ giáo dục đại học công lập theo hưởng 
tự chủ cao hơn. Tiến hành chuẩn hóa đội ngũ nhà 
giáo các cấp. Triển khai tích cực công tác kiểm định 
chất lượng giáo dục và công khai kết quả thụíc hiện.

Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học 
phổ thông đã được quan tâm hơn, góp phần chuyển 
biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau 
trung học cơ sở và trung học phổ thông. Khuyến 
khích, hỗ trg khởi nghiệp đốì với học sinh, sinh 
viên được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Rà soát, 
quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục và đào 
tqo, dạy nghề; đầu tu trọng tâm, trọng điểm các 
trường, các ngành tiến t6i đạt chuẩn khu vực và 
thế giới. Nhiều cơ sở giáo dục - đào t孕o có cơ chế 
khuyến khích sinh viên, học viên nghiên cứu, 
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ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là thông qua 
quỹ phát triển khoa học, công nghệ. Trong thời 
gian dịch bệnh Covid-19, ngành giáo dục - đào tạo 
đã bước đầu tiếp cận dạy và học qua internet, 
truyền hình vổi nhiều hình thức khác nhau.

Tiềm lực khoa học và công nghệ quốc gia được 
tăng cường. Khoa học xã hội đã đóng góp tích cực 
vào cung cấp luận cứ cho việc hoạch định đường lốì, 
chủ trương, cơ chế, chính sách và định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. Một số lĩnh vực 
khoa học tu nhiên dẹit trình độ tiên tiến của khu vực 
và thế giới. Hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm, 
phòng thí nghiệm chuyên ngành tiếp tục được quan 
tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động. Hạ tầng 
nghiên cứu trong một số lĩnh vực trọng điểm như 
công nghệ sinh học, hóa dầu, vat liệu, tự động hóa, 
nano, công nghệ tính toán, y học... được tăng cường. 
Khởi động và phát triển hệ tri thức Vi@t số hóa. 
Hoạt động xúc tiến, hỗ trợ tìm kiếm, trao đổi, 
chuyển giao công nghệ được đẩy mạnh. Các quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, quỹ đổi 
mối công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học và 
công nghệ của doanh nghiệp đi vào hoạt động đã 
phát huy hiệu quả.
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Hệ thống bảo hộ, thực thi quyền sỏ hữu trí tug 
ngày càng hoàn thiện, phù hợp với cam kết quốc 
tế, phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động 
đổi mối sáng tẹio. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia 
ngày càng được tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế. Cơ 
sỏ dữ liệu về công nghệ và chuyên gia bưốc đầu 
hình thành. Các khu công nghệ cao đã góp phần 
thu hút các dự án ứng dụng công nghệ cao của các 
tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mối sáng tqo quốc gia hình 
thành và có những bước phát triển nhanh chóng, 
tqo ra một thế hệ doanh nghiệp mới kinh doanh 
dựa trên tài sản trí tu@ và đủ năng lực tiếp cận thj 
trường toàn cầu1.

1. Đến nay, đã có hơn 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp, 
gần 70 khu không gian làm việc chung, hình thành nhiều quỹ 
đầu tư mạo hiểm. Theo báo cáo về xếp hạng chỉ số đổi mối 
sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2019 của Tổ chức sỏ hữu trí tug 
thế giối (WIPO), GII của Việt Nam năm 2019 đứng ở vị trí 
tha 42/129 quốic gia/nền kinh tế, tăng 3 bậc so v& năm 2018 
và 17 bậc so với năm 2016; năm 2020 tiếp tục duy trì ở vị trí 
42/131 quốc gia/nền kinh tế, đứng thứ 3 khu vực ASEAN và 
dẫn đầu nhóm 29 quốc gia/nền kinh tế có cùng mức thu nhập.
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3.3. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng 
bộ với một số công trình hiện đại, nhất là hệ thống 
giao thông và hạ tầng đô thị lớn

Hạ tầng giao thông quốc gia: Đã đưa m^t số 
công trình, dự án giao thông quan trọng vào sử 
dụng trong những năm đầu giai đoạn 2016 - 2020 
như： Các dự án cải tgo, nâng cấp quốc lộ 1A và 
đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, các dự 
án đường cao tốc hướng t&m có tác động lớn trong 
việc nâng cao năng lực vận tải. Nhiều công trình, 
dự án quan trọng, quy mô lốn được tap trung đầu tu 
hoàn thành trong giai đoạn 2016 - 20201. Khởi công 
nhiều đoạn của cao tốc Bắc - Nam.

1. Các đường bộ cao tốc Đà Năng - Quảng Ngãi, Hòa Lạc - 
Hòa Bình, Hạ Long - cầu Bạch Đằng; các tuyến quốc lộ: Tân 
Vũ - Lạch Huyện, quốc lộ 3 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên, Lộ 
Tẻ - Rạch Sỏi, quốc lộ 1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang, Pháp Vân - 
Cầu Giẽ (giai đoạn 2); các hầm: Đèo cả, Cù Mông; cảng Lạch 
Huyện, luồng sông Hậu. Đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng 
thông qua phương thức đối tác công - tư, một số dự án quan 
trọng đã hoàn thành, như： cảng hàng không Vân Đồn, cao 
tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hạ Long - Vân Đồn...

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là tẹii 
các đô thi lớn đang từng bước được đầu tu, mở rộng 
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và hoàn thiện theo hướng hiện đại hóa, đồng bộ 
hóa với các hình thức đầu tu đa dạng, các nguồn 
vốh đầu tu được mở rộng hơn. Nhiều công trình 
tuyến chính ra vào thành phố, các trục giao thông 
hướng tâm, các tuyến tránh đô thi, các cầu lớn và 
nút giao lập thể được đầu tu xây dựng. Chất lượng 
phục vụ của hạ tầng kỹ thuật đô thị được cải thiện 
rõ rệt1. Tỷ lệ đô thị hóa tăng từ 35,7% năm 2015 
lên khoảng 40% năm 2020.

1. Một số khu đô thị mối, đô thị mở rộng đã đầu tư xây dựng 
hệ thông thoát nưởc tách riêng nước mưa và nước thải. Các mô 
hình về đấu nốì, thu gom nưốc thải đang được nhân rộng đến các 
địa phương trên cả nước. Một sô' cơ sở xử lý chất thải rắn có quy 
mô lốn, công nghệ hiện đại đã được đầu tư xây diỊng và đi vào 
hoạt động, như： Nhà máy xử lý rác thải tại Bố Trạch - Quảng 
Bình, Dự án đốt rác phát điện tại Thổi Bình - cần Thơ...

Kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn được 
đầu tư nâng cấp và từng bước hiện đại hóa; hạ tầng 
thủy lợi đồng bộ theo hưởng đa mục t怡u; nhiều dự 
án trọng điểm, quy mô lớn được đầu tư nâng cấp, 
sửa chữa và hoàn thành góp phần quan trọng thúc 
đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn và tăng 
năng lực tưới ti@u, tạo nguồn cấp nước và ti@u 
thủy, ngán mặn... Củng cố, hoàn thiện, phát triển 
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tổ chức quản lý khai thác hệ thống thủy lợi nhỏ, 
thủy lợi nội đồng.

Hạ tầng nâng lượng đã được đầu tư tăng thêm, 
nhiều công trình lổn (trên 1.000 MW) được hoàn 
thành1, cơ bản đáp ứng được yêu cầu phát triển và 
bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Hạ tầng khu 
kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được 
hoàn thiện góp phần thu hút các nhà đầu tií trong 
và ngoài nước, phát triển sản xuất công nghiệp, 
nhất là các ngành, lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, có 
giá tĩị gia tăng cao.

1. Các nhà máy nhiệt điện: Mông Dương 1 công suất 1.000 
MW (năm 2016), Duyên Hải 1 công suất 1.200 MW (năm 2016), 
Duyên Hải 3 công suất 1.200 MW (năm 2017), Vĩnh Tân 4 công 
suất 1.200 MW (năm 2017). Đồng thòi, đưa điện lưới ra các đảo 
Phú Quốc, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Cô Tô, Vân Đồn,...

2. Cáp quang hóa đến cấp xã, thôn, bản vối trên 1 trigu 
kilômét, phủ sóng thông tin di động đến 98% người dân với 
công nghệ hiện đại, thuộc nhóm các quốc gia thử nghiệm 
thành công sốm công nghệ 5G. Tốc độ kết nốì internet năm 
2018 xếp hạng 58 thế giới.

Hạ tầng thông tin và truyền thông phát triển 
khá hiện đại, rộng khắp, kết nốì với quốc tế và 
bước đầu hình thành siêu xa lộ thông tin1 2. Từng 
bước xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn; 
ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan quản lý 

40



nhà nước ngày càng được hoàn thiện mang lại hiệu 
quả thiết thực. Hạ tầng bưu chính chuyển dịch 
nhanh chóng, chuyển dần từ các dịch vụ bưu chính 
truyền thống sang tham gia phát triển dịch vụ 
chuyển phát hàng cho thương mại điện tử và hỗ trg 
các dịch vụ công. Hạ tầng giáo dục và đào tạo, khoa 
học và công nghệ, y tế, văn hóa, thể thao, du lịch... 
được quan tâm đầu tư.

4. Tình hình vãn hóa, xã hội và đời sống 
nhân dân

4.1. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích 
cực, xuất khẩu lao động có bước đột phá, an sinh xã 
hội được quan tâm thực hiện và bảo đảm

Thực hiện nhiều giải pháp cơ cấu lại lao động, giải 
quyết việc làm cho người lao động trong nước và đưa 
người lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước 
ngoài. Tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong 
độ tuổi duy trì ở mức thấp và giảm dần1. Tỷ trọng 

1. Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị giảm từ mức 
3,37% năm 2015 xuống còn khoảng 3,1% năm 2019. Trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sản 
xuất, kinh doanh và dịch vụ, nhiều doanh nghiệp giãn, dừng, 
thậm chí phải chấm dứt hoạt động. Do đó, nhiều lao động có nguy 
cơ mất việc làm, tỷ lệ thất nghiệp năm 2020 tăng ồ mức 3,88%.
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lao động nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tổng 
số lao động đến năm 2020 khoảng 32,8%, giảm mạnh 
so vối năm 2015 (44%), vượt mục tiêu đề ra (dưới 
40%). Tỷ lệ lao động qua đào tạo được cải thiện, ưởc 
đạt 64,5% năm 2020, trong đó có bằng cấp, chứng 
chỉ đạt 24,5%, tăng so với năm 2015 (19,9%). Các 
giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 
định, tiến bộ được tiếp tục hoàn thiện.

Đã đẩy mạnh thực hiện các chính sách an sinh 
xã hội. Diện bao phủ bảo hiểm xã hội được mở 
rộng, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuSi tham 
gia bảo hiểm xã hội năm 2020 đạt 32,7%. Mở rộng 
diện đốì tuẹỉng hưởng tr0 cấp xã hội. Hằng năm, đã 
hỗ trợ hàng chục vạn tấn gạo cho các địa phương để 
kịp thời hỗ trg cho người nghèo và ngưdi bị ảnh 
hưỏng bởi thiên tai, bão lụt và huy động hàng 
nghìn tỉ đồng hỗ trQ người nghèo, đốĩ tượng bảo trợ 
xã hội. Trong điều kiện rất khó khăn trước tác 
động, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, 
Nhà nước có nhiều biện pháp hỗ trg người dân, 
người lao động1.

1. Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020; Nghị quyết 
sô' 154/NQ-CP, ngày 19/10/2020 của Chính phủ.
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Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 
vững giai đoạn 2016 - 2020 được triển khai mạnh 
mẽ, chuyển từ cách tiếp cận đơn chiều sang đa 
chiều, tap trung vào nhóm, hộ nghèo nhất. Tỷ lệ 
hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của cả nước 
đã giảm tíí 9,88% cuối năm 2015 xuống dưới 3% 
vào năm 2020, bình quân giai đoạn 2016 - 2020 
giảm trên 1,4%/năm. Kết cấu hạ tầng thiết yếu ở 
các huyện nghèo, xã nghèo, vùng đồng bào dân t^c 
thiểu số được tăng cường. Đòi sống người dân 
không ngừng được cải thiện; tạo sinh kế và nâng 
cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

Chế độ, chính sách đốì với người có công được mở 
rộng về đốỉ tượng thụ hưởng với mức trợ cấp được 
nâng lên hằng năm1, đặc biệt là tap trung giải quyết 
hồ sơ tồn đọng. Công tác phát triển nhà ở cho người 
dân được đặc bi@t quan tâm, đẩy mạnh, nhất là cho 
người có công, các đ施 tượng chính sách và người có 

1. Đến nay, cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu 
người có công, trong đó số người có công đang hưởng chế độ 
ưu đãi hằng tháng gần 1,4 trigu người; trên 500 nghìn thân 
nhân người có công đang hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng.
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thu nhập thấp1. Diện tích bình quân nhà ở tăng từ 
22m2/người nám 2015 lên 24m2/ngưòi năm 2020.

1. Đã và đang thiỊc hiện hỗ trợ nhà ỏ cho hơn 335,8 nghìn 
hộ người có công; hỗ trợ nhà ở cho hơn 181,4 nghìn hộ nghèo ở 
nông thôn và các vùng thường xuyên bị bão, lụt; xây dựng 
hơn 6 triệu m6t vuông nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp 
tại đô thị và công nhân khu công nghiệp.

Thực hiện tốt các quyền trẻ em. Công tác giáo 
dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, 
hỗ trợ, can thiệp giúp đỡ trẻ em là nạn nhân của bạo 
lực, xâm hại, đặc biệt là xâm hại tình dục được chú 
trọng; đã kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi xâm 
hại trẻ em. Đã hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục 
mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Chăm sóc sức khỏe người 
cao tuổi tại cộng đồng từng bước được cải thiện.

Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 
thức về bình đẳng giới được triển khai rộng khắp từ 
Trung ương tối địa phương bằng nhiều hình thức 
phong phú, đa dạng. Công tác phòng, chốhg mại 
dâm và cai nghiện ma túy được tăng cường. Thực 
hiện chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy; dạy 
nghề, hỗ trợ tgo việc làm cho hàng nghìn lượt ngưèỉi 
sau cai nghiện và gái mại dâm.
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Hệ thống chính sách dân tộc được hoàn thiện, 
đầy đủ hơn, bao phủ toàn diện các lĩnh vực, phân cấp 
khá trigt để cho các địa phương tổ chức thực hiện; đã 
tích hợp m©t số chính sách, khắc phục một bước tình 
trạng dàn trải, chồng chéo về chính sách. Kết cấu hạ 
tầng được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện đã 
làm thay đổi cơ bản diện mạo vùng đồng bào dân t^c 
thiểu số và miền núi. Đời sống vat chất và tinh thần 
của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, 
vùng khó khăn được cải thiện. Tình hình tôn giáo ổn 
định; đa số chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo 
yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà 
nưốc, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, góp phần đấu 
tranh, phản bác luận điệu xuyên tqc, vu cáo chính 
quyền vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo.

4.2. Công tấc y tế và chăm sóc sức khỏe nhân 
dân ngày càng được tâng cường, chất lượng dẫn số 
từng bước được cải thiện, chất lượng dịch vụ khám, 
chữa bệnh được nâng cao và từng bước giải quyết 
tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên

Chất lượng dân số từng bưốc được cải thiện, tuổi 
thọ trung bình đến năm 2020 ước đạt khoảng 73,7 tuổi, 
tăng so với năm 2015 (73,3 tuổi). Các giải pháp duy 
trì mức sinh thấp hợp lý tiếp tục được thụíc hiện, 
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kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh; đã 
triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tai biến 
sản khoa, giảm tử vong bà mẹ và trẻ em1. Duy trì 
tSng tỷ suất sinh ở mức thay thế, ưốc năm 2020 là 
2,12 con/phụ nữ.

1. Tỷ suất tử vong mẹ trên 100.000 trẻ đẻ sống giảm từ 
mức 58 ca năm 2016 xuống còn khoảng 45,8 ca năm 2020.

Hệ thống y tế dự phòng từ trung ương đến địa 
phương và mạng lưới y tế cơ sở được tiếp tục củng 
cố và phát triển; đã từng bưổc kiểm soát được dịch 
bệnh Covid-19, không để lây lan trên diện rộng, được 
ghi nhận, đánh giá cao. Tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân 
táng từ 8,2 bác sĩ năm 2016 lên 9 bác sĩ năm 2020, 
đạt chỉ tiQu kế hoạch đề ra. Công tác dự phòng, 
phát hiện sớm, quản lý các bệnh không lây nhiễm 
được chú trọng; triển khai đồng bộ hệ thống quản 
lý ti@m chủng t6i tất cả các điểm cho người dân; 
năng lực giám sát, dự báo, phát hiện và khống chế 
dịch bệnh được nâng lên. Tình hình ngộ độc thực 
phẩm đã có xu hướng giảm.

Đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, từng 
bước giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện tuyến 
trên và tăng cường thực hiện các giải pháp nâng 
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cao chất lượng khám, chữa bệnh; phát triển và nhân 
rộng mô hình bác sĩ gia đình, ứng dụng rộng rãi 
công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc biệt là triển khai 
nền tảng hỗ trg tu vấn khám, chữa bệnh trực 
tuyến, từ xa. Nhiều dịch vụ y tế kỹ thuật cao, tiên 
tiến được áp dụng. Đã hình thành 3 trung tâm y tế 
chuyên sâu và đang thực hiện đầu tư xây dựng mới 
5 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối tqi 
Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Số giường bệnh 
trên 1 vạn dân đạt 28 giường vào năm 2020, vượt 
mục ti@u đề ra (26,5 giường). Đã xây dựng Chương 
trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ 
truyền với y học hiện đại.

Công nghiệp dược phát triển khá. Đã cung ứng 
thuốc đủ về số lượng, kiểm soát về chất lượng và giá 
cả hợp lý cho khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch 
bệnh, thiên tai. Thuốc sản xuất trong nước chiếm 
74% mat hàng, đáp ứng được trên 50% về lượng và 
40% về giá trị; đã sản xuất được 11/12 loại vắcxin sử 
dụng trong Chương trình tiêm chủng mỏ rộng quốc 
gia, đã sản xuất được nhiều loại thuốc đòi hỏi công 
nghệ cao. Triển khai thí điểm quản lý bán thuốc 
theo đơn, quản lý các nhà thuốé bằng công nghệ 
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thông tin. Đã hoàn thành việc xây dựng gói dịch vụ 
y tế cơ bản, đổi mới mạnh mẽ cơ chế tài chính y tế. 
Nhiều giải pháp để hạn chế tình trạng lạm dụng 
Quỹ bảo hiểm y tế đã được thực hiện. Tỷ lệ người 
dân tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2020 đạt 
90,7%, tăng mạnh so với năm 2015 (76,5%), vượt 
mục tiêu đề ra (80%).

4.3. Các hoạt động văn hóa tiếp tục được quan 
tâm; hoạt động thể dục, thể thao được đầu tư, phát 
triển và có nhiều thành tích nổi bật, đặc biệt là thể 
thao thành tích cao; lĩnh vực báo chí, xuất bản tiếp 
tục phát triển phong phú và đa dạng

Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày 
triển lãm, tuyên truyền cổ động được tổ chức sôi nổi, 
rộng khắp từ trung ương đến cơ sở, phục vụ hiệu 
quả các nhiệm vụ chính trị và các sự kiện chính trị, 
văn hóa, thể thao và du lịch trọng đại của đất nước, 
nâng cao đòi sốhg văn hóa, tinh thần của nhân dân. 
Trong bốì cảnh cách ly, giãn cách xã hội do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, đã nổi bat lên những 
giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền th&ìg gia đình 
tốt đẹp; nhiều gương người tốt, việc tốt được nhân 
rộng, phát huy. Công tác bảo t6n, phát huy di sản 
văn hóa tiếp tục được quan tâm, góp phần thúc đẩy 

48



phát triển du lịch. Đã tổ chức tốt công tác thông tin 
đốì ngoại tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất 
nước, con người, văn hóa Vi@t Nam ra thế giới.

Hoạt động thể dục, thể thao quần chúng tiếp 
tyc được đẩy mạnh. Thể thao thành tích cao đã dẹit 
được những tiến bộ, có nhiều kết quả ấn tượng và 
từng bước khẳng định được vị trí tại các giải thi 
đấu thế giới và khu vực. Truyền hình, thông tấn, 
báo chí tiếp tục phát triển cả về số lượng và chất 
lượng, tính chuyên nghiệp ngày càng nâng cao, 
thông tin kịp thời các hoạt động chính trị - xã hội, 
tình hình kinh tế đất nước và đời sống của nhân 
dân. Lĩnh vực xuất bản, in và phát hành tiếp tục 
phát triển. Hệ thống thông tin cơ sở được củng cố 
xuyên suốt từ trung ương t6i cấp xã.

5. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, 
ứng phó với biến đổi khí hậu

5.1. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường có nhiều chuyển biến rõ rệt, phát hiện và xử 
lý kịp thời nhiều vụ việc, cơ sở gấy ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng

Hệ thống các quy định pháp luật về đất đai, tài 
nguyên được bổ sung, hoàn thiện hơn. Công tác 
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quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã từng 
bước khắc phục những hạn chế, phát huy được 
nguồn lực tài nguyên cho phát triển kinh tế, dần 
chuyển từ bị động ứng phó sang chủ động giải 
quyết. Tập trung thực hiện cấp giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất. Chấn chỉnh công tác cấp phép 
tài nguyên khoáng sản, ngăn chặn tình trạng khai 
thác cát, sỏi lòng sông. Công tác bảo tồn thiên 
nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ và phát trign rừng 
được quan tâm hơn.

Hoạt động xử lý nước thải, chất thải rắn đã 
được tăng cường thiỊc hiện và giám sát. Hoàn 
thành xử lý chất độc da cam sân bay Đà Nẵng và 
tiếp tục xử lý ở khu vực sân bay Biên Hòa. Đã tập 
trung giải quyết phế liệu nhập khẩu. Đã chuyển 
dần sang chủ động kiểm soát, phòng ngừa không 
để phát sinh các sự cố ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng; kiểm soát chặt chẽ các dự án có nguy cơ gây 
ô nhiễm môi trường cao để đưa vào vận hành đóng 
góp cho tăng trưởng kinh tế.

MQt số chỉ tigu môi trường đạt và vượt kế hoạch. 
Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nưốc sạch qua 
hệ thống cấp nước tap trung đến năm 2020(ỈQt 
khoảng 90%, tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng 

50



nguồn nước ăn uống hợp vệ sinh ước(ỈQt 90,2%, 
tăng mạnh so với nám 2015 (86,2%). Tỷ lệ khu công 
nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử 
lý nước thải tap trung đgt tiêu chuẩn môi tritòng 
năm 2020 là 90%. Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2020 
khoảng 42%, đạt mục tiêu kế hoạch đề ra.

5.2. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sẵn 
sàng phòng, chống thiên tai kịp thời, hiệu quả

Triển khai Chương trinh mục ti@u ứng phó với 
biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, chủ động cam 
kết giảm thiSu phát thải khí nhà kính. Đã xây dựng 
Chương trinh cập nhat phân vùng rủi ro thiên tai, 
lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc bigt là các thiên 
tai liên quan đến bão, nước biển dâng, lũ quét, sạt 16 
đất, hạn hán, xâm nhập mặn và Đề án phát triển 
các đô thị Vi@t Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. 
Đã tap trung xây dựng chương trình phát triển bền 
vững thích ứng vói biến đổi khí hậu vùng, khu vực, 
như vùng đồng bằng sông cửu Long. Công tác 
phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai tiếp tục 
được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, chuẩn bị sẵn sàng 
các phương án và điều kiện vat chất cho phòng, 
chốhg lụt bão, sẵn sàng ứng phó kịp thòi, hiệu quả 
các sự cố thiên tai và cứu hộ, cứu nạn.
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6. Cải cách hành chính; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí

Tổ chức bộ máy quản lý nhà nước tiếp tục được 
kiện toàn phù hợp vối chức năng, nhiệm vụ, theo 
hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, giảm cấp trung 
gian; tinh giản biên chế được đẩy mạnh và dẹit kết 
quả bước đầu1. Thực hiện chủ trương sắp xếp lại 
các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Kỷ luật, 
kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước 
và trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công 
chức tiếp tục được tăng cường.

1. Tính đến ngày 31/12/2019, đã giảm được 539.926 người.

Phương thức hoạt động của các cơ quan quản lý 
nhà nưốc tiếp tục được đổi mới. Công tác cải cách 
thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, 
cung cấp dịch vụ công tnỊc tuyến dạt nhigu kết quả 
tích cực; cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một 
cửa quốc gia, một cửa ASEAN tiếp tục được duy tri, 
mở rộng, cải thiện về chất lượng, hiệu quả hoạt 
động đã giúp cải thiện nhiều chỉ số xếp hạng quốc 
tế về năng lực cạnh tranh, môi trường kinh doanh, 
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đổi mới sáng tqo, phát triển bền vững1. Đã tap 
trung triển khai các giải pháp trọng tQm xây dựng 
chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số và đạt 
được những kết quả bưóc đầu; các hoạt động ứng 
dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 
nói chung đã phát triển hơn1 2. Tăng cường họp, 

1. Cổng dịch vụ công quốc gia sau một năm vận hành, 
đến năm 2020, đã có hơn 2,6 nghìn dịch vụ công được tích 
hợp, cung cấp trên tSng số 6,7 nghìn thủ tục hành chính (đạt 
tỷ lệ 39%, vưgt chỉ tiêu 9%) vối hơn 99 triệu lượt truy cập.

2. Đã thành lập Uy ban quốc gia đẩy nhanh tiến độ 
xây dựng chính phủ điện tử và các cơ sở dữ liệu quốc gia. 
Đến nay, có khoảng 47 nghìn dịch vụ công trực tuyến được 
thực hiện ở cấp độ 3, 4 tại các bộ, ngành và địa phương. Đưa 
vào vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống 
thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Hệ 
thống thông tin báo cáo quốc gia và Trung tâm thông tin 
phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Đến nay, 100% 
các bộ, ngành, địa phương có cổng thông tin điện tử; các cơ 
quan, đơn vị trực thuộc, các sỏ, ngành, quận, huyện có trang 
thông tin điện tử; thông tin cập nhật trên cổng thông 
tin/trang thông tin ngày càng đa dạng, phong phú, số lượng 
tin, bài được cập nhật thường xuyên・ Theo đánh giá của Liên 
hợp quốc, xếp hạng chính phủ điện tử của Vigt Nam năm 
2020 đứng thứ 86/193 quốc gia, vùng lãnh thổ, duy trì đà 
tăng liên tục từ năm 2014 (xếp thứ 99/193), được xếp vào 
nhóm các nước phát triển chính phủ điện tử ở mức cao và cao 
hơn chỉ số trung bình thế giói.
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làm việc trực tuyến, xử lý hồ sơ công việc trên môi 
trường điện tử, đặc biệt trong năm 2020 khi xảy ra 
đại dịch Covid-19.

Hoạt động thanh tra hành chính và chuyên 
ngành được tăng cường và đ孕t kết quả tích cực. 
Chính sách, pháp luật v6 phòng, chống tham 
nhũng dần được hoàn thiện, trong đó lần đầu tiên 
đã mở rộng việc phòng, chống tham nhũng sang cả 
khu vực tư nhân. Công tác phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh, đqt được 
nhiều kết quả tích cực, rõ rệt, tẹio hiệu ứng lan t6a 
mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng 
tình, đánh giá cao, các tS chức quốc tế ghi nhận; 
tap trung điều tra, truy tS, xét xử nghiêm minh 
các vụ án tham nhũng, kinh tế phức tạp, nhân 
dân quan tâm như vụ đánh bạc trên internet, sai 
phạm t@i một số ngân hàng thương mại, sai phạm 
về quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản nhà nưốc. 
Việc đánh giá tình hình tham nhũng ở các bộ, 
ngành, địa phương hằng năm được tiến hành 
thường xuyên, đặc biệt là đốì vói cấp tỉnh. Công 
tác tiếp dân ngày càng được quan tâm và từng 
bưởc gắn vối giải quyết khiếu nại, tS cáo của công 
dân; nhiều vụ việc được giải quyết det điểm ngay 
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tại cơ sở. Việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ 
việc tồn đọng, phức tạp đã trở thành nhiệm vụ 
thường xuyên và(ỉgt kết quả tích cực.

7. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội

Tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được 
nâng cao, an ninh chính trị được giữ vững. Nền 
quốc phòng toàn dân, thế trRn quốc phòng toàn 
dân, nền an ninh nhân dân, thế tran an ninh nhân 
dân và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố được 
củng cố ngày càng vững chắc, góp phần bảo vệ biên 
giới và chủ quyền quốc gia, ổn định chính trj, xây 
dựng "thế trận lòng dân" tại các địa bàn chiến lược, 
vùng đặc bi@t khó khăn, biên giới, biển, đảo. Đã tập 
trung xây dựng Quân đội nhân dân và Công an 
nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 
bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực 
lượng tiến thẳng lên hiện đại1, tS chức bộ máy được 
điều chỉnh theo hướng "tinh gọn, mạnh, hoạt động 
linh hoạt, hiệu lực, hiệu quả", đáp ứng yêu cầu, 

1. Hải quân, phòng không - không quân, cảnh sát biển, 
thông tin liên lạc, tác chiến điện tử, cơ yếu...
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nhiệm vụ trong tình hình mối, thực sự là lực lượng 
nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hệ thống pháp luật, các chiến lược, đề án về 
quân sự, quốc phòng, an ninh đã được ban hành và 
triển khai thực hiện đồng bộ, đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ Tổ quốc1. Nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an 
ninh đã từng bước kết hợp chat chẽ với phát triển 
kinh tế, văn hóa, xã hội1 2. Công nghiệp quốc phòng, 
an ninh được tap trung đầu tu phát triển, sản xuất 
được nhiều loại phương ti@n, thiết bị, vũ khí, công 
cụ hỗ trợ phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và 
nhiều thiết bị máy móc, sản phẩm dân dụng chiếm 
được chỗ đứng vững chắc trên thi trường3.

1. Đặc biệt là: Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự, 
Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược 
bảo vệ biên gi& quốc gia, Chiến lược an ninh quôc gia, Chiên 
lược an toàn, an ninh mạng quốc gia.

2. Đã chỉ đạo xây dựng, phát huy tốt vai trò nòng cốt của 
28 khu kinh tế - quổc phòng, tham gia phát triển kinh tế - xã 
hội ở địa bàn chiến lược đặc biệt khó khăn dọc biên gi& đất 
liền, trên biển, hải đảo; đã từng bưốc bố trí lại dân cư thành 
các cụm làng, xã, thôn, bản theo quy hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

3. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Công 
ty Tân cảng Sài Gòn, Tổng Công ty Trực thăng Vigt Nam, Ngân 
hàng Thương mại cổ phần Quân đội...
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Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh. Chủ 
động nắm chắc tình hình, kịp th6i phát hiện, ngăn 
chặn âm mưu "diễn biến hòa binh", bạo loạn, 
khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản 
động, không để bị động trong mọi tình huống, 
không để hình thành tổ chức chính tri đốì lập trong 
nước; xử lý hiệu quả các vụ việc phức tạp về an 
ninh, trật tự. Chủ động ứng phó kịp thòi vổi các 
mốì đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền 
thống. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh 
chính tĩị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin 
truyền thông, an ninh mạng, an ninh xã hội, an 
ninh, trật tu tại các địa bàn chiến lược. Xử lý kịp 
thời các tình huống xảy ra trong giải quyết các vấn 
đề về biên giới và trên biển, đề xuất kế hoạch tổng 
thể bảo vệ hoạt động dầu khí và kinh tế biển; kiên 
quyết, kiên trì đấu tranh với các hành động của 
nước ngoài vi phạm vùng biển, không để nưốc 
ngoài tqo cớ xảy ra xung đột, bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa 
bình, ổn định để xây dựng và phá11riển đất nưóc.

Bảo vệ tuy@t đốỉ an ninh, an toàn các mục tiêu, 
công trình trọng điểm, các hoạt động của lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, các sự kiện chính tri, xã hội quan 
trọng của đất nước.
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Trật tự, an toàn xã hội đã có bước chuyển biến 
tích cực. Đã điều tra và khám phá nhanh một số vụ 
án đặc bigt nghiêm trọng; đẩy nhanh tiến độ điều 
tra các chuyên án, vụ án lớn; truy bắt, xử lý kịp 
thời đốì tượng gây án, tQO niềm tin trong nhân dân. 
Tích cực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, 
nhất là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, 
tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội 
phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy. 
Thực hiện tốt công tác phòng, chống, khắc phục 
hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, 
cứu hộ, đặc biệt là cứu nạn sạt lở đất và cứu nạn 
trên biển. Tai nạn và ùn tắc giao thông từng bước 
được giảm thiểu; công tác phòng, chống cháy nổ 
được táng cường. Kết quả thi hành án dân sự hằng 
năm đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu. Thực hiện tốt 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường 
nhà nước.

Tham gia có hiệu quả vào hoạt động gìn giữ hòa 
bình của Liên hợp quốc, nâng cao vị thế và trách 
nhiệm của Vigt Nam vối cộng đồng quốc tế. Tham 
gia huấn luyện, diễn tập chung về hỗ tr0 nhân đạo, 
cứu trợ thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, hợp tác quốc tế 
về khắc phục hậu quả chiến tranh. Tích cực nỗ lực 
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tham gia chống phổ biến vũ khí hqt nhân và vũ khí 
hủy di@t hàng loạt.

8. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế

Các hoạt động đốì ngoại của Đảng, ngoại giao 
nhà nưốc và đốì ngoại nhân dân đẹit được nhiều kết 
quả quan trọng. Hội nhập quốc tế và ngoại giao 
kinh tế phục vụ phá11riển có những bưốc tiến quan 
trọng về chủ trương, chính sách cũng như triển khai 
trên thiỊc tiễn, cùng với quốc phòng và an ninh đã 
củng cố môi trường hòa bình, ổn định, góp phần 
quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước, nâng cao vị thế', vai trò của Vi@t Nam trên 
trường quốc tế. Kiên quyết, kiên trì bảo vệ chủ 
quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia - dân tộc trên biển, 
trên không và trên bộ; hợp tác quốc tế về biển, đảo 
được tăng cường, duy trì môi trường hòa bình, ổn 
định, thúc đẩy quan hệ vối các nước. Quản lý tốt 
đường biên giới theo các văn kiện được ký kết. Thúc 
đẩy các cơ chế đàm phán và trao đổi vổi các nước 
láng giềng về biên giới lãnh thổ, cơ bản hoàn thành 
việc phân định biên giới với các nước láng giềng. 
Kịp thời đấu tranh vối những hành động vi phạm 
chủ quyền lãnh thS và lợi ích quốc gia trong lĩnh vực 
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dầu khí, nghề cá, bảo hộ ngư dân. Đẩy mạnh công 
tác thông tin tuyên truyền để ngư dân Việt Nam 
không xâm phạm vùng biển nước ngoài.

Mạng lưối các mốì quan hệ đốì tác chiến lược và 
đốì tác toàn diện tiếp tục được củng cố và mở rộng; 
quan hệ vối các nước từng bưốc đi vào chiều sâu, 
đan xen lợi ích được tăng cường; thúc đẩy ký kết và 
thực hiện nhiều hiệp định thương mại tu do thế hệ 
mới, trong đó có Hiệp định Đốì tác toàn diện và 
tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp 
định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), 
Hiệp định Đốỉ tác kinh tế toàn diện khu vực 
(RCEP). Các hoạt động ngoại giao văn hóa, thông 
tin đốì ngoại, công tác người Việt Nam ở nưóc ngoài 
và công tác bảo hộ công dân được triển khai tích 
cực trong điều kiện tăng cường hội nhập quốc tế, 
nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-191. Tích 
cực phát huy vai trò của Vigt Nam tại Liên hợp 
quốc, APEC, ASEAN và các diễn đàn, cơ chế liên 
quan, như được bầu là ủy viên không thường tnỊc

1. Trong giai đoạn dịch Covid-19, tính đến ngày 16/9/2020, 
đã tổ chức hơn 130 chuyến bay đưa hơn 35 nghìn công dân 
Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn từ hơn 50 quốc gia/vùng 
lãnh thổ về nước an toàn.
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Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 
với số phiếu gần như tuy@t đốì.

II- CÁC HẠN CHẾ, YẾU KÉM, NGUYÊN NHÂN 
VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

1. Hạn chế, yếu kém

1.1. Về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng

Tốc độ tăng trưởng kinh tế không(ỈQt mục ti@u 
kế hoạch 5 năm đề ra, khoảng cách so với các nước 
trong khu vực còn lớn; nền tảng kinh tế vĩ mô, khả 
năng chống chịu của nền kinh tế có thời điểm chưa 
that vững chắc; năng lực cạnh tranh và tính tự chủ 
của nền kinh tế còn hạn chế. Cơ cấu lại các ngành, 
lĩnh vực gắn với đổi mối mô hình tăng trưởng còn 
chậm. Trong đó:

-Phát triển nông nghiệp vẫn còn những yếu tố 
thiếu bền vững, tăng trưỏng chưa vững chắc1.

1. Như： (1) Biến khí hậu. (2) Kinh tế hộ nhỏ lẻ, ruộng 
đất sản xuất manh mún. (3) Thị trường tiêu thụ nông sản 
thiếu ổn định. (4) Trình độ lao động ngành nông nghiệp, nông 
thôn mặc dù đã nâng lên, nhưng còn thấp so với yêu cầu.
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Đổi mối tS chức sản xuất còn chậm; đa số doanh 
nghiệp và hợp tár xã nông nghiệp có quy mô nhỏ, 
hoạt động hiệu quả chưa cao, việc sắp xếp đổi mới 
công ty n6ng, lâm nghiệp hiệu quả thấp. Việc thiỊc 
hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, 
nông th6n chưa mạnh mẽ; ứng dụng công nghệ cao 
còn hạn chế. Nhiều địa phương chưa xác định cơ 
cấu và sản phẩm lợi thế phù hợp. Kết quả xây 
dựng nông thôn mới ở một số địa phương chưa thực 
sự bền vững, nhất là về sinh kế và chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế nông thôn. Công tác bảo vệ, quản lý và 
phát triển rừng còn hạn chế, chính sách phát triển 
rừng chưa hiệu quả.

-Phát triển công nghiệp chưa đáp ứng được 
yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thiếu tính 
bền vững; chưa tạo ra được ngành công nghiệp 
trong nước có năng lực cạnh tranh cao, chưa có 
ngành công nghiệp mũi nhọn đóng vai trò dẫn dắt. 
Sản xuất công nghiệp chủ yếu là gia công, lắp ráp, 
giá tri gia tăng thấp. Công nghiệp hỗ trQ phát 
triển chậm; nguyên vật liệu, linh kiện phục vụ 
sản xuất trong nước còn phụ thuộc lốn vào bên 
ngoài; chưa quan tâm đúng mức đến chuỗi giá trị 
và cung ứng trong nưốc. Tỷ lệ nội địa hóa thấp,

62



phụ thuộc nhiều vào các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài. Công nghiệp chế biến nông, lâm, 
thủy sản còn kém phát triển, nhất là ở khâu bảo 
quản và chế biến sâu.

-Chất lượng dịch vụ vẫn còn thấp. Chuyển dịch 
cơ cấu ngành dịch vụ còn chậm, xuất khẩu dịch vụ 
vẫn còn hạn chế, chưa khắc phục được thâm hụt 
trong cán cân xuất, nhập khẩu dịch vụ. Cơ cấu 
ngành dịch vụ chưa hợp lý, các ngành sử dụng tri 
thức, khoa học và công nghệ phát triển còn chậm, 
chiếm tỷ trọng nhỏ trong GDP và thấp hơn so với 
nhiều quốc gia trong khu vực. Hệ thống phân phối 
còn bất cập, chưa kết nốỉ hiệu quả, thông suốt từ 
khâu sản xuất đến t怡u thụ. Du lịch tăng trưởng cao 
nhưng chất lượng tăng trưởng chưa được chú trọng, 
chưa có nhiều sản phẩm đa dạng và chưa bảo đảm 
tính bền vững.

-Phát triển ngành xây dựng chưa tương xứng 
vối tiềm năng. Năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp xây dựng và của một số sản phẩm chủ yếu 
còn hạn chế, nhất là sản phẩm đòi hỏi công nghệ 
cao. Doanh nghiệp xây dựng quy mô nhỏ còn 
chiếm tỷ trọng lớn. Thị trường bất động sản còn 
tiềm ẩn nhiều rủi ro, thiếu nguồn cung nhà ở giá 
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thâíp phù hợp với khả năng thanh toán của đại bộ 
phận người dân.

Sắp xếp lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà 
nước còn chậm tiến độ, chỉ mối tap trung vào việc 
sắp xếp, thu gọn số lượng; hiệu quả hoạt động của 
doanh nghiệp nhà nước chưa tương xứng vối nguồn 
lực được giao; quản trị của một số doanh nghiệp 
nhà nước còn yếu kém. Một số khó khăn, vưống 
mắc về thể chế chậm được giải quyết, nhất là thể 
chế định giá đất đai, tài sản. Một số doanh nghiệp, 
dự án đầu tu kém hiệu quả, chưa được xử lý kịp 
thời, ảnh hưởng đến hiệu quả của nền kinh tế và 
nguồn thu ngân sách, đồng thời tạo rủi ro đốì với 
an ninh tài chính quốc gia.

Cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm đầu tu công chưa 
đáp ứng yêu cầu. Tiến độ giải ngân vốh đầu tư 
công chậm, tỷ lệ giải ngân ở một số bộ, ngành và 
địa phương còn rất thấp. Tình trạng lãng phí, chất 
lượng công trinh thấp chưa được giải quyết trigt 
để. Cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nhất là các 
ngân hàng thương mại yếu kém còn chậm, chi phí 
vốn còn cao. Quy mô và năng lực tài chính của hệ 
thống tổ chức tín dụng nhỏ so vối khu vực, năng 
lực cạnh tranh và mức độ lành mạnh tài chính còn 
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hạn chế. Tiến độ cơ cấu lại m^t số tổ chức tín dụng 
phi ngân hàng có cổ đông lổn là các tap đoàn, t6ng 
công ty nhà nước còn chậm.

Công tác đổi mới hệ thốhg tổ chức cấc đơn vị sự 
nghiệp công lập chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống 
các đơn vị sự nghiệp công lập còn lớn, hiệu quả 
chưa cao. Thực hiện cơ chế tu chủ tài chính còn 
hình thiỉc, có phần thiếu minh bạch; lộ trình điều 
chỉnh giá dịch vụ sự nghiệp công chưa kịp thời.

Kinh tế tư nhân chưa đáp ứng được vai trò là 
một động lực quan trọng của nền kinh tế. Doanh 
nghiệp tư nhân chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ, trình độ 
quản trị và công nghệ lạc hậu, khả năng cạnh tranh 
và hiệu quả hoạt động thấp, mức độ sẵn sàng liên 
kết với khu vực đầu tư nước ngoài hạn chế, chưa 
đáp ứng yêu cầu của chuỗi giá trị sản xuất khu vực 
và toàn cầu. Tổ chức kinh tế tap thể, hợp tác xã 
phần lổn có quy mô nhỏ, năng lực nội t孕i còn yếu.

Xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào doanh nghiệp có 
vốn đầu til nưổc ngoài1. Phần lốn các mat hàng 

1. Tỷ trọng xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài trong tổng kim ngạch xuất khẩu giảm từ 70,6% 
năm 2015 xuống 6&8% năm 2019, tuy nhiên, đến năm 2020 
tăng lên 72,2%.
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nông sản xuất khẩu đều chưa xây dựng được 
thương hiệu riêng, ổn định và vững chắc, về nhập 
khẩu, tỷ trọng nhóm nguyên, nhiên, vat liệu, nhóm 
hàng t怡u dùng có xu hướng tăng; nhập khẩu nhóm 
hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng chủ 
yếu từ các thi trường công nghệ thấp của châu Á.

Liên kết phát triển vùng còn lỏng lẻo. Công tác 
quy hoạch, quản lý quy hoạch ồ một số địa phương 
còn bất cập, thiếu tầm nhìn dài hạn. Việc kết nốĩ 
giao thông của các tỉnh trong vùng vẫn còn khó 
khăn. Khoảng cách phát triển giữa các vùng, miền 
còn lốn. Phát triển kinh tế biển chậm, chưa có định 
hướng rõ nét, chưa gắn kết hài hòa với phát triển 
xã hội và bảo vệ môi trường. Chưa xây dựng được 
cảng trung chuyển quốc tế và tap đoàn kinh tế biển 
mạnh tầm cỡ khu vực.

Thu ngân sách nhà nước chưa bền vững, còn 
dựa vào các khoản thu từ vốh và thu từ đất đai có 
tính chất mQt lgn, vai tr6 chủ đạo của ngân sách 
trung ương chưa được phát huy. Chính sách thu 
chưa bao quát hết các nguồn thu, trong khi ưu đãi 
dàn trải, công tác quản lý thu chưa theo kịp tình 
hình thực tế dẫn t6i thất thu, đặc biệt là từ khu 
vực kinh tế ngoài nhà nước. Chi thường xuyên vẫn 
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chiếm tỷ lệ lớn. Rủi ro cao đốì với các khoản nợ 
nưốc ngoài của doanh nghiệp nhà nưốc được Chính 
phủ bảo lãnh.

Cơ chế phân cấp quản lý kinh tế, quản lý ngân 
sách nhà nước và đầu tư được đẩy mạnh nhưng trong 
thực hiện còn thiếu đồng bộ, thiếu các cơ chế giám 
sát hiệu quả. Chưa có sự gắn kết chặt chẽ giữa chi 
đầu tư và chi thường xuyên (bảo đảm trang thiết bị, 
vận hành, duy tu, bảo dưỡng...), chưa có quy định 
đầy đủ phân định chi đầu tư và chi thường xuyên, 
gây ra lúng túng trong quản lý và sử dụng ngân sách 
nhà nước. Công tác quản lý tài chính, tài sản công, 
đất đai ở một số cơ quan, đơn vị còn kém hiệu quả.

1.2. Về thực hiện các đột phá chiến lược
Thể chế kinh tế thi trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa vẫn chưa đồng bộ, đầy đủ để bảo đảm 
thi trường vận hành thông suốt, hiệu quả. Một số 
thị trường chậm phát triển, vận hành còn nhiều 
vướng mắc, nhất là thị trường quyền sử dụng đất 
và thi trường khoa học, công nghệ. Một số quy định 
pháp luật, cơ chế, chính sách còn chồng chéo, thiếu 
chặt chẽ, chưa ổn định, vẫn còn các điều kiện đầu 
tu kinh doanh bất hợp lý, ban hành giấy phép con 
trái quy định. Thiếu cơ chế, chính sách thí điểm 
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các mô hình kinh doanh mới, mô hình hợp tác xã 
hoạt động hiệu quả.

Phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại 
chưa đạt yêu cầu, chưa cân đối giữa các vùng, 
miền. Các dự án, công trình giao thông khởi công 
mối trong giai đoạn 2016 - 2020 rất ít so với quy 
hoạch phát triển1, bao gồm các dự án sử dụng vốn 
ngân sách nhà nưốc và các dự án đầu tu theo hình 
thức đốì tác công - tư. Một số dự án hạ tầng giao 
thông còn chậm tiến độ1 2. Tính kết nốì trong phát 
triển hạ tầng, đặc bigt là giao thông thiếu đồng bộ, 
đầu tư mói tap trung chủ yếu vào lĩnh vực đường 
bộ, chưa quan tâm đúng mức đến đường sắt, đường 
thủy, thiếu các cảng biển, cảng sông hiện đại để 
phát triển kinh tế và du lịch. Vận tải hàng hóa 
trong nưốc chủ yếu là đường bộ, chi phí logistics 

1. Việc hoàn thành 2.000km đường bộ cao tốc chậm khoảng 
2 năm so với mục tiêu đề ra; chưa có nhà đầu tư nước ngoài 
đầu tư phát triển cảng trung chuyển quốc tế Vân Phong; phát 
triển đường sắt còn chưa được quan tâm bố trí vốn, các dự án 
đường sắt đô thị triển khai chậm.

2. Cao tốc Bếh Lức - Long Thành, La Sơn - Túy Loan, 
Trung Lương - Mỹ Thuận; các dự án đường sắt đô thị: Cát Linh - 
Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội, Bến Thành - Suối Tiên.
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còn ở mức cao. Hạ tầng hàng không đã được nâng 
cấp, mở rộng, xây dựng mới nhưng chưa đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế và du lịch, một số sân 
bay quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà 
Nẵng... đều đã quá tải. Hạ tầng năng lượng còn 
thiếu tính đồng bộ, một số dự án điện quan trọng 
chậm tiến độ, việc phát triển năng lượng tái tạo và 
năng lượng thay thế còn có những bất cập. Kết nốì 
và truyền tải điện tại một số khu vực chưa đáp ứng 
yêu cầu, chưa có cơ chế để tư nhân tham gia đầu tư 
phá11riển truyền tải điện.

Phát triển không đồng bộ giữa mở rộng không 
gian đô thi và chất lượng đô thj. Chất lượng quy 
hoạch thấp, chưa kiểm soát được quá trình biến 
động dân số tQÌ các đô thi lớn. số lượng các đô thị 
nhỏ còn nhiều. Năng lực hệ thống hạ tầng đô thị 
chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
và tốb độ gia tăng dân số đô thị, nhất là về giao 
thông, thoát nước, xử lý nước thải, rác thải... Thiếu 
kết cấu giao thông đồng bộ kết nốì đô thị và nông 
thôn, giữa trung tâm và các khu vực mở rộng ven 
đô. Phát triển nhà ở xã hội chưa dạt mục tiêu đề 
ra. Việc dịch chuyển các khu công nghiệp, nhà máy 
sản xuất, các trường đại học ra khỏi trung tam các 
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thành phố lớn và đầu tư xây dựng các khu xử lý rác 
thải còn chậm.

Chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực 
chất lượng cao chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; còn 
nặng về lý thuyết, nhẹ về thiỊc hành, chưa quan tâm 
đúng mức đến kỹ năng xã hội, kỹ năng sống và khả 
năng tự học, kỹ năng sáng tạo... MQt số nhiệm vụ đổi 
mới giáo dục và đào tẸio triển khai còn chậm, lúng 
túng, hiệu quả thấp; hệ thống trường lớp phân bổ 
chưa hợp lý, một số nơi còn thiếu, xuống cấp. Kết cấu 
hạ tầng đại học ít được đầu tư, nhất là các phòng thí 
nghiệm, cơ sỏ thực hành... Việc đào tạo một số ngành 
nghề đặc thù còn khó khăn; chưa có cơ chế đgt hàng 
đào tạo đốỉ với m©t số ngành, lĩnh vực, đốì tượng.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa 
thực sự là động lực để nâng cao năng suất lao động, 
năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội. Năng suất lao động vẫn thâíp hơn nhiều so 
vối các nưốc trong khu vực và khoảng cách chênh 
lệch này vẫn tiếp tục gia tăng. Hệ thống đổi mối 
sáng tqo quốc gia mới được hình thành, chưa đồng 
bộ và hiệu quả. Thị trường khoa học và công nghệ 
phát triển còn chậm, còn ít các tổ chức trung gian có uy 
tín, kinh nghiệm trong hoạt động kết nốì cung - cầu.
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Chưa khuyến khích, nuôi dưỡng và phát triển được 
nhiều các phát minh, sáng chế trẻi thành sản phẩm 
cuối cùng và thương mại hóa. Các hoạt động 
nghiên cứu khoa học mối tập trung vào các trung 
tâm, viện nghiên cứu, tính ứng dụng chưa cao; 
chưa có cơ chế để phát huy tính sáng tgo và khả 
năng nghiên cứu khoa học trong xã hội. Doanh 
nghiệp chưa thực sự là trung tâm, đóng vai trò 
quyết định cho đổi mới sáng tạo. Mốì liên kết giữa 
nghiên cứu với đào tạio, giữa nghiên cứu với thi 
trường và doanh nghiệp còn yếu.

1.3. Về các vấn đề xã hội, môi trường
Cơ cấu dân số đã bước vào giai đoạn già hóa; 

chênh lệch chỉ số sức khỏe giữa các vùng, miền còn 
lốn; tầm vóc và thể lực của người Vi@t Nam chậm 
được cải thiện; mất cân bằng giói tính có xu hướng 
gia tăng; sắp xếp, bố trí dân cư chưa hợp lý, di dân 
tu phát diễn biến phức tạp.

Chất lượng việc làm còn thấp. Tỷ lệ người lao 
động làm các công việc không ổn định còn nhiều. 
M^t bộ phận sinh viên sau tốt nghiệp khó tìm được 
việc làm, tỷ lệ lao động khu vực phi chính thức còn 
lớn. Kết quả giảm nghèo đa chiều chưa thiỊc sự bền 
vững, nguy cơ tái nghèo còn cao; còn tình trạng 
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lợi dụng chính sách giảm nghèo để trục lợi. Các 
thiết chế, cơ chế hỗ trg phát triển thị trường lao 
động, quan hệ lao động hiệu quả còn thấp.

Chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh và khả 
năng tiếp cận dịch vụ y tế cơ bản còn có sự chênh 
lệch khá lớn giữa các tuyến và giữa các vùng, miền. 
Kết cấu hạ tầng, trang thiết bị y tế một số nơi thiếu, 
chưa đạt tiêu chuẩn; công tác y tế dự phòng yếu; 
thiếu nhân lực y tế có trinh độ và phân bổ bất hợp lý. 
Công tác quản lý thuốc chữa bệnh còn lỏng lẻo. Y đức 
của một bộ phận cán bộ y tế chưa tốt.

Đạo đức, lốì sốhg trong gia đình, học đường, xã 
hội có mat xuống cấp đáng lo ngại, gây bức xúc cho 
xã hội. An toàn xã hội còn m°t số hạn chế, nhất là 
an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thiỊc phẩm, an 
toàn thuốc chữa bệnh... Bình đẳng giới, bảo vệ phụ 
nữ và trẻ em có nơi còn nhiều bất cập, hình thííc xử 
phạt chưa đủ sức răn đe; chưa quan tâm đúng mức 
đến các đốỉ tượng yếu thế trong xã hội.

Môi trường văn hóa có những mặt chưa thực sự 
lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục và truyền 
thống văn hóa dân tộc. Mức hưởng thụ văn hóa giữa 
các vùng, miền còn khoảng cách lón. Tỷ lệ hộ nghèo 
và cận nghèo của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
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miền núi vẫn còn rất cao, giảm nghèo thiếu bền 
vững, ở vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, 
tỷ lệ bỏ học, tái mù chữ còn cao, việc dạy tiếng dân 
tộc chưa được chú trọng. Một số vấn đề bức xúc 
trong đời sốhg của đồng bào dân tộc thiểu số như di 
cư tự do, thiếu đất ở, đất sản xuất, nưóc sinh ho孕t... 
chưa được giải quyết hiệu quả. Khả năng tiếp cận 
và hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản ỏ vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số còn rất khó khăn. Quản lý nhà 
nước về văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng có 
mat còn hạn chế. Có hiện tượng thương mại hóa các 
hoạt động tín ngưỡng, t6n giáo ở một số nơi. Quản lý 
thông tin, báo chí, nhất là thông tm mạng internet 
trong nhiều trường hợp chưa chủ động.

Khai thác tài nguyên thiếu bền vững, hiệu quả 
quản lý, sử dụng chưa cao, chưa theo nguyên tắc thi 
trưòng, nhất là đất đai. Việc khai thác, sử dụng, 
định giá đất còn nhiều hạn chế, chưa sát thực tế, 
nhất là trong vấn đề xác định thuế, địa t6, gây thất 
thu ngân sách nhà nước. Tài nguyên thiên nhiên, 
vốn tự nhiên, các giá tri của cảnh quan thiên nhiên, 
hệ sinh thái chưa được đánh giá, hạch toán đầy đủ, 
sử dụng bền vững. Việc quản lý và xử lý chất thải 
rắn đô thị còn hạn chế, môi trường nước ở một số đô 
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th] bị ô nhiễm. Chất lượng không khí ở các đô thi 
lớn có dấu hiệu suy giảm; rác thải ở khu vực nông 
thôn, ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các nhà 
máy sản xuất công nghiệp gia tăng. Chưa có cơ chế 
thúc đẩy việc giảm thiểu, tái sử dụng và tái chế chất 
thải một cách hiệu quả. Tình trạng xâm nhập mặn, 
phèn hóa, sạt lỏ bờ sông, bờ biển xảy ra nghiêm 
trọng ở một số tỉnh đồng bằng sông cửu Long, miền 
Trung khắc phục còn chậm. An ninh nguồn nước 
chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng phá 
rừng, khai thác cát, đá, sỏi trái phép ở một số nơi 
ngán chặn chưa hiệu quả. Xu hướng suy giảm 
nguồn lợi thủy sản chưa được khắc phục.

1.4. Về hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và 
phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Bộ máy nhà nước ở một số nơi còn cồng kềnh; 
sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên 
chế còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Phân 
công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các 
cấp chưa hợp lý, mạnh mẽ và đồng bộ; năng lực của 
một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu; trong khi 
sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương thiếu 
chặt chẽ đã làm giảm hiệu lực, hiệu quả của việc 
phân cấp; việc công khai, mmh bạch và trách nhiệm 
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giải trình còn hạn chế. vẫn còn tình trạng lợi ích 
cục bộ, sách nhiễu người dân, doanh nghiệp trong 
giải quyết thủ tục hành chính. Thiếu cơ chế, chính 
sách tuyển chọn và trọng dụng người tài. Việc 
chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ hành chính 
công thuộc ngành, lĩnh vực nhà nước không nhất 
thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp và các tS 
chức xã hội đảm nhiệm còn chậm triển khai. Liên 
thông trong giải quyết thủ tục đầu tu, đất đai và 
nhiều thủ tục khác chưa thông suốt, hiệu quả; số 
lượng giấy tờ khi xin giấy phép và làm thủ tục kiểm 
tra chuyên ngành vẫn còn lốn. Quản lý xã hội còn 
một số hạn chế, chưa bảo đảm tính đồng bộ.

Thực hiện đổi mói lề lốì làm việc, tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương trong các cơ quan nhà nước chưa đi 
vào thực chất. Việc xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc 
gia, hạ tầng công nghệ thông tin nền tảng phục vụ 
phát triển chính quyền điện tử còn chậm; bảo mật, 
an toàn, an ninh thông tin chưa cao; ứng dụng công 
nghệ thông tin được triển khai chưa hiệu quả; tỷ lệ 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến còn rất thấp. 
Giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng và thực 
thi pháp luật, chính sách hiệu quả chưa cao.
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Thực thi pháp luật chưa hiệu quả, chấp hành 
pháp luat có nơi chưa nghiêm, việc giám sát chưa 
chặt chẽ, chi phí tuân thủ pháp luật còn cao. 
Thiếu cơ chế, chính sách khuyến khích và bảo vệ 
người dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu 
trách nhiệm cả ở khu vực nhà nước và khu vực tu 
nhân. Tham nhũng, lãng phí ở một số nơi còn 
nghiêm trọng. Hoạt động giám sát, kiểm tra, 
thanh tra còn chồng chéo. Khiếu kiện về đất đai 
vẫn còn phức tạp, kéo dài ở một số địa phương, 
chưa được giải quyết dứt điểm, nhất là trong công 
tác bồi thường giải phóng mat bằng.

1.5. Về quốc phòng, an ninh và đối ngoại
Kết hợp giữa phát triển kinh tế" - xã hội với bảo 

đảm quốc phòng, an ninh trên một số lĩnh vực, địa 
bàn chưa thực sự nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. 
Một sS địa phương còn để xảy ra hiện tượng người 
nước ngoài đứng sau các nhà đầu tư Vigt Nam để 
đầu tu vào các khu vực trọng yếu, địa bàn chiến 
lược ảnh hưởng không tốt đến công tác bảo đảm an 
ninh, an toàn của khu vực. Đầu tu xây dựng khu 
vực phòng thủ mQt số địa phương chưa tương xứng 
vổi tiềm năng, tốé độ phát triển kinh tế. Công tác 
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bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng 
còn hạn chế, khó khăn.

Tình trạng di dân tu phát, tội phạm, nạn xã 
hội, an ninh, trật tự ở một số địa bàn có thời điểm 
chưa được kiểm soát, quản lý chặt chẽ. Một số vụ 
việc chưa được phát hiện kịp thòi; xử lý, giải quyết 
ở giai đoạn đầu có nơi còn lúng túng. Tình hình tội 
phạm, nhất là t^i phạm có tS chức, xuyên quốc 
gia, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma 
túy có vũ trang diễn biến phức tạp; phòng, chống 
cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn có lúc, có nơi chưa kịp 
thời, còn để xảy ra nhiều vụ cháy nổ gây hậu quả 
nghiêm trọng.

Hội nhập quốc tế chưa được triển khai đồng 
đều, hiệu quả tSng hợp chưa cao. Năng lực hội 
nhập quốc tế chậm cải thiện. Chưa khai thác hết 
và phát huy hiệu quả các quan hệ lợi ích đan xen, 
ổn định vối các đốì tác quan trọng.

2. Nguyên nhân chủ yếu của những hạn 
chế, yếu kém

2.1. Nguyên nhân khách quan
Nền kinh tế ngày càng hội nhập sâu rộng, độ mở 

của nền kinh tế lổn trong điều kiện kinh tế toàn cầu 
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có nhiều biến động khó lưdng, gây khó khăn cho khả 
năng phân tích, dự báo, khả năng cạnh tranh và 
tính tu chủ. Nhiều vấn đề quan trọng trong cơ cấu 
lại nền kinh tế gắn với đổi mối mô hình tăng trưởng 
là những vấn đề phức tạp, đòi hỏi thực hiện trong 
dài hạn. Dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, thiên 
tai, hạn hán, lũ lụt, sạt lở tác động mạnh và thường 
xuyên hơn.

2.2. Nguyên nhân chủ quan
Về nhận thức: Nhận thức mQt số vấn đề về nền 

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn 
chưa sâu sắc, thống nhất, nhâít là quan hệ giữa Nhà 
nưốc, thị trường và xã hội, sở hữu đất đai, phân bổ 
nguồn lực, vai trò của doanh nghiệp nhà nước, kinh 
tế tap thể, hợp tác xã, tự chủ của đơn vị sự nghiệp 
công lập,... Tư duy trong xây dựng và tS chức thực 
hiện thể chế phù hợp với yêu cầu của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư chậm được đổi mới, sức 
ỳ còn lớn. MQt bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức 
suy thoái đạo đức, lốì sống và vi phạm đạo đức công 
vụ. Chưa thống nhất trong nhận thức và hành động 
về hệ giá tĩị văn hóa, con người Vigt Nam và về việc 
gắn kết giữa phát triển kinh tế với quốc phòng, an 
ninh, phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường.
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về cơ chế, chính sách: Một số quy định pháp lu^t 
còn chưa đồng bộ, thống nhất, khả thi, chưa đáp ứng 
được yêu cầu thực tiễn. Một số bất cập trong cơ chế, 
chính sách tuy đã được phát hiện nhưng còn chậm 
được sửa đổi, bổ sung. Cơ chế phối hợp giữa các bộ, 
ngành, giữa trung ương và địa phương trong phát 
triển kmh tế - xã hội hiệu quả chưa cao.

Ve tổ chức triển khai: Công tác chỉ đạo, điều 
hành một số mat còn lúng túng, chưa quyết liệt; 
phản ứng chính sách có mặt còn chậm; phương 
thítc lãnh đạo, quản lý kinh tS, xã hội trong thực 
tiễn nhiều nơi, nhiều lĩnh vực chưa that phù hợp, 
hiệu lực, hiệu quả chưa cao; còn có biểu hiện "cd 
chế xin - cho", "tư duy nhiệm kỳ>,, "lgi ích nh6m". 
Công tác triển khai và phối hợp giữa các ngành, 
các cấp trong nhiều trường hợp còn chưa quyết liệt, 
thiếu đồng bộ, vẫn còn tình trạng đùn đẩy, né 
tránh dẫn đến việc thống nhất, đồng thuận trong 
giải quyết các vụ việc chưa cao. Chưa có sự gắn kết 
giữa công tác lập, xây dựng kế hoạch phát triển 
ngành, lĩnh vực với yêu cầu về bảo đảm cân đốì 
nguồn lực để thực hiện. Hệ thống thông tin, cơ sỏ 
dữ liệu chưa đầy đủ; công tác dự báo còn yếu, nhất 
là dự báo về thị trường và giá cả. Công tác kiểm 
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tra, theo dõi, đánh giá và tSng kết thực tiễn chưa 
được tiến hành một cách căn cơ, bài bản, thiết thiỊc 
và kịp thòi. Công tác chọn lọc, bồi dưỡng, đào tQO, 
quy hoạch cán bộ còn thiếu sót, công tác xử lý cán 
bộ sai phạm chưa nghiêm cũng như biểu dương, 
khen thưởng những gương ngưòi tốt, việc tốt chưa 
kịp thời. Việc đánh giá và quản lý cán bộ còn bất 
cập. Công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi, đôn đốc 
thiỊc hiện trong thực thi công vụ ở m°t số cơ quan, 
đơn vị còn chưa nghiêm, nhất là ồ cấp cơ sỏ.

3. Bài học kinh nghiệm

Một là, bảo đảm chủ quyền quốc gia, giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội, môi trường hòa bình, tqo 
thuận lợi cho phát triển đất nước.

Hai là, giải quyết tết các mốì quan hệ giữa tăng 
trưởng nhanh và phát triển bền vững, táng trưởng 
và ổn định kinh tế vĩ mô trong phát triển kinh tế - 
xã hội; giữa kinh thị trường và định hướng xã 
hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tu chủ và hội nhập 
quốc tế... Phải kịp thời đổi mới tư duy và hành 
động, thực hiện tốt công tểic dự báo, bảo đảm đánh 
giá đúng, đầy đủ, kịp thòi, chủ động thích ứng với 
những biến động khó lường của thế giới; phát huy 
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tốì đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó 
nội lực là quyết định.

Ba là, thể chế pháp luat phải được xây dựng cơ 
bản đầy đủ, đồng bộ với tư duy mới, phù hợp với thực 
tiễn và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; cải 
cách bộ máy chính quyền các cấp, xây dựng nhà nước 
kiến tẹio phát triển, liêm chính, hành động là nền 
tảng. Coi trọng tính cân đốì, hiệu quả trong tất cả 
các khâu huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực 
cho phát triển kinh tế - xã hội. Phải coi trọng đổi mới 
quản trị quốc gia theo hưống hiện đại, hiệu quả, nhất 
là quản lý phát triển và quản lý xã hội.

Bốn là, lấy con người là trung tâm của phát triển 
và được chia sẻ những thành quả của quá trình phát 
triển kinh tế. Phát huy giá trị ván hóa, con người 
Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, khơi dậy mạnh 
mẽ tinh thần yêu nưốc, khát vọng phát triển và sức 
mạnh của nhân dân. Thực tế qua thời gian phòng, 
chống đại dịch Covid-19 và khắc phục hậu quả thiên 
tai, muốn thành công phải khơi dậy được tinh thần 
đoàn kết, nhân ái của nhân dân cả nước, cộng đồng 
doanh nghiệp, cùng chung tay hành động, bảo đảm 
an sinh xã hội, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế 
trận lòng dân, an ninh nhân dân, quốc phòng toàn 
dân và các giá trị văn hóa dân tộc.
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Năm là, xác định giáo dục và đào tqo, khoa học 
và công nghệ, đổi mới sáng tạo là nền tảng quan 
trọng và là động lực chủ yếu trong phát triển đất 
nước để bắt kịp sự phá11riển của khu vực và thế 
giối, tránh nguy cơ tụt hậu.

III- ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM vụ PHÁT TRIEN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2016 - 2020

Mặc dù trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ 
phá11riển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 còn 
nhiều khó khăn, thách thức, nhiều yếu tố bất định; 
nhưng nhờ sự vào cuộc quyết ligt của cả hệ thống 
chính tĩị và nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn 
dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, chúng 
ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, 
khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đặc biệt 
trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vừa quyết liệt 
phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phát triển các 
hoạt động kinh tế, xã hội:

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục gia tăng 
trong giai đoạn 2016 - 2019. Kinh tế vĩ mô duy trì 
Ổn định vững chắc hơn, lạm phát được kiểm soát và 
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duy trì ở mức thấp tạo môi trường và động lực cho 
phát triển kinh tế - xã hội; bội chi và nợ công giảm 
so vởi giai đoạn trước, cán cân xuất, nhập khẩu 
hàng hóa chuyển ttí thâm hụt sang thặng dư. Các 
cân đốĩ lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm, 
mức độ chống chịu của nền kinh tế được cải thiện 
đáng kể.

2. Chất lượng tăng trưởng được nâng lên, cơ 
cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, nàng 
suất lao động được cải thiện rõ nét, thiỊc hiện ba 
đ©t phá chiến lược đqt một số kết quả tích cực. Hệ 
thống pháp luật cơ bản đầy đủ, đồng bộ, thống 
nhất, tạo hành lang pháp lý để phát triển kinh - 
xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Công 
tác t6 chức thi hành pháp luật và ý thức thượng 
t6n pháp luật ngày càng được nâng cao. Huy động 
vốn đầu tu phát triSn tăng lên và hiệu quả sử dụng 
được cải thiện. Quy mô, tigm lực, sức cạnh tranh 
của nền kinh tế được tăng lên rõ rệt.

3. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công 
bằng xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. 
Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày 
càng được tăng cường. Giáo dục và đào tẹio, khoa học 
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và công nghệ tiếp tục được đổi mới và có bước phát 
triển. Giải quyết việc làm được quan tâm và thất 
nghiệp giảm. Thực hiện tốt các chính sách người có 
công, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, phúc lợi 
xã hội và đời sốhg vật chất, tinh thần của nhân dân 
tiếp tục được cải thiện.

4. Chủ động ứng phó vối biến đổi khí hậu, 
phòng, chốímg thiên tai; tăng cường công tác quản lý 
tài nguyên và bảo vệ môi trường. Các mục ti@u 
phát triển bền vững đến năm 2030 được triển khai 
tích cực. Các biện pháp phòng ngừa, kiêm soát, 
khắc phục ô nhiễm môi trường ngày càng được chú 
trọng hơn và đgt một số kết quả.

5. Cải cách hành chính được thực hiện quyết liệt, 
tap trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
điều kiện kinh doanh; môi trường đầu tư kinh doanh 
được cải thiện rõ nét. Tổ chức bộ máy quản lý nhà 
nước được kiện toàn, tinh giản biên chế được đẩy 
mạnh và đạt kết quả bước đầu. Hệ thống pháp luật 
được hoàn thiện một bước khá căn bản.

6. Công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, 
lãng phí được đẩy mạnh và đạt nhigu kết quả tích 
cực. Xử lý nghiêm nhiều vụ việc tham nhũng 
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nghiêm trọng, xã hội quan tâm, góp phần củng cố 
niềm tin trong nhân dân.

7. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên 
quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ. An ninh chính trị, an toàn xã hội được bảo 
đảm, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây 
dựng và phát triển đất nưốc.

8. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được 
chủ động đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thiỊc chất 
hơn. Quan hệ với các đốì tác tiếp tục được mỏ rộng, 
thiết thực và hiệu quả; ký kết và triển khai nhiều 
hiệp định thương mại tự do. Vị thế và uy tín của 
nước ta trên trường quốc tế được nâng cao.

Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn còn nhiều hạn chế, 
yếu kém và khó khăn, thách thức. Kết quả phát 
triển kinh tế - xã hội trên nhiều mat vẫn chưa 
tương xứng vối tiềm năng, lợi thế và thiếu tính bền 
vững. Tăng trưởng kinh tế thấp hơn mục tiêu kế 
hoạch đề ra, chưa thu hẹp được khoảng cách và bắt 
kịp các nước trong khu vực. Năng suất, chất lượng 
và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, chưa 
thực sự dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo. Các dột phá chiến lược và cơ cấu 
lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng 
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trưởng chưa có những bíít phá lớn. Mô hình tăng 
trưởng vẫn còn phụ thuộc lốn vào bên ngoài; chưa 
quan tâm đúng mức đến chuỗi giá trị và cung ứng 
trong nưóc. Văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường một 
số mgt còn yếu kém, khắc phục còn chậm. Quản lý, 
phát triển xã hội còn nhiều hạn chế, chưa theo kịp 
yêu cầu phát triển. Một số biểu hiện suy thoái đạo 
đức, lốì sống, văn hóa ứng xử và những vụ việc bạo 
lực gia đình, bạo hành trẻ em gây bức xúc xã hội. 
Chênh lệch giàu - nghèo có xu hưống gia táng, đời 
sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất 
là ỗ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thi@n 
tai; khoảng cách phát triển giữa các địa phương, 
vùng, miền còn khá lón. Quản lý nhà nước về văn 
hóa, nghệ thuật, t6n giáo, tín ngưỡng, thông tin 
truyền thông nhiều mặt còn bất cập. Tình trạng 
phá rừng, khai thác cát, đá, sỏi trái phép còn diễn 
ra ở nhiều địa phương. Chất lượng môi trường ở 
nhiều nơi xuống cấp, nhất là t$i các đô thj, khu 
công nghiệp, làng nghề, lưu vực một số sông. Hiệu 
lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý kinh tế, xã hội m^t 
số m^t còn hạn chế, bất cập. Năng lực, phẩm chất, 
ý thức kỷ luật của m©t bộ phận cán bộ, công chức, 
viên chức chưa cao; còn tình trạng nhũng nhiễu, 
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tham nhũng vặt, gây bức xúc cho người dân, doanh 
nghiệp. Sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội 
với bảo đảm quốc phòng, an ninh chưa thiỊc sự chặt 
chẽ, hiệu quả. Bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn 
lãnh thS còn nhiều khó khăn, thách thức; tình hình 
an ninh, trật t氏 an toàn xã hội tr@n một số địa bàn 
còn diễn biến phức tạp. Chưa tan dụng, khai thác 
tốt những cơ hội và điều kiện thuận lợi trong hội 
nhập quốc tếí

Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM vụ VÀ GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

5 NĂM 2021 - 2025

I- BỐI CẢNH TÌNH HÌNH THẾ GIỚI 
VÀ TRONG NƯÔC

1. về bối cảnh quốc tế và khu vực

Tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, 
phức t@p, khó dự báo. Hòa bình, hợp tác, liên kết để 
phát triển vẫn là xu thế lớn nhưng chủ nghĩa dân 
tộc cực đoan, xung đột cục bộ, sắc tộc, tôn giáo, 
tranh chấp lãnh thổ, tài nguyên là những thách 
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thức lớn đe dọa sự ổn định và phát triển ở một số 
khu vực, quốc gia. Cạnh tranh chiến lược giữa các 
nước lớn gia tăng, đi kèm theo đó là sự điều chỉnh 
chiến lược, chính sách ỏ nhiều quốc gia, tap hợp lực 
lượng ngày càng linh hoạt, phức t孕p. Châu Á - Thái 
Bình Dương tiếp tục là trung tâm phát triển năng 
động hàng đầu trên thế giới. Tình hình Biển Đông 
diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, đe dọa 
nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định của khu vực và 
môi trường đầu tu phát triển.

Tâng trưởng kinh tế thế giới có khả năng chậm 
hơn giai đoạn trước; thương mại và đầu tư quốc tế 
có xu hướng giảm; nợ công toàn cầu tăng, rủi ro 
trên thị trường tài chính, tiền quốíữ tS gia táng. 
Đặc biệt, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, 
khó kiểm soát, gây ra suy thoái trầm trọng và 
khủng hoảng kinh tế toàn cầu, có khả năng tá_c 
động lâu dài đến nền kinh tế thế giối; làm thay 
đổi sâu sắc trat tu, cấu trúc kinh tế, phương thức 
quản tri toàn cầu, cách thdc hoạt động kinh tế và 
tổ chức đời sống xã hội của thế giới. Các tap đoàn 
đa quốc gia tái phân bổ cơ sở sản xuất kinh doanh, 
hình thành những liên minh kinh tế mối; các nưốc 
có thg tận dụng thèỉi cơ để đẩy nhanh chương tĩình 
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cải cách. Các liên kết kinh tS khu vực và song 
phương tiếp tục được thúc đẩy, tuy nhi@n liên kết 
kinh tS toàn cầu vẫn gặp khó khăn. Xu hướng đa 
cực, nhiều trung tâm của kinh tế thế giới ngày 
càng rõ với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các nền kinh 
tế mới nổi và đang phát triển. Kinh tế số, kinh tế 
tuần hoàn, tăng trưởng xanh đang là mô hình 
nhiều quốc gia lựa chọn. Các hiệp định thương 
mại đi liền với việc gia tăng các hàng rào bảo hộ 
thương mại phi thuế quan.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lẩn thứ tư tác 
động nhanh, sâu rộng đến mọi mat kinh tế, văn 
hóa, xã hội, môi trường. Tiến bộ công nghệ có thể 
làm thay đổi bản chất của thương mại, đầu tu và 
lao động toàn cầu, tQ0 cơ hội cho các nước đi sau 
tăng tốc phát triển nhưng cũng có thể khiến cho 
các khâu sản xuất có thể chuyển ngược trẻi lại các 
quốc gia phát triển, làm hạn chế dòng dịch chuyển 
vốn toàn cầu.

Các thách thức về biến đổi khí hậu, suy thoái 
môi trường, cạn kiệt tài nguyên, sử dụng nguồn 
nước xuyên biên giới, nhất là nguồn nước sông 
Mê Kông, thiên tai, dịch bệnh và thách thức an 
ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng, đat ra 
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yêu cầu ngày càng cấp bách về tăng cường hợp t自c 
xử lý, đặt ra nhiều vấn đề, thách thức lớn chưa 
từng có cho phát triển nhanh và bền vững. Cạnh 
tranh giữa các quốc gia vể tài nguyên nước, năng 
lượng tiếp tục gay gắt và ảnh hưởng ti©u cực đến 
nhiều quốc gia, nhất là ở khu vực châu Á. Tổ chức 
ASEAN với việc hoàn thành triển khai Tầm nhìn 
ASEAN 2025 góp phần quan trọng vào củng cố hòa 
bình, ổn định và phát triển trong khu vực. Chuyển 
dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sẽ 
là xu thế rõ nét hơn trong thời kỳ t6i.

2. về bối cảnh trong nước

Thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới đã 
lớn mạnh hơn nhiều cả về quy mô và sức cạnh tranh 
của nền kinh tế; tình hình chính trị - xã hội, kinh tế 
vĩ mô ổn định, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp 
và xã hội tăng lên; tính tự chủ được cải thiện; tích 
lũy và nâng cao năng lực quản tri nhà nước, điều 
hành phát triển kinh tế - xã hội; uy tín, vị thế đất 
nước ngày càng được củng cố trên trường quốc tế. 
Chất lượng tăng trưởng kinh tS từng bước được cải 
thiện, cơ cấu kinh tế bước đầu chuyển dịch sang 
chiều sâu, hiệu quả sử dụng các yếu tS đầu vào cho 
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nền kinh tế được cải thiện đáng kể. Nguồn lao động 
dồi dào, có khả năng thích nghi tốt với những thay 
đổi khoa học và công nghệ. Kinh tế hội nhập ngày 
càng sâu rộng, một số hiệp định thương mại tự do 
(FTA) thế hệ mổi quan trọng như： Hiệp định Đốì tác 
toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 
(CPTPP), Hiệp định Đốì tác kinh tế toàn diện khu 
vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do Vi@t 
Nam - EU (EVFTA)... đòi hỏi phải cải cách thể chế 
kinh tế mạnh mẽ hơn nữa, tẹio cơ hội mở rộng thị 
trưdng, đầu tư cho phát triển công nghiệp và thực 
hiện công nghiệp hóa. Khu vực tu nhân đóng góp 
ngày càng lớn vào phát triển kinh tế đất nước. 
Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, môi trường, quốc 
phòng, an ninh, đốỉ ngoại được quan tâm và có sự 
chuyển biến tích cực; tầng lớp trung lưu gia tăng 
nhanh; vẫn còn cơ hội cơ cấu dân số vàng; thành 
quả xây dựng nông thôn mối được củng cố, đời sống 
mọi mat của người dân không ngừng được cải thiện.

Tuy nhiên, trong giai đoạn t6i nền kinh tế phải 
đốì mặt vói rất nhiều khó khăn, thách thức, tiềm 
ẩn nhiều rủi ro. Nguy cơ rơi vào bẫy thu nhập 
trung bình và khả năng tụt hậu xa hơn về kinh tế 
vẫn là thách thức lón; độ mỏ của nền kinh tế lốn 
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làm các tác động tiêu cực của kinh tế thế giới đến 
kinh tế trong nước nhanh và mạnh hơn. Khả năng 
tự chủ của nền kinh tg chịu ảnh hưởng mạnh từ 
biến động hoạt động sản xuất khu vực đầu tư nước 
ngoài và một số thi trường lớn. Khó khăn, yếu kém 
nội tại của nền kinh tế chậm được khắc phục; năng 
lực tiếp cận kinh tế số còn hạn chế; các yếu tổ' nền 
tảng như thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực chất 
lượng cao, công nghệ... còn thấp so với yêu cầu để 
đưa Vi@t Nam sốm trở thành m°t mtóc công nghiệp 
theo hướng hiện đại. Mức độ tham gia của Vigt Nam 
vào các chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực vẫn 
còn hạn chế và tham gia ồ các công đoạn giản đơn. 
Nhu cầu vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội rất 
lón trong khi đó nguồn vốn nhà nước, vốn ưu đãi và 
viện trẹỉ đều có xu hướng giảm.

Các vấn đề xã hội gây áp lực lớn đến phát triển 
kinh tế-xã hội, như già hóa dân sg chênh lệch giàu - 
nghèo và trình độ phát triển. Thiên tai, dịch bệnh, 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng, xâm nhập mặn 
ngày càng nhanh với cường độ mạnh, khó lường, đặc 
bi@t là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19 có 
thể kéo dài đến những năm đầu của kế hoạch 5 nám 
2021 - 2025. Những thách thức về khai thác, sử dụng 
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hiệu quả, bền vững nguồn nước, tài nguyên, đất đai 
và xử lý ô nhiễm môi trường sẽ tác động nặng nề 
đến phát triển kinh tế, xã hội. Nhiệm vụ bảo vệ độc 
lập, chủ quyền, bảo đảm an ninh quốc gia còn gặp 
nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình an ninh 
chính trj, trat tự, an toàn xã hội trên một số địa bàn 
còn diễn biến phức tqp. Yêu cầu đat ra không chỉ 
hóa giải các nguy cơ, thách thức mà còn phải tích 
cực, chủ động trưốc thời cơ mới khi cấu trúc kinh tế 
thế giới, quản trị toàn cầu được định hình lại, 
phương thức sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng và đời 
sống xã hội thay đổi sau đại dịch Covid-19.

II- MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục tiêu tổng quát

Bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh và bền 
vững trên cơ sỏ ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển 
khoa học, công nghệ và đổi mối sáng tạo; phấn đấu 
tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức binh quân 
của 5 năm 2016 - 2020, đến năm 20251 là nưốc đang 

1. Kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, 
thống nhất đất nước.
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phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt 
qua mức thu nhập trung bình thấp. Nâng cao năng 
suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; 
thuc hiện các giải pháp khắc phục tác động của đại 
dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi kinh tế. Phát 
huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con ngưdi Việt Nam 
và sức sáng tạo của mỗi cá nhân. Từng bước xây 
dựng xã hội trat tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, 
dân chủ, công bằng, văn minh; bảo đảm cuộc sống 
bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Bảo đảm an 
sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Chú 
trọng bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với 
biến đổi khí hậu. Tăng cường quốc phòng, an ninh; 
kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc 
lập, chủ quyền, thốhg nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc 
gia và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để 
phát triển đất nưốc. Chủ động hội nhập quốc t6, 
nâng cao hiệu quả công tác đốì ngoại và vị thế, uy 
tín của Vi@t Nam trên trường quốc tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

2.1. Về kinh tế
-TỐC độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước 

(GDP) bình quân 5 năm khoảng 6,5 - 7%/nám.
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-GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 
4.700 - 5.000 USD1.

1. Theo đánh giá lại quy mô nền kinh tế của Tổng cục 
Thống kê, quy mô nền kinh tế năm 2019 là 332 ứ USD, GDP 
bình quân đầu người là 3.442 USD, năm 2020 đạt 343,6 tỉ 
USD (khoảng 8 triệu tỉ đồng) và GDP bình quân đầu người 
đạt 3.521 USD. Các chỉ tiêu kinh tế tính toán cho phương 
hướng phát triển kinh tể" - xã hội 5 năm 2021 - 2025 căn cứ 
vào số liệu đã được đánh giá lại.

-Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đạt trên 
25% GDP; kinh tế số đạt khoảng 20% GDP.

-Đóng góp của năng suất các nhân tổ' tSng hợp 
(TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 45%.

-Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình 
quân trên 6,5%/năm.

-Tỷ lệ đô thi hóa khoảng 45%.
2.2. Về xã hội
-Tuổi thọ trung bình khoảng 74,5 tuSi, trong 

đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tốì thiểu 67 năm.
_ Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao 

động xã hội khoảng 25%.
-Tỷ lệ lao động qua đào tqo là 70%, trong đó có 

bằng cấp, chứng chỉ đgt 28 - 30%.
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-Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%.
-Tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm 

1 - 1,5%/năm.
-Có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân.
-Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số.
-Tỷ lệ xã đgt chuẩn nông thôn mới tối thiểu 

80%, trong đó có 10% đ孕t chuẩn nông thôn mới 
kiểu mẫu.

2.3. Về môi trường
-Tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 

của dân cư thành thi là 95 - 100% và nông thôn 
là 93 - 95%.

-Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
đô thị bảo đảm ti@u chuẩn, quy chuẩn đ^t 90%.

-Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang 
hoạt động có hệ thốhg xử lý nước thải tap trung đ@t 
tiêu chuẩn môi trường đ$t 92%.

-Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm 
trọng được xử lý(ỉqt 100%.

-Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ỗ mức 42%.
Trong quá trình thực hiện, quyết tâm phấn đấu 

đạt các mục tiêu và chỉ tiêu ở mức cao nhất, đồng 
thời chủ động chuẩn bị các phương án để kịp thời 
thích ứng với những biến động của tình hình.
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Ill- VỂ CÁC CÂN ĐỐI LỚN

1. Thúc đẩy táng trưỏng kmh tế trên cơ sỗ ổn 
định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy tăng tổng tích lũy tài 
sản chiếm khoảng 27 - 28% GDP và duy trì tỷ trọng 
tiêu dùng cuối cùng không thấp hơn 73% GDP.

2. Tổng vốn đầu tu toàn xã hội bình quân 5 
năm bằng khoảng 32 - 34% GDP.

3. Tỷ lệ huy động nguồn ngân sách giai đoạn 
2021 - 2025 đạt 15 - 16% GDP; đến năm 2025, nợ 
công không quá 60% GDP, Ĩ1Ợ chính phủ không quá 
50% GDP. Bội chi ngân sách nhà nước giai đoạn 
2021 - 2025 bình quân 3,7% GDP.

4. Bảo đảm cân đốì năng lượng quốc gia.

IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tS thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy 
tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ 
vững Ổn định kinh tế vĩ mô

1.1. Tập trung thực hiện đồng bộ cấc giải pháp 
để hoàn thiện cơ bản các yếu tố cấu thành thể chế 
kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước, thị 
trường và xã hội

97



Tiếp tục đổi mổi, nâng cao hiệu quả công tác xây 
dựng và thi hành nghiêm pháp luật, bảo đảm tiến 
độ, chất lượng, đầy đủ, đồng bộ, khả thi, chi phí 
tuân thủ thấp, hiện đại, hội nhập, có sức cạnh tranh 
quốc tế. Tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát 
triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh 
nghiệp, kinh tế hợp tác, hợp tác xã, các yếu tS, các 
loại thị trường. Vận hành đồng bộ thị trường quyền 
sử dụng đất, thị trường lao động, thị trường bất 
động sản, thi trường khoa học và công nghệ, thi 
trường tài chính... theo chuẩn mực của nền kinh tế 
thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập quốc tế. Tiếp 
tục phát triển mạnh thi trường dịch vụ pháp lý, tgo 
điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp 
tăng cường quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư, 
kinh doanh và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Đổi mới mạnh mẽ hơn phương thítc quản lý nhà 
nưóc về kinh tế theo hướng chuyển giao những 
công việc Nhà nưởc không nhất thiết phải làm cho 
các tS chức xã hội, chuyển đổi cung cấp trực tiếp 
dịch vụ công sang phương thtíc đặt hàng. Đổi mới 
mạnh mẽ phân cấp, phân quyền và nâng cao hiệu 
quả phốĩ hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. 
Nhà nước quản lý các cân đốì lớn, giữ vai tr6 định 
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hướng phát triển chung cho cả nước. Chính quyền 
địa phương tap trung thực hiện chức năng cung 
cấp dịch vụ xã hội cơ bản, giải quyết các vấn đề xã 
hội, thực thi pháp luật, cải thiện môi trường kinh 
doanh và bảo đảm an ninh, trat tự tr@n địa bàn.

Phát huy vai trò của người dân, doanh nghiệp, 
các tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp và cộng 
đồng trong tham gia xây dựng, phản biện xã hội và 
giám sát thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách của 
Nhà nước. Phát huy sức mạnh của khôi đại đoàn kết 
toàn dân tộc, Mặt trận và các đoàn thể nhân dân để 
thi đua phát triển kinh t& - xã hội, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh và xây dựng chúih quyền các cấp.

Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi số. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp 
luat đốì với xây dựng chính phủ điện tử hưống tối 
chính phủ số. Xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện 
khung khổ pháp lý cho các mô hình kinh doanh mói 
ứng dụng công nghệ cao, mô hình kinh tế chia sẻ, 
giao dịch, quản lý các tài sản kỹ thuat số, đầu tư mạo 
hiểm, các phương thức thanh toán mới, hệ thống xác 
thĩỊc và định danh điện tử. Sớm hoàn thành việc xây 
dựng và đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu 
quan trọng và nền tảng kết nốì, chia sẻ quốc gia.
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Đổi mối cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tu, ưu 
tiên thu hút các nguồn lực của xã hội phát triển các 
vùng kinh tế trọng điểm, các cực tăng trưởng, các 
đô thj lớn, cầc ngành mũi nhọn, các công trình 
trọng điểm quốc gia và các dự án lớn mang tính 
liên kết vùng. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy 
định pháp luật liên quan đáp ứng yêu cầu thực 
hiện các cam kết quốc tế. Thực hiện chế độ kiểm 
toán, kế toán, thống kê phù hợp vối chuẩn mực 
quốc tế và nâng cao chất lượng công tár phân tích, 
dự báo, cảnh báo phục vụ quản lý, điều hành. Hoàn 
thiện hệ thống thông tin, thống kê phục vụ chí đạo, 
điều hành và đánh giá, xây dựng chính sách. Khẩn 
trương hoàn thành Quy hoạch tSng thể quốc gia, 
các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng và 
quy hoạch tỉnh.

1.2. Về tài chính, tiền tệ và hoạt động ngân hảng
Tiếp tục điều hành đồng bộ, linh hoạt các chính 

sách vĩ mô. Điều hành chính sách tiền t® chủ động, 
linh hoạt, thận trọng, phốĩ hợp hài hòa với các 
chính sách khác nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát Iqhi phát, hỗ trợ tăng trưỏng kinh tế bền 
vững, Ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hốì. Tăng 
cường phối hợp và trao đổi thông tin giữa các bộ, 
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