
M�C TIÊU PHÁT TRI�N C�A VI�T NAM 
TRONG TH�P NIÊN T�I VÀ TRONG GIAI �O	N XA H
N 

 

                                                                                          �� Hoài Nam 
                                                                             Vi�n Khoa h�c xã h�i Vi�t Nam 
 

 Vi�t Nam b��c vào giai �o�n chi�n l��c phát tri	n 2011-2020 v�i t� cách là 

m
t n��c �ang phát tri	n có thu nh�p trung bình th�p. Mc tiêu phát tri	n c�a Vi�t 
Nam giai �o�n chi�n l��c 2011-2020 là ��n n�m 2020 v� c� b�n tr� thành n��c 

công nghi�p theo h��ng hi�n ��i, có thu nh�p trung bình. Theo tôi, chi�n l��c 

2011-2020 và vài ba chi�n l��c 10 n�m ti�p theo ph�i t�o ���c nh�ng n�n t�ng c�n 

thi�t �	 ��n gi�a th� k� này Vi�t Nam thành công trong vi�c rút ng�n quá trình phát 

tri	n, v��t qua b�y thu nh�p trung bình, tr� thành n��c công nghi�p phát tri	n, có 

thu nh�p cao. 

 �	 ��t ���c nh�ng mc tiêu k� v�ng này, Vi�t Nam c�n th�c thi m
t t�m 

nhìn ��n n�m 2050 theo h��ng phát tri	n rút ng�n hi�n ��i, k�t h�p t�t các ngu�n 

l�c qu�c t� do cách m�ng khoa h�c và công ngh�, kinh t� tri th�c và toàn c�u hoá 

và h
i nh�p qu�c t� t�o ra v�i các ngu�n l�c t ng h�p c�a qu�c gia cùng nh�ng l�i 

th� c�a ng�!i �i sau. Trên c� s� t�m nhìn ��n n�m 2050, c�n c th	 hoá thành 

nh�ng chi�n l��c b�t k"p cho t#ng giai �o�n 10 n�m. C�n coi Chi�n l��c phát tri	n 

giai �o�n 2011-2020 là chi�n l��c ��u tiên trong chu$i chi�n l��c nh%m th�c hi�n 

t�m nhìn này v�i tr�ng tâm là áp dng mô hình t�ng tr��ng m�i vì mc tiêu phát 

tri	n con ng�!i và v�n con ng�!i Vi�t Nam, �&y m�nh tái c� c�u n�n kinh t� theo 

h��ng nâng cao rõ r�t ch�t l��ng và hi�u qu�, k�t h�p t�i �u phát tri	n theo chi�u 

sâu là tr�ng tâm v�i phát tri	n theo chi�u r
ng, t�n dng t�t lao �
ng xã h
i, nh�t là 

� nông thôn. 

 Thách th�c cho vi�c th�c thi nh�ng chi�n l��c b�t k"p và v��t qua b�y thu 

nh�p trung bình, tr� thành n��c công nghi�p phát tri	n ��i v�i Vi�t Nam là r�t gay 

g�t. Vi�t Nam m�i thoát kh'i danh sách các n��c nghèo nh�ng ch�a th�t b�n v�ng. 

K�t c�u h� t�ng c�a n�n kinh t�, c�a �ô th" và c�a nông thôn ch�a phát tri	n; trình 

�
 chuyên môn hoá và s�c c�nh tranh c�a n�n kinh t� còn th�p; ngu�n nhân l�c 



� �

ch�t l��ng cao còn quá m'ng, trình �
 khoa h�c và công ngh�  còn thua kém nhi�u 

so v�i khu v�c. 

 Cho dù nh�ng thách th�c phát tri	n là r�t gay g�t. Nh�ng Vi�t Nam s(n sàng 

��i m)t �	 v��t qua. Vì l* �ó, m)c dù còn � thang b�c th�p nh�t trong các n��c có 

thu nh�p trung bình th�p, Vi�t Nam c+ng �ã b�t tay vào nghiên c�u v� b�y thu 

nh�p trung bình, nh�ng thành công và ch�a thành công, th�m chí th�t b�i � m
t s� 

n��c trên th� gi�i, �)c bi�t là � Châu Á, �	 rút ra nh�ng bài h�c cho Vi�t Nam 

nh%m t#ng b��c tr� l!i câu h'i: Vi�t Nam c�n làm gì và làm nh� th� nào �� tránh 

���c b	y thu nh
p trung bình sau 20 n�m – 30 n�m? Trên c� s� �ó Vi�t Nam s* 

ph�i t#ng b��c t�o l�p nh�ng n�n t�ng c�n thi�t gì cho gi�i bài toán này ngay t# 

trong Chi�n l��c phát tri	n giai �o�n 2011-2020. 

 Nh�ng n�n t�ng c�n thi�t ph�i t�o l�p ngay trong Chi�n l��c phát tri	n giai 

�o�n 2011-2020, theo suy ngh, c�a chúng tôi g�m: 

 - T�o l�p n�n t�ng chính tr" - kinh t� - xã h
i – v�n hoá và con ng�!i cho s� 

phát tri	n nhanh và b�n v�ng ��t n��c trong giai �o�n phát tri	n 2011- 2050. 

 - Coi tr�ng v�n con ng�!i, phát tri	n m�nh giáo dc và �ào t�o theo các tiêu 

chu&n qu�c t�, có th	 ch� nh%m phát huy t�t nh�t l�i th� dài h�n do con ng�!i Vi�t 

Nam t�o ra. 

 - Phát tri	n m�nh nông nghi�p, nông thôn theo h��ng hi�n ��i, gi�i quy�t t�t 

v�n �� nông dân, nông nghi�p và nông thôn, xoá nghèo m
t cách b�n v�ng và t�o 

�i�u ki�n �	 nông dân có cu
c s�ng ngày càng khá gi�, nông thôn ngày càng ph�n 

vinh v�i nh�ng nét �)c s�c c�a v�n hoá Vi�t Nam. �ây là n�n t�ng r�t quan tr�ng 

�	 t�o c� s�  n �"nh chính tr" - xã h
i cho vi�c th�c hi�n thành công phát tri	n rút 

ng�n, chi�n l��c b�t k"p. 

 - Xây d�ng chi�n l��c và chính sách công nghi�p và công ngh� b�t k"p; ch� 

�
ng và tích c�c tham gia vào chu$i giá tr" toàn c�u, phát tri	n n�ng l�c n
i sinh 

c�a qu�c gia, doanh nghi�p �	 ti�p nh�n s� chuy	n giao s�n xu�t và công ngh� hi�n 

nay c�a các công ty xuyên qu�c gia c�a các c�!ng qu�c kinh t�, các ��i tác chi�n 

l��c v�i Vi�t Nam. 
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 - Phát tri	n m�nh kinh t� bi	n và ven bi	n, các vùng kinh t� tr�ng �i	m, vùng 

kinh t� �
ng l�c, các khu kinh t� t� do, khu m�u d"ch t� do; vùng và cm công 

nghi�p h$ tr� trên c� s� chuyên môn hoá cùng công ngh� hi�n ��i và c�n ���c coi 

là m
t n
i dung tr�ng y�u c�a tái c�u trúc l�i n�n kinh t�, chuy	n � i mô hình t�ng 

tr��ng. 

 - T#ng b��c xây d�ng các t�p �oàn doanh nghi�p Vi�t Nam có quy mô l�n �a 

s� h�u, có s� góp v�n không h�n ch� c�a các nhà ��u t� t� nhân trong n��c và n��c 

ngoài ��ng th!i phát tri	n m�nh doanh nghi�p v#a và nh' v�i công ngh� phù h�p. 

 - � i m�i c� ch� phân b  các ngu�n l�c xã h
i cho phát tri	n, �)c bi�t là 

phân b  l�n ��u. Nâng cao hi�u qu� c�a ��u t� công và khu v�c kinh t� nhà n��c, 

coi tr�ng ��u t� t� nhân và có c� ch�, chính sách khuy�n khích m�nh m* h�n ��u 

t� t� nhân. Tôn tr�ng nh�ng quy lu�t khách quan c�a kinh t� th" tr�!ng và vai trò 

tham gia phân b  c�a th" tr�!ng. Gi�i quy�t t�t quan h� gi�a th" tr�!ng và nhà n��c 

trong phân b  các ngu�n l�c cho chi�n l��c b�t k"p. 

 - Xây d�ng ��ng b
 k�t c�u h� t�ng c�n thi�t cho vi�c khai thác và phát huy 

t�t các ngu�n l�c cho s� phát tri	n nhanh, b�n v�ng n�n kinh t�, gi�m chi phí gia 

nh�p th" tr�!ng c�a các doanh nghi�p. 

 - Xây d�ng h� th�ng an sinh xã h
i bao ph� ngày càng r
ng kh�p m�i t�ng 

l�p nhân dân � m�i vùng ��t n��c, thu h-p kho�ng cách gi�u nghèo, b�t bình �.ng 

xã h
i, b�o v� ng�!i nông dân, ng�!i nghèo, ng�!i y�u th� tr��c nh�ng bi�n �
ng 

và r�i ro phát tri	n. 

 - Xây d�ng m
t nhà n��c m�nh, �� n�ng l�c d�n d�t quá trình phát tri	n rút 

ng�n hi�n ��i, ho�ch �"nh và t  ch�c th�c hi�n thành công nh�ng chi�n l��c b�t 
k"p và qu�n tr" qu�c gia v� r�i ro phát tri	n trong �i�u ki�n th� gi�i toàn c�u hoá 

��y bi�n �
ng ph�c t�p, khó l�!ng. 

* 

*     * 
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 Vi�t Nam �ang ��ng tr��c nhi�u c� h
i �an xen nhi�u thách th�c trong vi�c 

l�a ch�n và th�c thi thành công t�m nhìn và chi�n l��c phát tri	n rút ng�n, b�t k"p 

�	 ti�n k"p và ti�n cùng th!i ��i. V�n quý nh�t c�a Vi�t Nam là con ng�!i. L�i th� 
dài h�n và b�n v�ng nh�t c�a Vi�t Nam c+ng là l�i th� do con ng�!i và trí tu� Vi�t 
Nam t�o ra. Ch�m lo và phát tri	n t�t v�n con ng�!i Vi�t Nam là �i�u ki�n quy�t 

�"nh s� thành công c�a Vi�t Nam trong vi�c tr� thành n��c công nghi�p theo 

h��ng hi�n ��i có thu nh�p trung bình vào n�m 2020 và tránh ���c b�y thu nh�p 

trung bình �	 tr� thành m
t n��c công nghi�p phát tri	n có m�c thu nh�p cao, vào 

nh�ng n�m 50 c�a th� k� này. 

 


