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GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU TRUNG QUỐC THUỘC VEPR  

(VCES) 

Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc (VCES) là chương trình nghiên cứu chuyên sâu 

về các vấn đề liên quan tới kinh tế Trung Quốc, trực thuộc Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính 

sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Chương trình hướng tới các mục tiêu sau: 

(1) Tổng hợp, xây dựng dữ liệu nguồn về kinh tế Trung Quốc; Cung cấp thông tin, cập nhật và 

dự báo tình hình kinh tế Trung Quốc; 

(2) Thực hiện các nghiên cứu về kinh tế Trung Quốc, bao gồm cả nghiên cứu cơ bản và nghiên 

cứu chính sách; 

(3) Tư vấn chính sách trong các vấn đề kinh tế Trung Quốc và quan hệ kinh tế Việt – Trung.  

Chương trình dự tính cho ra các sản phẩm bao gồm:  

(1) Báo cáo định kỳ về tình hình kinh tế vĩ mô của Trung Quốc; (2) Báo cáo thường niên về 

Kinh tế Trung Quốc; (3) Các dự án, chương trình nghiên cứu liên quan tới kinh tế Trung Quốc 

trong mối tương quan với khu vực và tác động tới Việt Nam như Dự án Biên dịch tài liệu về 

Kinh tế và Chính sách Trung Quốc; (4) Các báo cáo chuyên đề về những vấn đề nổi bật về tình 

hình kinh tế - chính trị - xã hội của Trung Quốc và hàm ý chính sách cho Việt Nam; (5) Các hội 

thảo khoa học trong nước và quốc tế nhằm tạo ra một diễn đàn để các nhà nghiên cứu và hoạch 

định chính sách cùng trao đổi, thảo luận nhằm đưa ra những gợi mở, khuyến nghị đối với Việt 

Nam trong quan hệ kinh tế - chính trị với Trung Quốc; (6) Các khóa học, các chương trình đào 

tạo và báo cáo tư vấn có liên quan tới kinh tế Trung Quốc.  

Một trong những hoạt động học thuật chính của Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc 

thuộc VEPR (VCES) là “Hội thảo thường niên về kinh tế Trung Quốc” nhằm thúc đẩy hoạt động 

trao đổi khoa học của các học giả trong nước và quốc tế về tình hình kinh tế Trung Quốc đương 

đại. Tiếp nối thành công của Hội thảo “Trung Quốc: Những thách thức đối với mô hình tăng 

trưởng kinh tế hiện nay” (2012) và “Kinh tế Trung Quốc: Những rủi ro trung hạn” (2013), 

Hội thảo năm nay tiếp tục thảo luận về các vấn đề kinh tế và chiến lược của Trung Quốc trong 

bối cảnh Trung Quốc đang thể hiện những thay đổi nhất định trong việc xử lý các vấn đề mất 

cân bằng trong nước cũng như trong cách tiếp cận của quốc gia này với thế giới để khẳng định 

hình ảnh của một cường quốc khu vực và toàn cầu.  



  

  

 

 

 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA 

“TRUNG QUỐC TÁI CÂN BẰNG KINH TẾ  

VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐA CHIỀU ĐỐI VỚI KHU VỰC” 

Ngày 28-11-2014 

Phòng Hội thảo 801, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu 

08:30 – 08:40 Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu 

08:40 – 08:45              Phát biểu khai mạc: TS. Nguyễn Đức Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường ĐHKT – ĐHQGHN  

08:45 – 09:05 Báo cáo đề dẫn “Tái cân bằng kinh tế ở Trung Quốc” – TS. Phạm Sỹ Thành – 

Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc thuộc VEPR (VCES)  

09:05 – 09:15 Bế mạc phiên mở đầu 

 

Tiểu ban 1: Tái cân bằng kinh tế ở Trung Quốc và những tác động 

09:15 – 09:35 “Đa giác hiển thị với 4 đỉnh mới nổi ở Đông Nam Á và sự lựa chọn tất yếu về 

chiến lược trong 20 năm tới” – PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng  – Đại học Kinh tế 

Quốc dân   

09:35 – 09:45 Trao đổi của chuyên gia 

09:45 – 10:05 “Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc và Khuyến nghị chính sách 

cho Việt Nam” – ThS. Phùng Thanh Quang, ThS. Nguyễn Thành Trung – Viện 

Ngân hàng Tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân 

10:05 – 10:15 Trao đổi của chuyên gia  

10:15 – 10:30 Nghỉ giải lao 

10:30 – 10:50 “Định hướng mới trong chính sách kinh tế vĩ mô: Bản nâng cấp kinh tế 

Trung Quốc” – Trần Hoàng Anh – Đại học Trung Sơn, Quảng Châu, Trung 

Quốc 

10:50 – 11:00 Trao đổi của chuyên gia 

11:00 – 11:20 “Cải cách Doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho Việt 

Nam” – Nguyễn Duy Minh, Phan Đặng Bảo Anh – Đại học Tài chính – 

Marketing 

 



  

  

 

 

 

  

Tiểu ban 2: Liên kết kinh tế giữa Trung Quốc với khu vực và những hệ quả 

09:15 – 09:35 “Trung Quốc chuyển dịch phát triển trong bối cảnh kinh tế khu vực và toàn 

cầu mới” – TS. Võ Trí Thành – Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương 

(CIEM) 

09:35 – 09:55 “Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng: Bối cảnh mới, nội dung mới và một 

số vấn đề đặt ra với Việt Nam” – ThS. Nguyễn Quốc Trường – Viện Chiến lược 

Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

09:55 – 10:05 Trao đổi của chuyên gia  

10:05 – 10:25 “Cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Châu Á-Thái 

Bình dương và những tác động tới khu vựcc” – Nguyễn Thế Phương – Đại 

học KHXH&NV Tp.Hồ Chí Minh, Bùi Quốc Khánh – Bộ Công an 

10:25 – 10:35 Trao đổi của chuyên gia 

10:35 – 10:50 Nghỉ giải lao 

10:50 – 11:10 “Phương thức phối hợp đồng bộ trên các mặt trận truyền thông – pháp lý – 

học thuật của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông” – ThS. Trương Minh Huy 

Vũ, ThS. Lục Minh Tuấn – Đại học KHXH&NV Tp. Hồ Chí Minh 

11:10 – 11:20 Trao đổi của chuyên gia  

11:20 – 11:40  Kết luận và bế mạc hội thảo 

  

BAN TỔ CHỨC 

 



  

  

 

 

 

 

Danh sách báo cáo tiểu ban 1: 

TÁI CÂN BẰNG KINH TẾ Ở TRUNG QUỐC VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG 

 

1, “Đa giác hiển thị với 4 đỉnh mới nổi ở Đông Nam Á và sự lựa chọn  

tất yếu về chiến lược trong 20 năm tới”  

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng – Đại học Kinh tế Quốc dân   

 

2, “Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của Trung Quốc và Khuyến nghị  

chính sách cho Việt Nam”  

ThS. Phùng Thanh Quang, ThS. Nguyễn Thành Trung – Viện Ngân hàng Tài 

chính, Đại học Kinh tế Quốc dân 

 

3, “Định hướng mới trong chính sách kinh tế vĩ mô: Bản nâng cấp kinh 

tế Trung Quốc”  

Trần Hoàng Anh – Đại học Trung Sơn, Quảng Châu, Trung Quốc 

 

4, “Cải cách Doanh nghiệp nhà nước ở Trung Quốc và kinh nghiệm cho 

Việt Nam” 

Nguyễn Duy Minh, Phan Đặng Bảo Anh – Đại học Tài chính – Marketing 
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MỘT ĐA GIÁC ĐANG ĐỊNH HÌNH VỚI 4 

ĐỈNH MỚI NỔI Ở ĐÔNG Á VÀ SỰ LỰA 

CHỌN KHÔNG TRÁNH KHỎI VỀ CHIẾN 

LƯỢC TRONG 20 NĂM TỚI

PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng

Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế 
Đại học Kinh tế quốc dân 

Email: nguyenlang2020@gmail.com
ĐTDĐ: 0983478486

Câu hỏi nghiên cứu

• Đồng Á vận động theo hướng nào?

• Liệu còn chỗ cho lý thuyết “đàn nhạn 

bay” nữa hay không?

mailto:nguyenlang2020@gmail.com
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Đàn nhạn bay và việc chuyển đổi 

cơ cấu ở Đông Á

* Photo by Saizou Uchida

Phương pháp nghiên cứu

• Xây dựng danh mục các quốc gia và các nền kinh tế 

Đông Á theo trình độ phát triển  

• Lựa chọn các nền kinh tế đang nổi về năng lực cốt lõi 

để hình thành đỉnh đa giác 

• Thu hẹp danh sách các nền kinh tế được lựa chọn như 

là đỉnh của đa giác 

• Xác định đa giác mới định hình với 4 đỉnh đang nổi ở 

Đông Á 
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Trung Quốc-Đỉnh về thương mại 

và dự trữ ngoại tệ 
Thương mại của Trung 

Quốc  tăng vọt  1978-2011

Thặng dự thương  mại khổng lồ

Hàn Quốc- Đỉnh về công nghệ

•Source: Howard Alper (2012)
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Chi đầu tư nghiên cứu và p-hát triển 

trong GDP năm 2000 và 2010

•Source: Howard Alper (2012)

Tỷ trọng đầu tư trong phát triển tri thức của 

một số nước- Hàn Quốc có dấu hiệu vượt Mỹ

• Source: Howard Alper (2012)
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Nhật Bản- Đỉnh về tiến bộ kỹ thuật

• Nền công nghiệp sản xuất- chế tạo tốt 

• Công nghiệp tích hợp sang đơn 

nguyên 

Singapore

• Trung tâm tài chính quốc tế hùng 

mạnh

• Khả năng cạnh tranh quốc gia cao 
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Một đa giác đang định hình với 4 

đỉnh đang nổi ở Đông Á 

Trung Quốc (C)

(Thương mại và dự trữ 

ngoại tệ)

Hàn Quốc  (K) 

(Công nghệ)

Nhật Bản (J)

(Kỹ thuật 

Singapore (S)

(Tài chính)

Những lựa chọn không tránh khỏi về 

chiến lược trong 20 năm tới 

• Kết nối 

• Tái cấu trúc 
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Trân trọng cảm ơn!

• Hỏi- đáp
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LOGO

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGOÀI 

CỦA TRUNG QUỐC VÀ KHUYẾN NGHỊ 

CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM

1

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

Ths.Phùng Thanh Quang

Ths.Nguyễn Thành Trung

Nguyễn Ngọc Anh

Lê Thị Loan

Nguyễn Ngọc Thanh
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1. CÁC CHÍNH SÁCH CHỦ YẾU VỀ OFDI CỦA TRUNG QUỐC

NỘI DUNG CHÍNH

3

2. THỰC TRẠNG OFDI CỦA TRUNG QUỐC

3. ĐẶC ĐIỂM OFDI CỦA TRUNG QUỐC

4. ĐÁNH GIÁ CÁC ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY OFDI TRUNG QUỐC

2002-2005: CỞI TRÓI

CÁC CHÍNH SÁCH OFDI CỦA TRUNG QUỐC 

4

TRƯỚC 2002: HẠN CHẾ

2006- NAY: KHUYẾN KHÍCH

1

2

3
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6

OFDI theo ngành

OFDI theo thời gian

HệOFDI theo hình 
thức đầu tư

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG OFDI CỦA 
TRUNG QUỐC

OFDI theo quốc 
gia
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ĐẦU TƯ THEO THỜI GIAN

7

Nguồn: MOFCOM.

ĐẦU TƯ THEO THỜI GIAN

Nguồn: MOFCOM.
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2012: Trên toàn cầu, dòng vốn FDI có 
xu hướng giảm 18%. Trung Quốc lại 
tăng 17,5%, đứng thứ ba thế giới.

Xu hướng tăng nhưng không ổn định 
theo ngành, theo khu vực: Tăng ở 
Châu Phi, giảm ở Mỹ la tinh và một số 
nước Asia.

Vào Mỹ và EU: chủ yếu là M&A.

Vào Châu Phi: chủ yếu là GI.

ĐẦU TƯ THEO THỜI GIAN

Nguồn: UNCTAD

ĐẦU TƯ THEO KHU VỰC

Nguồn: Rohdium Group
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China ODI 2005-2013 by region and sector

11

Nguồn: MOFCOM data, exclude Hongkong

OFDI TRUNG QUỐC NĂM 2012 
THEO KHU VỰC

Nguồn: unctad
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Nguồn: Rohdium Group

ĐẦU TƯ VÀO MỸ (M&A vs GI)

Nguồn: Rohdium Group

http://rhg.com/wp-content/uploads/2014/01/Figure11.
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ĐẦU TƯ VÀO MỸ THEO NGÀNH

Nguồn: Rohdium Group

ĐẦU TƯ VÀO MỸ THEO SỞ HỮU

Nguồn: Rohdium Group

http://rhg.com/wp-content/uploads/2014/01/Figure2.
http://rhg.com/wp-content/uploads/2014/01/Figure3.
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ĐẦU TƯ VÀO EU27 (M&A vs GI)

Nguồn: Rohdium Group
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ĐẦU TƯ VÀO MỘT SỐ NƯỚC EU

Nguồn: Heritage Foundation.

ĐẦU TƯ VÀO CHÂU PHI

Nguồn: MOFCOM.
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ĐẦU TƯ VÀO CHÂU PHI LŨY KẾ

Nguồn: MOFCOM, END 2012

OFDI  TRUNG QUỐC THEO NGÀNH 
VÀO CHÂU PHI LŨY KẾ 2012

Nguồn: MOFCOM.
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ĐẦU TƯ VÀO HONGKONG

Nguồn: MOFCOM.

OFDI TRUNG QUỐC THEO NGÀNH 
2005-2012

Nguồn: Heritage Foundation.
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OFDI THEO NGÀNH NĂM 2013

Nguồn: Heritage Foundation?

ĐẶC ĐIỂM CỦA OFDI TRUNG QUỐC

ĐA NGÀNH, ĐA LĨNH VỰC

CHỦ YẾU LÀ M&A TẠI MỸ VÀ EU.

CHỦ YẾU LÀ ĐẦU TƯ MỚI GI TẠI CHÂU 
PHI VÀ CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN.

CHỦ YẾU ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI CÁC 
DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC.

ĐẦU TƯ THƯỜNG ĐƯỢC “DỌN 
ĐƯỜNG” BỞI VIỆN TRỢ, TÍN DỤNG 
NHÀ NƯỚC.

KHÔNG Ổn ĐỊNH THEO KHU VỰC VÀ 
THEO NGÀNH.



11/26/2014

14

ĐỘNG CƠ CỦA OFDI TRUNG QUỐC

 TÌM KIẾM TÀI NGUYÊN

 CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG.

MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

 CÁC CÔNG TY NHÀ NƯỚC MẤT DẦN VỊ TRÍ 
ĐỘC QUYỀN TRÊN SÂN NHÀ, CÓ ĐỘNG LỰC 
VƯƠN RA THẾ GIỚI.

 TÌM KIẾM LAO ĐỘNG GIÁ RẺ TẠI CÁC NƯỚC 
ĐANG PHÁT TRIỂN CHÂU PHI, CHÂU Á.

 THU HÚT FDI KHÔNG GẮN VỚI CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ. CẦN THỰC HIỆN OFDI ĐỂ 
TIẾP CẬN CÔNG NGHỆ CAO.

HẠN CHẾ CỦA OFDI TRUNG QUỐC

CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ỦNG HỘ CỦA 
NHIỀU QUỐC GIA TIẾP NHẬN VỐN.

NHIỀU DỰ ÁN OFDI, ĐẶC BIỆT LÀ TẠI 
CÁC QUỐC GIA ĐANG PHÁT TRIỂN 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ LÀ KHÔNG BỀN 
VỮNG, KHÔNG GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ CỦA QUỐC GIA TIẾP NHẬN 
VỐN. 
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TỪ VIẾT TẮT

LOGO

30



 

 

Danh sách báo cáo Tiểu ban 2: 

LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA TRUNG QUỐC VỚI KHU VỰC  

VÀ NHỮNG HỆ QUẢ 

 

1, “Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng: Bối cảnh mới, nội dung mới và một số vấn 

đề đặt ra với Việt Nam”  

ThS. Nguyễn Quốc Trường – Viện Chiến lược Phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư  

 

2, “Cạnh tranh chiến lược giữa Trung Quốc và Nhật Bản tại Châu Á-Thái Bình 

dương và những tác động tới khu vực”  

Nguyễn Thế Phương - Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh 

Bùi Quốc Khánh – Bộ Công an  

 

3, “Phương thức phối hợp đồng bộ trên các mặt trận truyền thông – pháp lý – học 

thuật của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông”  

ThS. Trương Minh Huy Vũ - Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh 

ThS. Lục Minh Tuấn – Đại học KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh 
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CẢI CÁCH DOANH NGHIỆP 
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NỘI DUNG (tt)

Thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước Việt Nam6

Kinh nghiệm cải cách của Trung Quốc cho Việt Nam7

Kết luận38

Tài liệu tham khảo49

Đặt vấn đề

• Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) hiện đóng vai 

trò quan trọng trong nhiều nền kinh tế trên thế 

giới

• Đóng góp vào xuất khẩu, tạo việc làm, ngân sách, vv.

• Tác nhân kinh tế sử dụng các yếu tố sản xuất đầu vào: 

vốn, lao động, đất đai, vv.

• Hiệu quả hoạt động của DNNN tác động lớn tới 

hiệu quả của nền kinh tế.
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• Hiệu quả DNNN ở Trung Quốc và Việt Nam đều bộc
lộ rõ những khuyết điểm sau cuộc khủng hoảng tài
chính toàn cầu 2008-2010.

• Riêng DNNN Việt Nam còn thể hiện sự yếu kém khi
có sự kiện chính trị xảy ra.

• Mục tiêu bài viết phân tích thực trạng hoạt động và
cải cách DNNN ở Trung Quốc và đưa ra một số kinh
nghiệm trong việc cải cách DNNN ở nước ta.

Đặt vấn đề (tt)

Lý do tồn tại DNNN

Độc quyền tự nhiên

Công cụ điều tiết nền kinh tế của Chính phủ

Lợi ích nhóm
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Tổng quan về DNNN trên thế giới

11% 13% 15% 16%
23%

27%

48% 50%

59%

68% 69%

81%
88%

96%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Hình 3. Tỉ lệ hiện diện của DNNN trong 10 doanh nghiệp lớn nhất từng nước

Nguồn: Max et al. (2013) trích dẫn theo Kowalski et al. (2013)

Tổng quan về DNNN trên thế giới

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Công nghiệp chế tạo

Vận tải hàng không

Kiến trúc

Sản xuất thuốc lá

Kho vận

Trung gian tài chính

Viễn thông

Khai thác dầu và gas

Khai thác than

Vận tải đường ống

Xây dựng dân dụng

Hỗ trợ khai thác mỏ

Hình 4. Tỉ lệ doanh nghiệp nhà nướctheo một số lĩnh vực (%)

Nguồn: Max et al. (2013) trích dẫn theo Kowalski et al. 

(2013)
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• Có sự khác nhau khá lớn giữa DNNN ở các 
nước phát triển và các nước mới nổi, đang 
phát triển về mục đích, khả năng thay thế cho 
khu vực tư nhân, khả năng cạnh tranh và vai 
trò của doanh thu đối với chính phủ từng 
nước.

• Có sự khác nhau về đối tượng áp dụng, mục 
tiêu và hình thức của phương pháp điều tiết 
giữa doanh nghiệp bình thường và doanh 
nghiệp nhà nước trong cùng một quốc gia.

Tổng quan về DNNN trên thế giới

Tại sao phải cải cách DNNN

Cải thiện hiệu quả hoạt động của 
DNNN.

Cải thiện doanh thu của chính
phủ hoặc giảm trợ cấp cho các
khoản lỗ của DNNN.

DNNN là con bài chiến lược
trong trò chơi chính trị.
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Thực trạng cải cách DNNN ở Trung Quốc

• Trung Quốc vượt Nhật Bản để trở thành nền 

kinh tế lớn thứ 2 thế giới với số lượng doanh 

nghiệp không ngừng tăng lên.

• Có sự khác biệt lớn trong hiệu quả kinh doanh 

của các khu vực kinh tế

• Kinh tế tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài có ROA lần lượt là 6,1% và 8,6% => 

hiệu quả khá cao.

• Doanh nghiệp nhà nước và hợp tác xã có ROA lần 

lượt là 1,4% và 0,8% => thiếu hiệu quả.

• Cải cách DNNN Trung Quốc trải qua 4 giai đoạn:

Thực trạng cải cách DNNN ở Trung Quốc

1978-1992

• Nâng cao quyền
tự chủ cho các
DNNN nhưng
vẫn dựa trên
khung thể chế
của kế hoạch
hóa tập trung.

• Thí điểm cơ chế
phân chia lợi
nhuận giữa nhà
nước và doanh
nghiệp.

• Áp dụng cơ chế
mới về thuế
(1983)

1993-1997

• Tập trung các
chính sách về tài
chính.

• Sự phát triển
của sàn giao
dịch chứng
khoán.

• Cổ phần hóa
doanh nghiệp
100% vốn nhà
nước.

1998-2002

• Chiến lược “tập
trung vào doanh
nghiệp lớn và bỏ
qua doanh
nghiệp nhỏ”.

• Khu vực DNNN
đã có nhiều khởi
sắc.

2003 đến nay

• Đổi mới thể chế
giám sát tài
chính nhà nước.

• Giảm thiểu số
lượng DNNN, 
bãi bỏ cơ chế
chính quyền
trực tiếp quản lý
doanh nghiệp.

• Thành lập Ủy
ban quản lý tài
sản quốc hữu
các cấp giúp
chính phủ quản
lý DNNN.
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• Các DNNN mặc dù được chính phủ tạo nhiều ưu 
đãi tuy nhiên hiệu quả hoạt động vẫn chưa như kỳ 
vọng.

Thực trạng cải cách DNNN ở Việt Nam

Tập đoàn/Tổng Cty Tổng nợ (Tỷ 

VND)

Tỷ trọng (%)

So với tổng nợ của 

12 tập đoàn

So với tổng nợ 

của khu vực 

DNNN

Petrovietnam 72.300 33,05 17,41

EVN 62.800 28,71 15,12

Than – Khoáng sản 20.500 9,37 4,94

Vinashin 19.600 8,96 4,72

Tổng nợ của 12 tập 

đoàn

218.738 100 100

Tổng nợ của DNNN 415.378 - 100

Bảng 6. Dự nợ của các tập đoàn kinh tế (tính đến tháng 9/2011)

Nguồn: Lê Xuân Bá, Nguyễn Thị Luyến (2013), trang 35

• Đóng góp của khu vực nhà nước vào tăng trưởng GDP giảm
dần theo thời gian.

Thực trạng cải cách DNNN ở Việt Nam

Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Tổng số 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Kinh tế nhà 

nước

37,62 36,69 35,35 35,07 34,72 33,46 32,68 32,57 32,20

Kinh tế 

ngoài nhà 

nước

47,22 47,24 47,69 47,50 47,97 48,85 49,27 49,34 48,25

Khu vực có 

vốn đầu tư 

nước ngoài

15,16 16,07 16,96 17,43 17,31 17,69 18,05 18,09 19,55

Đơn vị tính: %

Bảng 9. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước theo thành phần kinh tế

Nguồn: Tổng cục thống kê
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• Tỷ trọng đóng góp vào ngân sách trung bình đạt chưa tới
20% và có xu hướng giảm trong 10 năm trở lại đây.

Thực trạng cải cách DNNN ở Việt Nam

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Kinh tế nhà nước 17,12 16,85 15,94 16,68 18,48 19,06 17,51 19,32

Kinh tế ngoài nhà nước 7,42 7,90 9,87 10,11 10,53 11,90 11,71 12,60

Khu vực có vốn đầu tư 

nước ngoài

8,36 9,25 9,94 10,21 11,17 11,03 10,68 11,16

Nguồn: Tổng cục thống kê

Đơn vị tính: %

Bảng 10. Cơ cấu thu ngân sách nhà nước theo thành phần kinh tế (không kể từ 

dầu thô)

• Khu vực doanh nghiệp nhà nước chiếm gần 41% 
tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhưng chỉ tạo ra 32% 
GDP trong khi đó khu vực ngoài nhà nước chỉ chiếm 
37% nhưng lại tạo ra tới 48% GDP (số liệu năm 
2013).

• Việc cải cách doanh nghiệp nhà nước chưa đạt được 
thành công, chưa đóng góp vào phát triển quốc gia 
tương xứng với vị trí được giao và nguồn lực đang 
được nắm giữ.

• Doanh nghiệp nhà nước chưa đủ khả năng để nắm 
giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế nhiều thành 
phần của nước ta hiện nay.

Thực trạng cải cách DNNN ở Việt Nam
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Kinh nghiệm cải cách của Trung Quốc 
cho Việt Nam

Thực hiện chế độ “khoán kinh doanh”.

Cổ phần hóa doanh nghiệp theo chiến lược “nắm to, bỏ nhỏ”.

Quốc tế hóa các tiêu chuẩn về quản trị công ty của các DNNN (đặc 
biệt là tính minh bạch và trách nhiệm giải trình)

Đánh giá một cách khoa học việc thí điểm hình thức tập đoàn kinh tế 
nhà nước để đi đến quyết định thể chế hóa hoặc xóa bỏ hình thức này.

Kết luận

• Hiệu quả hoạt động của DNNN ở Trung Quốc và 
Việt Nam đều thấp hơn so với khu vực ngoài quốc 
doanh, tỷ trọng đóng góp vào nền kinh tế ngày 
càng giảm.

• Kinh nghiệm lớn nhất Việt Nam rút ra từ Trung 
Quốc: giảm số lượng doanh nghiệp, số lượng lĩnh 
vực mà nhà nước tham gia.

• Đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực có 
tính độc quyền: quốc tế hóa các tiêu chuẩn về quản 
trị và hoạt động.

• Hiệu quả hoạt động được đo lường thông qua khả 
năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, tính cạnh 
tranh trên thị trường và hiệu quả tài chính của 
DNNN.
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Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng

Bối cảnh mới, nội dung mới và một số vấn 

đề đặt ra với Việt Nam

Ths Nguyễn Quốc Trường

Trưởng Ban Các vấn đề quốc tế

Viện Chiến lược phát triển (Bộ KHĐT)

Khái quát về hợp tác kinh tế VBBMR 

• Ý tưởng và phạm vi hợp tác

* Đề xuất của Lưu Kỳ Bảo năm 2006 

* Sáng kiến “Một trục hai cánh”

• Mục tiêu và các nội dung hợp tác

* Tạo đòn bẩy cho hệ thống vận tải

* Liên kết công nghiệp, thương mại

* Phát triển kinh tế-xã hội toàn khu vực

* 7 nội dung hợp tác

• Một số nhận định
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Thực trạng hợp tác kinh tế VBBMR  

của phía Trung Quốc 
• Tổ chức các Diễn đàn ở nhiều cấp

• Xây dựng Khu kinh tế VBB Quảng Tây
(42.500 km2, 12,6 triệu dân, 2375 dự án, 

300 tỷ USD)

• Đề xuất Lộ trình và các chương trình 
hợp tác

• Mở rộng sự tham gia của các địa 
phương, vùng lãnh thổ

• Nhận định:

* Lĩnh vực: Ngày càng được tăng cường

* Không gian: Ngày càng mở rộng

* Tiến trình: Ngày càng được đẩy nhanh

* Chương trình: ngày càng cụ thể, thực chất

Tình hình, mức độ tham gia hợp tác 

của các nước ASEAN 

- Quan điểm, thái độ của các nước

* Nhóm nước ASEAN tích cực, nhiều lợi ích 

hợp tác (Myanmar, Campuchia, Lào, Thái 

Lan)                

* Các nước ASEAN khác: Dè dặt, quan tâm 

vừa phải

*  Philippines (nước có tranh chấp lãnh thổ 

gay gắt với Trung Quốc)

- Một số dự án hợp tác đã được triển khai tại 

Trung Quốc và ASEAN

Phidel Ramos
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Tình hình tham gia hợp tác của Việt Nam

• Tham gia các diễn đàn do TQ tổ chức để 
nắm tình hình

• Lập Ban Chỉ đạo liên ngành về hợp tác tiểu 
vùng

• Nghiên cứu, xây dựng một số đề án, lộ trình 
hợp tác

• Quy hoạch, phát triển hệ thống cảng biển, 
đường bộ

• Hợp tác với TQ xây dựng KCN ở Tiền Giang 
và Hải Phòng

• Nhận xét chung:

*  Chưa có định hướng hợp tác rõ ràng

*  Lúng túng, bị động, chưa chủ động, tích cực

*  Công tác phối hợp, trao đổi thông tin còn hạn chế

Phạm Bình Minh

Hợp tác kinh tế VBBMR trong bối cảnh 

tình hình mới

• Trung Quốc có ban lãnh đạo mới sau Đại hội XVIII và 

thực hiện điều chỉnh chính sách đối ngoại

• Trung Quốc triển khai mạnh mẽ các chính sách thực 

hiện mục tiêu "cường quốc biển" 

• Trung Quốc gắn Hợp tác kinh tế VBBMR với sáng kiến 

Con đường tơ lụa trên biển

• Tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông gia tăng

• Cạnh tranh Trung-Mỹ ở khu vực ngày càng gay gắt.

• Quan hệ Trung Quốc-ASEAN có một số thay đổi
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Những thay đổi lớn về nội dung hợp tác 

kinh tế VBBMR từ năm 2013

• Sự tham gia của ADB vào quá trình xây dựng Lộ trình và 

nội dung hợp tác

• Rút gọn số chương trình hợp tác từ 07 còn 02 nội dung 

(hợp tác tài chính và hợp tác cảng biển)

• Xu hướng tăng cường hợp tác trên biển; không đề cập 

Hành lang kinh tế Nam Ninh-Singapore.

• Lý do Trung Quốc muốn thay đổi nội dung hợp tác (hợp 

tác giai đoạn trước 2013 bế tắc; hướng tới mục tiêu mới)

• Quan điểm của ASEAN về nội dung hợp tác mới

• Dự báo triển vọng hợp tác kinh tế VBBMR

Những cơ hội, thách thức chủ yếu đặt ra 

với Việt Nam

1.Cơi hội

2.Thách thức

- Các thách thức về môi trường

* Nguồn cá VBB giảm

* Ô nhiễm nguồn nước và không khí; an toàn hạt nhân

- Các thách thức về kinh tế

* Sức ép cạnh tranh gia tăng (trong nước và ở ASEAN)

* Nguy cơ chảy máu tài nguyên, nạn buôn lậu

- Các thách thức về an ninh, đối ngoại

* Nguy cơ Trung Quốc cụ thể hóa phương châm “Gác tranh chấp 

cùng khai thác”

* Suy giảm ảnh hưởng ở một số nước ASEAN

- Một số vấn đề khác 

* Thiếu lòng tin; nguy cơ bị gạt ra ngoài “cuộc chơi”…
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Kiến nghị nâng cao 

hiệu quả hợp tác của Việt Nam

- Xác định phương châm, quan điểm hợp 
tác phù hợp bối cảnh, tình hình mới

- Tăng cường phối hợp với ASEAN

* Trao đổi thông tin

* Xây dựng các chương trình hợp tác

- Tăng cường khảo sát, nghiên cứu

- Tăng cường phối hợp giữa các bộ, 
ngành, địa phương, doanh nghiệp

- Triển khai chương trình, dự án ưu tiên

* Cửa khẩu quốc tế móng cái

* Các tuyến đường Hai hành lang kinh tế Móng Cái

Cảm ơn sự chú ý lắng nghe 

của Hội đồng và quý vị!
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Nguyễn Thế Phương - Bùi Quốc Khánh

4 mục tiêu của Đại chiến lược

1
• Đảm bảo an ninh nội bộ

2
• Phục hồi vị thế của Trung Quốc

3

• Khẳng định vị thế trong các cấu trúc
toàn cầu mới

4

• Tiếp nhận công nghệ Duy trì an 
ninh
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Hồ Cẩm
Đào

• Thế giới
hài hoà

Tập Cận
Bình

• Giấc mộng
Trung Hoa

Các nội dung của Đại chiến lược

Sự nổi lên của các luồng quan điểm đa
dạng:

+ Học thuyết “Thiên Hạ xây dựng
một thế giới “hoà bình, trật tự, rộng
lương” KHÁC với Westphalia vốn “bạo
lực, hỗn loạn, đàn áp”.

+ Giấc mơ Trung Hoa của Lưu Minh 
Phúc theo quan điểm của chủ nghĩa
hiện thực: ưu tiên quyền lực và sức
mạnh cứng LUỒNG QUAN ĐIỂM 
ĐANG CÓ ẢNH HƯỞNG LỚN TỚI GIỚI 
QUÂN SỰ TRUNG QUỐC

1949 – giữa 1980: 
phòng thủ gần bờ

(near-coast 
defense)

Giữa 1980 – giữa
2000: phòng thủ

chủ động biển gần
(near-seas active 

defense)

Giữa 2000 đến
nay: dần chuyển

sang Tác chiến biển
xa (far-seas 
operations)
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Các nhân tố ảnh hưởng tới sự thay đổi của

chiến lược hải quân TQ:

 Nhận thức của giới lãnh đạo

 Năng lực thực sự của quân đội

Mức độ hội nhập và độ mở của nền

kinh tế

 Vai trò cá nhân của các lãnh đạo quân sự

lẫn dân sự

Bảo vệ thống nhất lãnh thổ

Bảo vệ chủ quyền quốc gia

Chống lại xâm lược quân sự

Bảo vệ các tuyền giao thương liên lạc trên biển

MỤC TIÊU
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Trung Quốc đang cố gắng kiểm
soát vùng nước bên trong chuỗi
đạo thứ nhất đồng thời mở rộng
hoạt động tại vùng nước giữa
chuỗi đảo thứ nhất và thứ hai

Xây dựng và củng cố chuỗi ngọc
trai. VD: mở rộng các đảo chiếm
đóng trái phép tại HS và TS

Xây dựng và củng cố con đường
tơ lụa trên biển. Đảm bảo an ninh
cho các tuyến đường liên lạc trên
biển (SLOC)

Tăng cường hiện đại hoá hải
quân và không quân. VD: hạ thuỷ
tàu sân bay Liêu Ninh

Tăng cường các hoạt động kiểm
soát trên thực địa: sử dụng các
lực lượng bán quân sự; tăng
cường các hành vi gây hấn và tằm
thực chủ quyền tại các khu vực
tranh chấp

Thay đổi về chính sách

• “Đại cương phòng vệ
quốc gia” (NDPG) 

• “Chủ nghĩa hòa bình tích
cực” và mô hình “an ninh
dân chủ kim cương” 

• Chiến lược an ninh quốc
gia mới

• Xóa bỏ 3 nguyên tắc cấm
xuất khẩu vũ khí

• Quyền phòng vệ tập thể

Cải cách về cơ cấu, lực
lượng

• Hội đồng an ninh quốc gia
(NSC) 

• Khả năng phòng thủ đảo

• Lực lượng tác chiến
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Đại cương phòng vệ
quốc gia (NDPG)

• 2004: đề cập tới quá
trình hiện đại hóa quân
sự của Trung Quốc và xu
hướng mở rộng các
hoạt động quân sự ra
bên ngoài

• 2010: nhấn mạnh sự cần
thiết phải tăng cường
giám sát các động thái
quân sự của Trung Quốc

Chiến lược an ninh quốc
gia mới

• Ngoại giao: tăng cường sức
mạnh mềm nhằm nâng cao
sự hiểu biết và ủng hộ của
các quốc gia khác đối với
Nhật Bản

• Quân sự: phát triển Lực
lượng phòng vệ Nhật Bản
thống nhất, linh hoạt, hiệu
quả cao; nâng cao sự tin
cậy của quan hệ đồng minh
Mỹ - Nhật.

Chủ nghĩa hòa bình
tích cực

• tăng cường năng
lực tác chiến

• củng cố quan hệ
đồng minh Nhật –
Mỹ

• nâng cao ảnh
hưởng, vai trò của
Nhật Bản về an ninh

Mô hình an ninh dân
chủ kim cương

• Hình thành mạng
lưới hợp tác chiến
lược giữa bốn nước
trụ cột là Mỹ, Nhật, 
Ấn Độ, Úc và 10 
nước ASEAN
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Nới lỏng
xuất khẩu

vũ khí

• quốc gia và tổ chức quốc tế không
tham gia xung đột quốc tế

• không chuyển giao cho bên thứ 3

• trợ hoạt động cộng đồng quốc tế
và an ninh Nhật Bản

Thông qua 
quyền

phòng vệ
tập thể

• một đồng minh hoặc một nước bạn
bè bị tấn công

• sự tồn tại của nước Nhật bị đe dọa

• quyền được sống, quyền tự do và
mưu cầu hạnh phúc của người dân
Nhật Bản có nguy cơ bị hủy hoại

Thành lập Hội đồng an ninh quốc gia (NSC)
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Tăng cường năng lực, khả năng phối hợp giữa các lực lượng

phòng vệ Nhật Bản

Esexx LHD-02

máy bay trực thăng Osprey

tàu khu trục lớp Aegis 

Máy bay do thám Global Hawk

- Sức mạnh nước lớn
- Tư duy khác biệt
- Quá trình hiện đại
hóa quân sự

- Xây dựng “quốc gia bình
thường”
- Thay đổi chính sách AN-QP
- Tăng cường hợp tác quốc tế
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Tình hình khu vực bất ổn do sự gia tăng va

chạm liên quan tranh chấp chủ quyền.

Các nước nhỏ rơi vào thế lưỡng nan trong

quan hệ Trung – Nhật.

Chạy đua vũ trang

Niềm tin giảm sút, hạn chế khung giải pháp

có thể áp dụng.

CÁM ƠN QUÝ VỊ 

ĐÃ THEO DÕI!



1

Trường

Đại học KHXH&NV Tp.HCM

Khoa

Quan hệ quốc tế

Tác giả

NCS. ThS. Trương Minh Huy Vũ

ThS. Lục Minh Tuấn

Hội thảo Khoa học 2014

Nội dung 

Nội 

dung

Sơ lược về học thuyết

Đề xuất phương thức

phối hợp đồng bộ

Mặt trận thông tin qua sự kiện giàn khoan

Hải Dương 981 (tháng 5/2014)
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Hội thảo Khoa học 2014

Học thuyết “Ba mặt trận” của Trung Quốc

- Được Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Ủy ban Quân sự Trung

ương đưa ra từ năm 2003 , học thuyết “Tam chủng chiến pháp” (còn được gọi là

“Ba mặt trận (Triple Warfare)”) của Trung Quốc đã định hình một chiến thuật hữu

hiệu giúp cường quốc này nắm thế chủ động trong những cuộc “chiến tranh thông

tin” nhằm đẩy ngược sức ép về dư luận về phía đối phương.

Hội thảo Khoa học 2014

Học thuyết “Ba mặt trận” của Trung Quốc

- Mặt trận tâm lý (Psychological Warfare), bao gồm các hoạt động ngăn chặn, đe

doạ, gây rối loạn nhằm làm tê liệt khả năng chống trả của đối phương.

- Mặt trận truyền thông (Media Warfare) nhắm đến các hoạt động tuyên truyền

gây ảnh hưởng lên sự nhận thức của công chúng trong nước và quốc tế, tạo nên

các luồng dư luận ủng hộ quan điểm của chính phủ Trung Quốc, đồng thời gây

nhiễu tất cả các quan điểm trái chiều.

- Mặt trận pháp lý (Legal Warfare), Trung Quốc sử dụng phối hợp cả luật quốc gia

và luật quốc tế để tạo nền tảng “hợp pháp” cho các hoạt động thực địa cũng như

những tuyên bố chính thức trên trường quốc tế, đồng thời làm suy yếu cơ sở

pháp lý trong các hoạt động nhằm đáp trả của đối phương
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Hội thảo Khoa học 2014

Mặt trận thông tin qua trường hợp giàn khoan Hải Dương 

981 trong tháng 5/2014 – Trung Quốc

Mặt trận tâm lý

Mặt trận pháp lý

Mặt trận truyền thông

Kiểm soát dư 

luận xung quanh 

sự kiện

Giàn khoan 

HD981

Hội thảo Khoa học 2014

Mặt trận thông tin qua trường hợp giàn khoan Hải Dương 

981 trong tháng 5/2014 – Trung Quốc

Mặt trận tâm lý

Mặt trận pháp lý

Mặt trận truyền thông

CNOOC hạ đặt HD981 (1/5)

Liên tục hiện đại hoá hải quân

Phát ngôn cấp Nhà nước (8,13, 20, 21/5)

Lệnh cấm đánh bắt cá (16/5 – 1/8)

Tuyên cáo lập trường gửi LHQ (9/6)

Sử dụng lực lượng Hải giám, Hải Cảnh

Đồng nhất thông tin trên nhật báo

Sử dụng cộng đồng học giả

Các bài viết của đại sứ TQ ở nước ngoài
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Hội thảo Khoa học 2014

Mặt trận thông tin qua trường hợp giàn khoan Hải Dương 

981 trong tháng 5/2014 – Trung Quốc

Mặt trận truyền thông

Mặt trận tâm lý

Mặt trận học thuật

Mặt trận pháp lý

Hội thảo Khoa học 2014

Mặt trận thông tin qua trường hợp giàn khoan Hải Dương 

981 trong tháng 5/2014 – Phản ứng của Việt Nam

Mặt trận chính trị - ngoại giao

Mặt trận pháp lý

Mặt trận truyền thông

Sự ủng hộ của 

công luận trong 

nước, khu vực 

và quốc tế

Mặt trận học thuật
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Hội thảo Khoa học 2014

Mặt trận thông tin qua trường hợp giàn khoan Hải Dương 

981 trong tháng 5/2014 – Phản ứng từ Việt Nam

Mặt trận tâm lý

Mặt trận pháp lý

Mặt trận truyền thông

Tập đoàn dầu khí VN gửi phản hồi (4/5)

Phát ngôn cấp Nhà nước (6, 11/5)

Sử dụng UNCLOS

Công hàm phản đối trên LHQ (9, 28/5)

Sử dụng lực lượng Kiểm ngư, CSB

Họp báo quốc tế (7, 17, 23/5)

Sử dụng cộng đồng học giả

Các bài viết phản biện của đại sứ VN

Hội thảo Khoa học 2014

Mặt trận thông tin qua trường hợp giàn khoan Hải Dương 

981 trong tháng 5/2014 – Phản ứng từ Việt Nam

Tập đoàn dầu khí VN gửi phản hồi (4/5)

Phát ngôn cấp Nhà nước (6, 11/5)

Sử dụng UNCLOS

Công hàm phản đối trên LHQ (9, 28/5)

Sử dụng lực lượng Kiểm ngư, CSB

Họp báo quốc tế (7, 17, 23/5)

Cộng đồng học giả

Các bài viết phản biện của đại sứ VN

CNOOC hạ đặt HD981 (1/5)

Phát ngôn cấp Nhà nước (8,13, 20, 21/5)

Lệnh cấm đánh bắt cá (16/5 – 1/8)

Tuyên cáo lập trường gửi LHQ (9/6)

Sử dụng lực lượng Hải giám, Hải Cảnh

Đồng nhất thông tin trên nhật báo

Cộng đồng học giả

Các bài viết của đại sứ TQ ở nước ngoài
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Hội thảo Khoa học 2014

Nhận định chung

Chiến lược phản ứng linh hoạt 

của Việt Nam

Mặt trận

thông tin

Tầm quan trọng của mặt trận học thuật

Đề xuất phương thức phối hợp 

đồng bộ

Hội thảo Khoa học 2014

Mặt trận thông tin qua trường hợp giàn khoan Hải Dương 

981 trong tháng 5/2014 – Phản ứng từ Việt Nam

Mặt trận pháp lý

Mặt trận học thuật

Mặt trận tâm lý

Mặt trận học thuật

Mặt trận truyền thông

Mặt trận học thuật
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