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ĐƠN VỊ THỰC HIỆN 

VIỆN NGHIÊN CỨU KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH (VEPR), tiền thân là Trung tâm 

Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, được thành lập ngày 7/7/2008. Là Viện nghiên cứu trực 

thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, VEPR có tư cách pháp nhân, đặt 

trụ sở chính tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN, Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.  

Mục tiêu của VEPR là thực hiện các nghiên cứu kinh tế và chính sách nhằm giúp nâng 

cao chất lượng ra quyết định của các cơ quan hoạch định chính sách, doanh nghiệp và các 

nhóm lợi ích, dựa trên sự thấu hiểu bản chất của những vận động kinh tế và quá trình điều 

hành chính sách vĩ mô ở Việt Nam. Hoạt động chính của VEPR bao gồm phân tích định lượng 

và định tính các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam và tác động của chúng tới các nhóm lợi ích; 

tổ chức các hội thảo đối thoại chính sách với mục đích tạo điều kiện cho các nhà hoạch định 

chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức xã hội cùng gặp gỡ, trao đổi nhằm đề xuất giải 

pháp cho các vấn đề chính sách quan trọng hiện hành; đồng thời, tổ chức các khóa đào tạo cao 

cấp về kinh tế, tài chính và phân tích chính sách. 

Từ năm 2018, Viện được công nhận là Trung tâm Nghiên cứu Trọng điểm cấp ĐHQG. 

Theo Báo cáo về Xếp hạng Think Tank Toàn cầu 2019 của Đại học Pennsylvania (Hoa 

Kỳ), VEPR xếp thứ 59 trong tổng số 107 think tank hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và 

Thái Bình Dương. 
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CÁC TÁC GIẢ 

(Xếp theo thứ tự bảng chữ cái) 

PGS. TS. Phạm Thế Anh: Tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Công nghiệp năm 1998 tại 

Đại học Kinh tế Quốc dân; Sau đó nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ Kinh tế tại Đại học 

Manchester vào các năm 2003 và 2007; Trưởng Bộ môn Kinh tế Vĩ mô, Khoa Kinh tế học, 

Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội). PGS. TS. Phạm Thế Anh đồng thời đảm nhiệm vị trí 

Kinh tế trưởng của VEPR từ năm 2018 đến nay. 

Hà Thị Dịu: Cử nhân Kinh tế học trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nghiên cứu viên nhóm 

Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô thuộc VEPR. 

TS. Nguyễn Tiến Dũng: Nhận bằng Tiến sỹ và Thạc sỹ Kinh tế Phát triển tại Đại học Nagoya 

( Nhật Bản); giảng viên Khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại 

học Quốc gia Hà Nội, nghiên cứu cao cấp của VEPR. 

ThS. Nguyễn Đức Hùng: Nhận bằng Thạc sỹ Kinh tế Phát triển của Chương trình Cao học 

Việt Nam Hà Lan, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; hiện đang công tác tại Tập đoàn FPT 

và là cộng tác viên nghiên cứu của VEPR. 

ThS. Nguyễn Diệu Huyền: Nhận bằng Thạc sỹ Khoa học kinh tế và tài chính của Đại học 

Southampton, UK; nghiên cứu viên nhóm Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô thuộc VEPR. 

ThS. Phạm Văn Long: Nhận bằng Thạc sĩ Chính sách công, chuyên ngành Phân tích chính 

sách tại Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, Đại học Fulbright Việt Nam; nghiên 

cứu viên nhóm Nghiên cứu Kinh tế vi mô thuộc VEPR.  

TS. Nguyễn Hoàng Oanh: Nhận bằng MBA tại CFVG và AIT, Thái Lan, và bằng Tiến sỹ 

Kinh tế tại Trường Đại học Kinh tế và Kinh doanh, Cộng hòa Áo; Giảng viên Kinh tế vĩ mô 

và Kinh tế học thuế khóa tại Đại học Kinh tế Quốc dân; cộng tác viên nghiên cứu của VEPR. 

Nguyễn Quang Thái: Nhận bằng cử nhân danh hiệu xuất sắc toàn khóa học chuyên ngành 

Tài chính Doanh nghiệp tại Viện Ngân hàng Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 

từng nhận giải Ba Giải thưởng Tài năng Khoa học trẻ cấp Bộ năm 2012; nghiên cứu viên của 

Oxfam Việt Nam. 

TS. Nguyễn Đức Thành: Nhận bằng Tiến sỹ Kinh tế Phát triển tại Viện nghiên cứu Chính 

sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS), Tokyo; chuyên gia về Kinh tế Vĩ mô; thành viên nhóm tư 

vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (2011 – 2016); Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế 

và Chính sách (2008-2/2020). TS. Nguyễn Đức Thành hiện là Cố vấn trưởng của VEPR. 

ThS. Hoàng Thị Chinh Thon: Nhận bằng Thạc sỹ Chính sách Công tại Chương trình Giảng 

dạy Kinh tế Fulbright, Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh; giảng viên khoa Kinh tế học, Trường 
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Đại học Kinh tế Quốc dân ( Hà Nội), cộng tác viên nghiên cứu của VEPR. 

ThS. Phạm Thị Ngọc Quỳnh: Nhận bằng Thạc sỹ Quản lý Công tại Đại học Antwerp, Vương 

quốc Bỉ; hiện là giảng viên kinh tế vĩ mô tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân và là cộng tác 

viên nghiên cứu của VEPR. 
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NHÓM TƯ VẤN VÀ PHẢN BIỆN 

 (Xếp theo thứ tự bảng chữ cái) 

TS. Nguyễn Đình Cung (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương) 

PGS. TS. Vũ Sỹ Cường (Học viện Tài chính Việt Nam)  

GS. TS. Nguyễn Hữu Đức (Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, Tổ trưởng  

Tổ Tư vấn của Ủy ban Quốc gia Đổi mới Giáo dục và Đào tạo) 

TS. Lê Đăng Doanh (Chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu  

Quản lý Kinh tế Trung ương, thành viên Ủy ban Chính sách Phát triển của Liên Hiệp Quốc) 

TS. Lê Hồng Giang (Giám đốc Chiến lược Đầu tư, Công ty đầu tư Tactical Global 

Management)  

PGS. TS. Phí Mạnh Hồng (Giảng viên cao cấp Khoa Kinh tế phát triển, Trường Đại học 

Kinh tế, ĐHQGHN) 

Bà Phạm Chi Lan (Chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam) 

PGS. TS. Lê Bộ Lĩnh (Phó Tổng thư ký Quốc Hội) 

TS. Cấn Văn Lực (Chuyên gia kinh tế, Giám đốc Trường Đào tạo BIDV) 

PGS. TSKH. Võ Đại Lược (Tổng Giám đốc Trung tâm Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương) 

Ông Đinh Tuấn Minh (Giám đốc nghiên cứu Công ty Viet Analytics) 

TS. Lê Xuân Nghĩa (Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh, nguyên Phó  

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia) 

TS. Vũ Viết Ngoạn (Nguyên Trưởng nhóm Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (2016- 

2019), nguyên Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia) 

TS. Lê Hồng Nhật (Giảng viên Trường Đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) 

Ông Nguyễn Văn Phụng (Vụ trưởng Vụ Quản lý Thuế Doanh nghiệp lớn, Tổng Cục thuế) 

PGS. TS. Nguyễn Hồng Sơn (Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung Ương) 

PGS. TS. Phạm Bảo Sơn (Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) 

GS. TSKH. Nguyễn Quang Thái (Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội khoa 

học Kinh tế Việt Nam) 

TS. Võ Trí Thành (Chuyên gia kinh tế cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu 

Quản lý Kinh tế Trung ương) 
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PGS.TS. Nguyễn Anh Thu (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN) 

Ông Trương Đình Tuyển (Chuyên gia kinh tế cao cấp, Ủy viên Hội đồng Chính sách  

Tiền tệ Quốc gia, nguyên Trưởng nhóm Tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (2011-

2016)) 

TS. Đinh Quang Ty (Cộng tác viên khoa học chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương) 
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NHÓM BIÊN TẬP 

Nguyễn Đức Thành 

Phạm Thế Anh 

Hà Thị Dịu 

 

 

Nguyễn Diệu Huyền 

Phạm Văn Long 

Đặng Thị Bích Thảo 
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LỜI CẢM ƠN 

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020, do Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, 

trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện, đã được hoàn thành nhờ sự giúp 

đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức.  

Lời cảm ơn đầu tiên mà nhóm tác giả muốn gửi đến các thành viên Ban Giám đốc Đại 

học Quốc gia Hà Nội, cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN, những 

người đã liên tục ủng hộ nhóm tác giả trong suốt quá trình thực hiện chuỗi Báo cáo này 

trong nhiều năm qua.  

Có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của dự án là sự góp sức của những chuyên 

gia thuộc Nhóm tư vấn và phản biện, những người đã tham dự các cuộc trao đổi, tọa đàm, 

hội thảo trong các giai đoạn khác nhau của toàn bộ quá trình xây dựng Báo cáo. Chúng tôi xin 

được gửi lời tri ân đặc biệt tới TS. Đinh Quang Ty, PGS.TS. Phí Mạnh Hồng, TS. Cấn Văn 

Lực, Ông Nguyễn Văn Phụng, PGS. TS. Vũ Sỹ Cường, PGS.TS. Nguyễn Anh Thu, PGS.TS. 

Nguyễn Quốc Việt, vì những thảo luận và đóng góp chi tiết liên quan đến nội dung từng 

chương trong Báo cáo. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Viện Friedrich Naumann tại Việt Nam về 

nhiều mặt, đặc biệt là việc tài trợ cho sự kiện công bố Báo cáo này vào tháng 6/2020. 

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các thành viên trong nhóm hỗ trợ 

của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), đặc biệt là Nhóm biên tập. Sự nhiệt 

tình, tận tâm, kiên nhẫn và chu đáo của họ là yếu tố quyết định để Báo cáo có thể được 

công bố đúng hạn.  

Chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới tập thể cán bộ Phòng Nghiên cứu Khoa học 

và Hợp tác Phát triển của Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN vì những hỗ trợ hữu hiệu và 

kịp thời trong suốt thời gian thực hiện dự án.  

Dù đã rất cố gắng trong giới hạn thời gian cho phép, với sự tiếp thu những đóng góp 

quý báu và hỗ trợ nhiệt tình của nhiều chuyên gia và cộng sự, chúng tôi biết Báo cáo vẫn 

còn nhiều hạn chế và cả những sai sót. Chúng tôi chân thành mong muốn nhận được đóng 

góp của quý vị độc giả để nhóm tác giả có cơ hội được học hỏi và hoàn thiện hơn trong 

những công trình tiếp theo.  

Hà Nội, ngày 17/6/2020 

Thay mặt Nhóm tác giả 

TS. Nguyễn Đức Thành và PGS.TS. Phạm Thế Anh 
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4. TÓM TẮT BÁO CÁO 

Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2020 được thực hiện trong bối cảnh tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam cùng kinh tế thế giới trong những tháng đầu năm chậm hơn so với 

cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng từ dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19. Sự chuyển 

hướng thương mại, dòng vốn đầu tư và đặc biệt là chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh 

mẽ trên toàn cầu, khiến viễn cảnh thế giới trở nên bất trắc hơn bao giờ hết, đồng thời đặt khu 

vực Đông Nam Á trước những bài toán lớn. Việt Nam tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng và 

ngày càng nhạy cảm với biến động bên ngoài. Trên cơ sở đó, hệ thống thuế của Việt Nam có 

thể bị bào mòn nhanh chóng dưới áp lực cạnh tranh quốc tế. Vì thế, Báo cáo năm nay, với tựa 

đề “Củng cố Điểm tựa Tài khóa cho Phát triển”, tập trung nhận định, đánh giá tình hình kinh 

tế thế giới và Việt Nam, sẽ đi sâu vào phân tích và đánh giá hệ thống thuế tại Việt Nam trong 

bối cảnh khu vực và thế giới, từ đó chỉ ra các cơ hội, thách thức của hệ thống tài khóa trong 

việc đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững nền kinh tế trong bối cảnh mới. 

Về cấu trúc Báo cáo, ngoài hai chương đầu tiên nhận định tình hình kinh tế thế giới và 

kinh tế Việt Nam, ba chương tiếp theo đi sâu phân tích một số khía cạnh về hệ thống thuế tại 

Việt Nam và cung cấp một vài lưu ý về hệ thống thuế tại các nước trong khu vực ASEAN, từ 

đó chỉ ra các cơ hội, thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam trước bối cảnh mới. Cụ thể, 

Chương 3 mang đến một cái nhìn tổng quan về cấu trúc và đặc điểm của hệ thống thuế tại 

Việt Nam và những diễn biến của hệ thống thu ngân sách theo tiến trình hội nhập quốc tế, đặc 

biệt từ sau khi gia nhập WTO (kể từ năm 2007 tới nay). Chương 4 mô tả một cách tổng quan 

các tiêu chí vĩ mô chung của các quốc gia ASEAN để thấy được bối cảnh không đồng đều 

giữa các nước thành viên, đồng thời rà soát hệ thống ưu đãi thuế liên quan đến thuế thu nhập 

doanh nghiệp tại các nước ASEAN. Chương 5 chỉ ra kết quả ước tính quy mô chi qua thuế 

(hay ưu đãi thuế) của thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam và trình bày kết quả đánh giá 

tác động của việc loại bỏ chi qua thuế dưới góc độ vĩ mô, vi mô và phân phối thu nhập theo 

các nhóm dân cư. Chương 6 trình bày tổng quan về hành vi trốn và tránh thuế; thực trạng vi 

phạm thuế và khung pháp lý điều tiết hành vi này. Cuối cùng, nhóm tác giả phân tích thực 

nghiệm hành vi và thử ước lượng quy mô trốn và tránh thuế ở Việt Nam. Cuối cùng, Chương 

7 đưa ra ba kịch bản dự báo triển vọng kinh tế Việt Nam cho năm 2020, đồng thời đưa ra các 

khuyến nghị chính sách trong cả ngắn hạn lẫn trung và dài hạn. 

NHÌN LẠI KINH TẾ THẾ GIỚI NĂM 2019 

Kinh tế thế giới giảm tốc trong năm 2019, tăng trưởng ở mức 2,4%, thấp hơn đáng kể 

so với mức 3% của năm 2018 (World Bank, 2020), và là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ 

khủng hoảng tài chính 2007 - 2008. Sự suy yếu của dòng vốn đầu tư và thương mại quốc tế 

được cho là yếu tố chính dẫn đến suy giảm tăng trưởng. Sự sụt giảm tăng trưởng toàn cầu là 
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kết quả của cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dẫn tới làn sóng gia tăng các chính sách 

bảo hộ thương mại, căng thẳng kinh tế, chính trị tại một số nền kinh tế mới nổi, chính sách tín 

dụng chặt chẽ hơn cùng với chính sách khuyến khích sử dụng hàng hóa nội địa ở Trung Quốc, 

cùng với sự sụt giảm của dòng vốn đầu tư toàn cầu. Dòng vốn FDI toàn cầu sụt giảm 1,3% so 

với năm 2018. Căng thẳng chính trị thế giới và mức độ tự tin trong kinh doanh thấp là yếu tố 

chịu trách nhiệm cho tình trạng đình trệ trong đầu tư. Vốn FDI giảm ở tất cả các thị trường 

bao gồm mua bán – sáp nhập (M&A) và đầu tư mới. 

Do những biến động phức tạp của tình hình thương mại thế giới từ năm 2018, như 

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, những chia rẽ trong quan điểm của các quốc gia tại Hội 

nghị G20, những khó khăn của WTO trong việc điều chỉnh thương mại đa phương, nên tốc 

độ tăng trưởng thương mại toàn cầu năm 2019 chỉ đạt 1,4%, giảm mạnh so với mức vốn đã 

thấ, 4%, của năm 2018. Năm 2019 chứng kiến xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương 

mại. Mặc dù Mỹ và Trung Quốc đã thông qua giai đoạn 1 của thỏa thuận giảm căng thẳng 

thương mại, những bất đồng sâu xa hơn giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết triệt để, xu 

hướng bảo hộ mậu dịch sẽ không có dấu hiệu giảm trong tương lai gần. Nội bộ châu Âu chia 

rẽ, bất đồng giữa các nước lớn vẫn chưa được giải quyết, các cuộc xung đột địa - chính trị vẫn 

đang tiếp diễn, v.v... khiến cục diện kinh tế toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng. 

Bảo hộ thương mại có xu hướng gia tăng trong năm 2019. Theo số liệu từ Global Trade 

Alert (GTA), trong năm 2019, số biện pháp can thiệp thương mại theo hướng phân biệt đối 

xử tăng thêm 429, trong khi số biện pháp can thiệp theo hướng tự do hóa chỉ tăng thêm 101 

(GTA, 2020). Tổng cộng trong năm 2019, số biện pháp can thiệp thương mại theo hướng bảo 

hộ là 1050, tương đương với năm 2018, tăng gần 70% so với mức xấp xỉ 600 của các năm 

2015, 2016, 2017. Trong giai đoạn 2017 – 2019, Trung Quốc và Mỹ chịu trách nhiệm cho 

23% số biện pháp bảo hộ thương mại mới mỗi năm, trong khi ở các năm trước đó, con số này 

chỉ xấp xỉ 12%. (GTA, 2019)     

Giá dầu thô nhìn chung dao động quanh mức 50 - 60 USD/ thùng trong suốt năm 2019 

và giảm mạnh vào đầu năm 2020. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) đạt mức trung bình 57 

USD/ thùng trong năm 2019, thấp hơn so với mức trung bình năm 2018. Trong Quý I năm 

2019, giá dầu có xu hướng tăng nhẹ do các nỗ lực cắt giảm sản lượng của OPEC và Nga. Ở 

Quý II, giá dầu biến động do căng thẳng ở khu vực Trung Đông và ngập lụt ở khu vực Midwest 

khiến hoạt động vận chuyển dầu gặp khó khăn. Vào tháng Chín, việc cơ sở sản xuất dầu mỏ 

lớn nhất Saudi Arabia bị tấn công khiến nguồn cung giảm. Việc Mỹ tiến hành ám sát tướng 

Qassem Soleimani của Iran khiến lo ngại về gián đoạn nguồn cung tăng lên, đẩy giá dầu có 

xu hướng tăng vào cuối năm 2019. Các đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ lên Iran và Venezuela 

trong năm 2019, khiến xuất khẩu dầu của hai quốc gia này gặp hạn chế, cũng tạo áp lực tăng 

cho giá dầu. Tuy vậy, việc Mỹ tăng sản lượng khai thác đã phần nào cân bằng lại giá dầu, giúp 

giảm áp lực tăng giá đến từ các sự kiện nói trên.  



3 

 

Bên cạnh những thiệt hại nặng nề từ đại dịch COVID-19, kinh tế thế giới năm 2020 sẽ 

tiếp tục trải qua nhiều khó khăn với những rủi ro từ địa chính trị, sự khó đoán định liên quan 

đến tranh chấp thương mại giữa Mỹ và các nước đối tác, đặc biệt căng thẳng Mỹ - Trung tiếp 

tục gia tăng sau các ảnh hưởng của đại dịch.  Những cú sốc này sẽ gây ảnh hưởng tới tốc độ 

tăng trưởng thương mại toàn cầu, suy yếu các hoạt động sản xuất, làm gián đoạn chuỗi giá trị 

toàn cầu và dòng vốn đầu tư quốc tế của các nền kinh tế chủ chốt, và từ đó sẽ tác động tới 

tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, theo dự báo của UNCTAD (2020b) vào tháng 

Ba, FDI toàn cầu có thể suy giảm 30 – 40% trong giai đoạn 2020-2021, chủ yếu do sụt giảm 

hoạt động đầu tư và M&A xuyên biên giới.  Xu hướng gia tăng các biện pháp bảo hộ thương 

mại cùng sự xói mòn niềm tin vào toàn cầu hóa sau đại dịch cũng có thể dẫn đến giảm đầu tư 

ở nhiều quốc gia trên thế giới, thúc đẩy xu hướng chuyển vốn trở về công ty mẹ tại một số 

nước phát triển và các dòng vốn chảy ra khỏi các nước đang phát triển. 

Đối với thị trường tài chính, tài sản quốc tế, tác động tiêu cực của COVID-19 đã đẩy 

các ngân hàng trung ương vào trạng thái phòng thủ, với mục tiêu chính là bảo vệ nền kinh tế 

thay vì thúc đẩy tăng trưởng. Năm 2020 sẽ chứng kiến thêm nhiều gói hỗ trợ, cứu trợ cho 

doanh nghiệp và người dân, và thậm chí có thể cho thấy nhiều lựa chọn táo bạo, ví dụ như 

việc phát hành trái phiếu lợi suất âm của chính phủ Anh. Lãi suất âm có thể trở nên phổ biến 

hơn trên toàn thế giới vào năm 2020 do triển vọng tăng trưởng u ám. 

Mặc dù COVID-19 đang phủ bóng ma lên kinh tế toàn cầu, dịch bệnh cũng là cơ hội 

để tái cấu trúc nền kinh tế theo những hướng hoàn toàn mới. Giãn cách xã hội và làm việc từ 

xa có thể thay đổi thói quen làm việc của nhân loại và mang đến các động lực mới cho tăng 

trưởng dưới những hình thức mới. 

ĐÁNH GIÁ KINH TẾ VIỆT NAM NĂM 2019 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, kinh tế Việt Nam vẫn chứng 

kiến những dấu hiệu tích cực trong năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 của 

Việt Nam đạt 7,02%, vượt mục tiêu mà Quốc hội đề ra. Điểm đáng chú ý trong năm 2019 là 

việc Tổng cục Thống kế tính toán lại GDP đưa quy mô tăng thêm tới 25%. Tuy nhiên, theo 

thông báo của GSO, cách tính mới này chỉ được bắt đầu áp dụng kể từ năm 2021. Đóng góp 

chủ yếu vào tăng trưởng là hai khu vực công nghiệp & xây dựng (50,4%) và khu vực dịch vụ 

(45%). PMI có tháng thứ 49 ở mức trên 50 điểm, đánh dấu sự mở rộng liên tiếp của khu vực 

sản xuất. Về phía đầu tư, khu vực FDI hiện vẫn là khu vực tăng trưởng nhanh nhất trên mọi 

khía cạnh (giá trị sản xuất, xuất khẩu và tạo việc làm). Trong năm 2019, số lao động đang làm 

việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 2,8%, cao hơn so với năm trước (2,6%). Trong 

đó, lao động trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,4%, còn trong khu vực FDI tăng 4,3%. 

Cả nước có tới 138,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,2% so với năm 2018. Vốn 

đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,5 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 



4 

 

trước. Trong khi đó, tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động giảm, chỉ còn 72,4 nghìn 

doanh nghiệp. 

So với năm 2018, dịch vụ bán lẻ hàng hóa và tiêu dùng của năm 2019 có nhiều cải 

thiện về cả giá trị và lượng. Tổng giá trị ước đạt 4.940,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,8%. Trong 

đó, khối lượng bán lẻ (loại trừ yếu tố giá) tăng tới 9,2%. Các ngành bán lẻ hàng hóa thiết yếu 

đều đạt mức tăng trưởng tốt. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành năm 

2019 ước tính tăng 10,2% so với năm trước. Trong đó, vốn khu vực Nhà nước (chiếm 31% 

tổng vốn) tăng 2,6% so với năm trước, khu vực ngoài nhà nước (chiếm 46%) tăng 17,3%; khu 

vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (chiếm 23%) tăng 7,9%. Khu vực tư nhân thể hiện vai 

trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội. Nhìn chung, Đầu tư nhà nước 

đang dần được thu hẹp cùng với quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước từ năm 2015. 

Tổng vốn FDI giải ngân tăng 6,7% so cùng kì năm 2018. Lượng vốn đăng ký mới và bổ sung 

trong năm 2019 tiếp tục giảm. Có 3883 dự án FDI được cấp mới, tăng 27,5% số dự án so với 

năm 2018. Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là ngành thu hút được nhiều vốn đầu tư FDI 

nhiều nhất với tổng vốn đăng ký chiếm 72,2% tổng vốn đăng ký cấp mới. Hàn Quốc là đối 

tác đầu tư dẫn đầu trong năm 2019 với tổng số vốn đăng ký đạt 3,66 tỷ USD.  

Kết thúc năm, cán cân thương mại thặng dư khoảng 9,9 tỷ USD, gấp gần 2 lần mức 

thặng dư của năm 2018. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất trong khi Trung Quốc dẫn đầu 

thị trường nhập khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu lần lượt tăng 8,1% và 6,3% so 

với năm 2018. Tương tự như các năm trước, xuất khẩu tới từ nhóm doanh nghiệp FDI tăng 

4,2%, vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu, nhưng tỷ trọng đã giảm xuống còn 68,8% tổng kim ngạch 

xuất khẩu. Xuất khẩu từ khu vực trong nước có sự cải thiện đáng kể khi tăng đến 17,7% trong 

năm. Tính chung cả năm 2019, khu vực FDI xuất siêu 35,85 tỷ USD, khu vực trong nước nhập 

siêu 25,91 tỷ USD. Xuất khẩu dầu thô tiếp tục sụt giảm, chỉ đạt 2,02 tỷ USD. Mỹ tiếp tục là 

thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 60,7 tỷ USD, tăng tới 27,8% so 

với năm 2018. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch đạt 75,3 tỷ 

USD, tăng 14,9%.  

Trong năm 2019, CPI bình quân tăng 2,79% (yoy), thấp hơn mức tăng 3,54% của năm 

2018, và vẫn dưới ngưỡng 4% mà Chính phủ đặt ra. Nhóm hàng đóng góp lớn vào sự gia tăng 

của CPI trong năm 2019 là thực phẩm tăng mạnh so với năm 2018. Lãi suất liên ngân hàng 

tăng cao vào thời điểm cuối năm Dương lịch và Tết cổ truyền khi nhu cầu về vốn của doanh 

nghiệp và nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Trong năm 2019, lãi suất huy động của 

các NHTM duy trì khá ổn định ở mức 5%/năm trong chín tháng đầu năm và chỉ giảm nhẹ ở 

giai đoạn cuối năm do NHNN hạ lãi suất điều hành. Trong khi đó lãi suất cho vay vẫn duy trì 

ở mức cao, trong khoảng 7-9%. Cung tiền năm 2019 tăng 12,10%, vẫn ở mức cao so với các 

nước trong khu vực. Tăng trưởng huy động trong năm 2019 đạt 12,5%, cao hơn so với năm 
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2018. Trong khi tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 12,10% – thấp nhất trong vòng năm năm qua. 

Tỷ giá VND/USD được duy trì khá ổn định trong năm 2019.   

Thu ngân sách vẫn không đủ bù đắp cho chi ngân sách. Mức thâm hụt ngân sách của 

năm 2019 ước tính vào khoảng 209,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4% GDP, thấp hơn so với mức 

dự toán đã được Quốc hội phê duyệt hồi đầu năm (3,6%). Thâm hụt ngân sách năm 2019 tăng 

so với năm 2018 do chi thường xuyên tăng. Cơ cấu chi không có sự cải thiện khi chi đầu tư 

phát triển chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (dưới 30%). 

Nhìn chung, nền kinh tế Việt Nam năm 2019 chứng khiến không ít những thành tựu, 

tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Quốc hội đề ra. Tăng trưởng GDP cả năm 

đạt 7,02(%). Lạm phát bình quân cả năm là 2,79%, thấp hơn so với mức mục tiêu 4%. Thương 

mại và đầu tư quốc tế tăng trưởng cao. Thị trường tiền tệ, vốn và tỷ giá đều có sự ổn định và 

nằm trong tầm kiểm soát. Thâm hụt ngân sách và nợ công cũng có sự cải thiện nhất định. Tuy 

nhiên, những thành công kể trên đang dựa trên một nền tảng vĩ mô còn thiếu chắc chắn và 

tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tăng trưởng kinh tế, xuất khẩu hay việc làm ngày càng phụ thuộc vào 

khu vực, thậm chí là một vài doanh nghiệp FDI. Khối doanh nghiệp tư nhân còn dưới mức 

tiềm năng và phải chịu nhiều rào cản từ môi trường thể chế và kinh doanh trong nước. Không 

gian chính sách cho chính sách tiền tệ dần bị thu hẹp bởi sức ép lạm phát gia tăng cũng như 

bởi những cam kết đối với tỷ giá. Và cuối cùng, chính sách tài khóa không tạo nên những thay 

đổi tích cực trong cơ cấu thu ngân sách, trong khi nợ công cao, thâm hụt ngân sách không 

nhiều chuyển biến và khối tài sản nhà nước ngày càng thu hẹp. Điều này đồng nghĩa với việc 

Việt Nam đang thiếu đệm tài khóa để đối phó với các cú sốc bên ngoài. 

Trước những vấn đề tồn đọng đó, Chính phủ và các bộ ngành cần tiếp tục đặt trọng 

tâm cắt giảm các điều kiện kinh doanh không cần thiết nhằm cải thiện môi trường kinh doanh 

nhằm khắc phục thiếu sót trong nước. Ủy ban quản lý vốn nhà nước nên đặt nhiệm vụ trọng 

tâm là thu gọn đầu mối quản lý, xóa bỏ các lực cản để từ đó thúc đẩy tiến trình cổ phần hóa 

DNNN. Thêm vào đó, chính sách tiền tệ cần thích ứng kịp thời với các biến động kinh tế. Ưu 

tiên hàng đầu là điều hành tỷ giá linh hoạt, nhằm hấp thụ bớt tác động từ các cú sốc bên ngoài. 

Lãi suất nên được giữ mức ổn định tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với thị trường 

vốn. Cuối cùng, ở mức độ dài hạn hơn, Việt Nam cần từng bước xây dựng đệm tài khóa, trước 

tiên thông qua việc tinh giản bộ máy nhà nước và cắt giảm chi tiêu thường xuyên. 

ĐẶC ĐIỂM CỦA THU NGÂN SÁCH CỦA VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI 

NHẬP QUỐC TẾ 

Việt Nam là một nền kinh tế chuyển đổi và đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ 

về tư duy điều hành nền kinh tế. Nhà nước đã có những cam kết ngày càng chặt chẽ trong việc 

mở cửa thị trường và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Thuế là một trong những lĩnh vực có 

nhiều cải cách lớn kể từ sau khi mở của nền kinh tế và thực hiện Đổi mới ở Việt Nam. Nhìn 
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tổng thể, hệ thống thuế hiện tại ở Việt Nam khá tương đồng với các quốc gia có nền kinh tế 

thị trường lâu đời trên thế giới. Tuy nhiên, liệu chính sách thuế của Việt Nam đã đáp ứng được 

tính công bằng đến mức độ nào? Hệ thống thuế liệu đã bao quát đầy đủ các nguồn thu? Quản 

lý thuế có được thực hiện một cách minh bạch và rõ ràng? Hệ thống thuế cần tiếp tục cải thiện 

theo hướng nào?.... Đó là những câu hỏi rất căn bản và quan trọng. Chương 3 của báo cáo sẽ 

lần lượt trả lời các câu hỏi nêu trên.  

Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 quy định các nguồn thu ngân sách của Việt Nam 

đều phải tuân thủ các quy định chung của cấp trung ương. Địa phương không được tự ý đề xuất 

các khoản thuế, phí và lệ phí. Các nguồn thu, nhất là thuế, phí và lệ phí đều có văn bản pháp 

luật quy định và hướng dẫn thực thi thống nhất trên toàn quốc. Quy mô tương đối của ngân sách 

nhà nước so với GDP có xu hướng giảm. Bình quân giai đoạn 2006-2019, thu ngân sách chiếm 

khoảng 25,16% GDP. Sự không ổn định trong tổng thu ngân sách trên GDP diễn ra chủ yếu 

trong giai đoạn 2010-2019. Tương tự như vậy, số thu thuế giảm từ mức 22,2% GDP (2006) 

xuống mức 17,8% GDP (2019). Trong những năm gần đây, tốc độ tăng của tổng số thu thuế có 

xu hướng giảm. Nếu như giai đoạn 2006-2011, tốc độ tăng bình quân đạt 17,4%/năm thì giai 

đoạn 2012-2019 giảm xuống chỉ còn 7,2%/năm.  

Xét về cơ cấu thu thuế, tỷ trọng thuế gián thu trong tổng thu thuế đã tăng mạnh lên 

mức hơn 60%, còn thuế trực thu đã giảm xuống mức dưới 40% (mặc dù tăng mạnh về số tuyệt 

đối). Điều này đã làm giảm tính luỹ tiến của hệ thống thuế của Việt Nam. So sánh với các 

nước ASEAN-5 và OECD, tỷ lệ thu thuế/GDP của Việt Nam thấp hơn các nước OECD nhưng 

cao hơn hẳn các nước ASEAN-5. Tỷ trọng thuế trực thu của ViệtNam cũng thấp hơn rất nhiều 

so với OECD và thấp thứ hai trong ASEAN-5. Ngược lại, tỷ lệ thuế gián thu của Việt Nam 

cao hơn so với các nước OECD và cũng là nước cao thứ hai trong nhóm nước ASEAN-5. 

Ngoài ra, tỉ trọng của phí, lệ phí trong tổng thu NSNN và tổng thu thuế giảm mạnh trong giai 

đoạn 2009-2011 nhưng có xu hướng tăng trở lại trong giai đoạn 2012-2019. Trong ba năm trở 

lại đây, thu từ phí, lệ phí tăng mạnh về số tuyệt đối. Tốc độ tăng thu phí, lệ phí bình quân giai 

đoạn 2012-2019 vào khoảng 21%/năm. Thu về vốn giảm mạnh trong giai đoạn 2011-2015 và 

đang có xu hướng tăng trở lại. Thu viện trợ không hoàn lại chỉ còn chiếm 1,15% thu ngân 

sách ngoài thuế năm 2019. Các kết quả này cho thấy thu ngân sách của Việt Nam hiện nay 

phụ thuộc tương đối cao vào thuế gián thu, đặc biệt là thuế VAT. Trong khi đây là loại thuế 

có tính lũy thoái cao. Gánh nặng về phí, lệ phí đang đè nặng lên vai của người dân. Các đề 

xuất tăng thuế tiêu dùng, tăng phí và lệ phí cần được xem xét một cách thận trọng vì nó có 

ảnh hưởng tới tính công bằng trong chi tiêu. Đặc biệt trong bối cảnh Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật phí và lệ phí đang được đưa ra thảo luận 

và điều chỉnh trong thời gian sắp tới. 

Số liệu về số người nộp thuế TNCN và số liệu về số doanh nghiệp nộp thuế TNDN 

không được công bố công khai. Tuy nhiên, theo Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam (GSO, 

2020), tính đến ngày 31/12/2018, cả nước có 714,8 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 
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9,2% so với cùng thời điểm năm 2017. Trong đó, 610,6 nghìn doanh nghiệp có doanh thu 

(chiếm 85,4%). Tỉ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi năm 2018 là 44,1%, tương đương với 

khoảng 269,3 nghìn doanh nghiệp. Mặc dù tăng về số lượng doanh nghiệp và số lượng doanh 

nghiệp có doanh thu, nhưng tỉ lệ doanh nghiệp kinh doanh có lãi đã giảm liên tục trong giai 

đoạn 2016-2018. Nhìn một cách trực quan có thể thấy số doanh nghiệp làm ăn có lãi giảm 

đồng nghĩa với việc giảm về số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Điều này trực tiếp ảnh 

hưởng đến doanh thu thuế. Bên cạnh đó, khu vực phi chính thức của Việt Nam vẫn còn khá 

lớn (chiếm khoảng 30% GDP của Việt Nam năm 2017). Một trong những rào cản lớn nhất 

khiến họ không mặn mà trong việc chuyển đổi lên thành doanh nghiệp đó là việc họ phải chi 

trả các khoản chi phí không chính thức bên cạnh các chi phí chính thức (có thể lên tới gần 

40% lợi nhuận).  

Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn tới doanh thu thuế tại Việt Nam đó là cung cấp 

các ưu đãi thuế, nhất là ưu đãi đối với thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhiều tập đoàn đa quốc 

gia khi đầu tư vào Việt Nam có thể hưởng mức thuế suất là 10% thấp bằng một nửa so với 

mức thuế suất phổ thông 20%. Hiện tượng doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp đa quốc gia 

sử dụng các chính sách ưu đãi liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp để trốn/tránh thuế đã 

diễn ra từ lâu và khá phổ biến song mới được điều tra xử lý từ năm 2010. Các văn bản pháp 

luật về ưu đãi thuế được công bố rộng rãi nhưng các thông tin khác về vấn đề này chưa được 

thống kê. Đặc biệt là số tiền mà ngân sách nhà nước bị thất thu do ưu đãi thuế chưa được 

thống kê đầy đủ và báo cáo công khai. Các phân tích lợi ích và chi phí về ưu đãi thuế cũng 

không được thực hiện một cách đầy đủ và chi tiết. 

Các cải cách thuế lớn của Việt Nam trong những năm gần đây cùng với việc ứng dụng 

mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý thuế cho thấy quyết tâm xây dựng một hệ thống 

thuế công bằng và minh bạch. Việt Nam đã có những bước đi tích cực trong việc công khai 

thông tin về ngân sách. Năm 2019, Việt Nam tăng 14 bậc trong xếp hạng chỉ số OBI, đứng 

thứ 77 trên tổng số 117 nước được xếp hạng. Kết quả này cho thấy những cải thiện nhất định 

trong việc công khai ngân sách nhà nước tại Việt Nam trong thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn 

còn rất nhiều việc cần phải làm. Số liệu về ngân sách công bố trong nước và quốc tế không 

thống nhất với nhau về cấu trúc. Các khoản thu ngoài ngân sách nhà nước không được công 

khai mặc dù các khoản này được thu theo văn bản của pháp luật như Quỹ Bình ổn giá xăng 

dầu, Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Quỹ Bảo vệ môi trường,... Việc quản trị ưu đãi 

thuế của Việt Nam đang gây tranh cãi về tính minh bạch do cơ chế tự khai tự nộp và tự chịu 

trách nhiệm nên doanh sách các công ty được ưu đãi thuế cũng chưa bao giờ được tập hợp, 

ngay cả ở cấp địa phương. Các thông tin của các doanh nghiệp nộp thuế và cá nhân nộp thuế 

cũng không thể tiếp cận được. Theo Luật Quản lý thuế (Luật số 78/2006/QH11), cá nhân và 

tổ chức phải cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan thuế. Thông tin này sẽ được cơ quan thuế 

bảo mật và chỉ cung cấp cho mục đích thanh tra hoặc hoạch định chính sách khi có yêu cầu 

của cơ quan nhà nước. Trong thời gian tới, Việt Nam cần đẩy mạnh hơn nữa công tác công 

khai và minh bạch các số liệu về thu chi ngân sách nhà nước. Bao gồm việc công khai các số 
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liệu về người nộp thuế, số liệu về chi qua thuế, đặc biệt là ưu đãi thuế trong các báo cáo ngân 

sách hằng năm và phải đảm bảo việc công khai một cách kịp thời, phù hợp với các thông lệ 

quốc tế.   

SỨC ÉP CẠNH TRANH THUẾ TRONG KHỐI ASEAN: TRƯỜNG HỢP ƯU ĐÃI 

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP 

Sử dụng ưu đãi thuế đã trở thành một chính sách phổ biến ở các nước ASEAN nhằm 

khuyến khích đầu tư trong nước cũng như thu hút đầu tư nước ngoài (FDI). Các nước ASEAN 

có xu hướng cạnh tranh với nhau hơn là hợp tác để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, điều này tạo 

ra mối quan ngại về sự gia tăng các chi phí tài chính như một tác dụng phụ của ưu đãi thuế. 

Điều này càng được củng cố bởi sự khác biệt lớn giữa các nước ASEAN về mức độ phát triển 

kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô và năng lực quản trị. Các hành vi ưu đãi thuế cùng với việc 

giảm mức thuế suất hiệu quả được thực hiện theo cách riêng của từng quốc gia, nhưng nó 

đang khiến hệ thống ưu đãi thuế của ASEAN trở nên ngày càng phức tạp và khó có thể thảo 

luận để đưa ra các đồng thuận chung trong quá trình thực hành ưu đãi thuế và tăng mức độ 

minh bạch trong việc đưa ra chính sách ưu đãi thuế tại từng quốc gia. Chương 4 của báo cáo 

tiến hành rà soát toàn bộ các ưu đãi thuế tại các quốc gia ASEAN, tập trung vào ưu đãi thuế 

thu nhập doanh nghiệp (TNDN) bằng cách tóm tắt tất cả các quy tắc trong khung pháp lý về 

ưu đãi thuế, cùng với các ưu đãi đặc biệt bao gồm miễn thuế, ân hạn thuế, thuế suất ưu đãi, 

khấu trừ thuế, hoạt động chuyển lỗ và một số ưu đãi thuế khác. 

Về mặt pháp lý, các ưu đãi thường được quy định trong luật thuế và luật thu hút đầu 

tư nước ngoài. Chính sách thuế nói chung và các ưu đãi thuế nói riêng luôn được thay đổi và 

cập nhật để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của mỗi quốc gia. Trong ASEAN, các 

ưu đãi thuế cũng thường xuyên được cập nhật, theo xu hướng tăng cường các ưu đãi. Nhìn 

chung, mức trung bình của thuế suất thuế TNDN ở các nước ASEAN có xu hướng giảm trong 

thập kỷ qua. Năm 2010, tỷ lệ thuế TNDN trung bình ở các nước ASEAN là 25,1%, sau đó đã 

giảm đáng kể xuống còn 22,6% vào năm 2015 và chỉ còn 21,7% vào năm 2020. Singapore là 

quốc gia áp dụng mức thuế TNDN thấp nhất trong khu vực, ở mức 17% thu nhập chịu thuế. 

Các hoạt động và lĩnh vực được miễn thuế ở các nước ASEAN tương đối đa dạng. 

CHDCND Lào, Myanmar và Indonesia cung cấp miễn thuế cho các hoạt động tái đầu tư. Tại 

Việt Nam và Campuchia, các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được miễn thuế. 

Trong khi đó, miễn thuế đối với thuế TNDN chỉ được cấp cho các dự án dịch vụ được phê 

duyệt tại Malaysia. Singapore và Brunei Darussalam cung cấp miễn thuế đối với các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ (SMEs). Ân hạn thuế chính thức ở các nước ASEAN kéo dài từ 5 đến 20 

năm tùy theo luật. Thời gian trung bình của ân hạn thuế tại ASEAN là khoảng 12 năm. Brunei 

Darussalam và Indonesia là hai quốc gia có thời gian ân hạn thuế dài hơn so với phần còn lại 

của ASEAN. Ngoài ra, doanh nghiệp ở các nước ASEAN có thể được hưởng ít nhất 50% và 
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lên đến 100% mức giảm thuế. Trong khi đó, Campuchia, Thái Lan và Indonesia cung cấp mức 

thuế suất ưu đãi hấp dẫn nhất trong số các nước ASEAN. Doanh nghiệp tại các quốc gia 

ASEAN được phép khấu trừ tất cả chi phí hợp lý liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh 

doanh của họ. Một số quốc gia như Campuchia, Malaysia, Singapore và Thái Lan còn cung 

cấp một khoản khấu trừ thuế bổ sung cho các hoạt động liên quan đến doanh nghiệp SMEs, 

đào tạo, nghiên cứu và phát triển (R & D), xuất khẩu và mở rộng ra nước ngoài. Việt Nam và 

Philippines cung cấp một khoản khấu trừ bổ sung cho chi phí lao động. Ở Malaysia và 

Singapore, mọi khoản lỗ thuế chưa sử dụng có thể được chuyển tiếp vô thời hạn và được bù 

đắp bằng lợi nhuận thu được từ giao dịch trong tương lai. Indonesia cung cấp một phần mở 

rộng của thời gian chuyển lỗ thuế lên đến 10 năm. Việt Nam, Thái Lan, Campuchia và 

Myanmar cho phép thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm.  Trong khi đó, 

Philippines quy định các khoản lỗ của doanh nghiệp sẽ được chuyển tiếp trong 6 năm và hoạt 

động thua lỗ của các doanh nghiệp tại CHDCND Lào được khấu trừ trong 3 năm. Chính phủ 

cũng cung cấp các ưu đãi khác như tín dụng thuế, phụ cấp đầu tư và khấu hao. Trước diễn 

biến phức tạp của đại dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều nơi, chính phủ các nước ASEAN đã 

ban hành một số chính sách hỗ trợ để phục hồi các hoạt động kinh doanh, trong đó cũng bao 

gồm các chính sách khuyến khích thuế. Các chính sách tập trung chủ yếu vào việc trì hoãn 

thanh toán thuế (Việt Nam), ân hạn thuế (Campuchia, Lào và Malaysia) và giảm thuế 

(Indonesia và Singapore). 

Một trong những lời chỉ trích đáng chú ý nhất đối với các ưu đãi thuế ở các nước đang 

phát triển là chúng thực sự dư thừa, các khoản đầu tư tương tự sẽ được thực hiện ngay cả khi 

không có ưu đãi thuế. Việc hạ thuế suất thuế TNDN thường được chính phủ sử dụng như một 

công cụ để cải thiện sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Ưu đãi thuế dường như 

có hiệu quả trong việc thu hút đầu tư vào Campuchia và Malaysia. Tuy nhiên, ở các quốc gia 

như Indonesia và Myanmar, mối quan hệ giữa ưu đãi thuế và FDI vẫn được các chuyên gia 

thảo luận rộng rãi, chưa có kết luận cụ thể rằng ở mức độ nào thì ưu đãi thuế sẽ có hiệu quả 

để tăng đầu tư. Mặc dù các ưu đãi thuế hào phóng được chính phủ các nước đưa ra, nhưng 

mối quan hệ giữa chúng và FDI là hạn chế, thậm chí không được cải thiện tại các quốc gia 

như Brunei Darussalam và Philippines. 

Để giảm các hành vi thuế có hại và tránh việc các quốc gia ASEAN tiếp tục rơi vào 

“cuộc đua xuống đáy”, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị chính sách cho các quốc gia 

ASEAN liên quan đến vấn đề cấu trúc lại hệ thống ưu đãi, tăng cường minh bạch ưu đãi thuế 

và hình thành một cơ chế khu vực về ưu đãi thuế. Hệ thống ưu đãi thuế, đặc biệt là ưu đãi thuế 

TNDN cần được cơ cấu lại. Các ưu đãi thuế, bao gồm các yêu cầu về điều kiện đáp ứng nên 

được quy định cụ thể trong Luật thuế tại các quốc gia. Các ưu đãi hào phóng và dư thừa cần 

phải được loại bỏ. Như đã đề cập ở trên, các khoản đầu tư tương tự sẽ vẫn được thực hiện 

ngay cả khi không có ưu đãi thuế. Vì vậy, không cần thiết phải cung cấp ưu đãi thuế liên tục. 

Thay vào đó, điều quan trọng hơn mà các nước ASEAN cần làm để thu hút đầu tư là cải thiện 



10 

 

môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng và đặc biệt là cải thiện chất 

lượng nguồn nhân lực trong bối cảnh chi phí lao động ngày càng tăng. Các chính phủ nên 

hướng đến hai mục tiêu chính là mở rộng cơ sở thuế và hài hòa hệ thống thuế giữa các thành 

viên ASEAN. Ưu đãi thuế cần được công khai cho tất cả các nhà đầu tư. Các hình thức ưu đãi 

thông qua một thỏa thuận riêng giữa chính phủ và các nhà đầu tư nên được sử dụng một cách 

thận trọng. Trong trường hợp sử dụng chúng, toàn bộ nội dung cần phải được công khai. 

Những yêu cầu về các đối tượng đủ điều kiện để cấp ưu đãi thuế nên được xác định rõ ràng 

và dễ kiểm chứng. Bới nếu không làm như vậy, nó tạo ra sự không chắc chắn không cần thiết 

cho các nhà đầu tư. Mặt khác, các nước ASEAN nên cải thiện tính minh bạch về thuế bằng 

cách công bố chi qua thuế trong ngân sách hàng năm. Báo cáo chi qua thuế hàng năm không 

chỉ bao gồm tổng dự toán chi phí thuế mà còn bao gồm cả dự toán cho từng hoạt động. Để kết 

thúc và tránh rơi vào cuộc đua xuống đáy khi các quốc gia ASEAN ngày càng đưa ra hàng 

loạt các ưu đãi về thuế, một tiêu chuẩn thuế tối thiểu cho các thành viên khu vực cần được 

xem xét và thảo luận nghiêm túc. Điều này đòi hỏi các nước ASEAN phải cải cách mạnh mẽ 

hệ thống thuế của họ, đặc biệt là luật thuế như đã đề cập ở trên. Chi phí ban đầu có thể lớn, 

tuy nhiên nó tránh được những tổn thất nặng nề và lâu dài của các hành vi thuế có hại. Doanh 

thu thuế sẽ được cải thiện và chính phủ các nước sẽ có thêm nhiều nguồn lực hơn để giải quyết 

các vấn đề bất bình đẳng và đảm bảo rằng không ai bị bỏ lại phía sau. 

ƯU ĐÃI CHI QUA THUẾ Ở VIỆT NAM:  TRƯỜNG HỢP THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP 

Chi qua thuế là một thuật ngữ mới ở Việt Nam nói riêng và một số nước đang phát 

triển nói chung. Tuy nhiên, tại các nước phát triển, chi qua thuế đã được thống kê và công bố 

công khai định kỳ từ những năm 1970. Bên cạnh trốn thuế và tránh thuế, chi qua thuế là một 

trong ba cấu phần của hụt thu ngân sách nhà nước mà các nhà làm chính sách, các nhà hoạt 

động và các nhà phân tích rất quan tâm. Chi qua thuế là các khoản ưu đãi thuế của chính phủ 

đối với một nhóm người nộp thuế và nó nằm ngoài mức thuế hoặc hệ thống thuế chuẩn. Nhờ 

các ưu đãi này mà nhóm người nói trên có thể chịu mức thuế suất thực nộp thấp hơn mức thuế 

suất phổ thông hoặc thu nhập chịu thuế thấp hơn mức quy định trong hệ thống thuế chuẩn. Có 

thể hiểu, chi qua thuế là số hụt thu thuế do việc áp dụng các điều khoản hoặc cơ chế đặc biệt.  

Về mặt lý thuyết, có ba phương pháp tính chi qua thuế là đo lường giảm thu ngân sách 

(revenue foregone), phương pháp doanh thu đạt được (revenue gains), phương pháp trợ cấp 

tương đương (outlay equivalence). Về mặt thực hành, cũng có ba cách tính chi qua thuế đã 

được sử dụng rộng rãi trên thế giới là mô hình mô phỏng vi mô (micro-stimulation), mô hình 

cân bằng tổng thể khả toán (CGE) và phương pháp kế toán truyền thống hay còn gọi là hạch 

toán đơn giản. Trong điều kiện số liệu của Việt Nam, nhóm đã lựa chọn phương pháp đo 

lường giảm thu ngân sách kết hợp với phương pháp kết toán truyền thống để ước tính sơ bộ 
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chi qua thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp trong các năm 2012, 2014 và 2016. Đồng thời, 

nhóm cũng dùng phương pháp doanh thu đạt được kết hợp với mô hình cân bằng tổng thể khả 

toán (CGE) để tính chi qua thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp và đánh giá tác động của 

khoản chi qua thuế này. 

Con số ước tính chi qua thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp được tính toán từ các bộ 

điều tra doanh nghiệp là một con số rất đáng chú ý và tăng mạnh vào năm 2016. Ước tính chi 

qua thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp trong nghiên cứu này bằng 7% tổng thu ngân sách 

nhà nước, 30% số thu thuế thu nhập doanh nghiệp, 5% tổng chi ngân sách nhà nước và cao 

hơn chi ngân sách cho y tế. Con số chi qua thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 

đạt gần 86 nghìn tỷ đồng tăng 40% so với năm 2014 và tăng 50% so với năm 2012. Trong chi 

qua thuế, chi qua thuế do giảm thuế tăng gần gấp đôi từ mức 34 nghìn tỷ đồng (2012 và 2014) 

lên mức 64 nghìn tỷ đồng (2016). Thuế suất thực nộp của các doanh nghiệp nộp thuế chỉ bằng 

khoảng 70% mức thuế suất phổ thông của thuế thu nhập doanh nghiệp. Năm 2012, thuế suất 

phổ thông là 25% thì mức thuế suất thực nộp của các doanh nghiệp nộp thuế là 18,4%. Các 

con số tương ứng với năm 2014 lần lượt là 22% và 16,8%, còn các con số tương ứng với năm 

2016 lần lượt là 20% và 13,6%. 

Các tính toán của các chỉ tiêu trên đều chỉ ra ưu đãi thuế đang được tập trung vào nhóm 

doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và thuộc ngành công nghiệp (nhất là 

ngành chế biến và chế tạo). Những doanh nghiệp này thường có quy mô nguồn vốn lớn và 

nằm trong các khu công nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mặc dù chỉ 

chiếm khoảng 3% tổng số doanh nghiệp trong mẫu nghiên cứu nhưng lại có chi qua thuế 

chiếm khoảng một nửa. Doanh nghiệp thuộc ngành chế biến chế tạo có mức thuế suất thực 

nộp chỉ bằng khoảng 1/5 mức thuế suất phổ thông. Số doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp 

chỉ chiếm 2% tổng số doanh nghiệp nhưng chi qua thuế của nhóm này luôn chiếm 30%. Thuế 

suất thực nộp của các doanh nghiệp nộp thuế trong nhóm này chỉ khoảng 10%, bằng khoảng 

50% mức thuế suất phổ thông. 

Dùng phương pháp doanh thu đạt được kết hợp với mô hình cân bằng tổng thể khả 

toán (CGE), nghiên cứu chỉ ra rằng nếu loại bỏ chi qua thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp 

thì thu ngân sách sẽ tăng 20%. Tuy nhiên, kết quả mô phỏng cũng cho thấy rằng, việc loại bỏ 

các chính sách ưu đãi thuế có gây ra tác động tích cực hay tiêu cực cho nền kinh tế phụ thuộc 

rất lớn vào hành động của chính phủ. Nếu chính phủ dùng phần ngân sách tăng thêm này để 

tăng đầu tư phát triển, hoặc trợ cấp cho người nghèo thì sẽ giúp cải thiện phúc lợi của xã hội 

và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nếu phần ngân sách tăng thêm được phân bổ nhiều cho chi 

thường xuyên (như cơ cấu chi ngân sách của Việt Nam hiện nay) thì sẽ không làm tăng tăng 

trưởng kinh tế. Còn nếu chính phủ tăng thuế giá trị gia tăng để đạt được nguồn thu tăng thêm 

như loại bỏ chi qua thuế sẽ làm cho thu nhập và tiêu dùng của người dân bị sụt giảm mạnh. 
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Phân tích mô phỏng cho thấy, xóa bỏ chi qua thuế của thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ 

có tác động tiêu cực đến các nhóm thu nhập cao, vốn được hưởng lợi chính từ các ưu đãi thuế. 

Trong trường hợp chính phủ sử dụng phần ngân sách tăng thêm một cách khôn ngoan, thì việc 

xóa bỏ các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ không làm thay đổi tỷ lệ nghèo đói và cải 

thiện chỉ số GINI. Điều đó chứng tỏ, loại bỏ chi qua thuế có thể mang lại những lợi ích đáng 

kể cho các nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp thông qua việc tăng đầu tư hay tăng trợ cấp cho 

người nghèo. Hàm hồi quy về tác động phúc lợi của loại bỏ chi qua thuế cũng cho thấy hộ ít 

chịu tác động là hộ có thu nhập thấp, chủ hộ là nữ, hộ ở nông thôn, hộ có chủ hộ tự làm và 

chủ hộ là người làm công ăn lương.  

Cuối cùng, mặc dù các tính toán cho ra những con số rất đáng chú ý, nhưng các tính 

toán này cũng có hạn chế khá lớn. Bộ số liệu điều tra doanh nghiệp vốn chỉ cung cấp lợi nhuận 

kế toán gộp và số nộp thuế chung của các doanh nghiệp. Trong khi đó, có một sự khác biệt 

không nhỏ giữa kế toán về thuế và kế toán thông thường. Hơn nữa, một doanh nghiệp có thể 

thực hiện rất nhiều dự án trong các ngành kinh tế khác nhau, trong khi các ưu đãi lại được áp 

dụng chủ yếu theo ngành kinh tế. Việc không tiếp cận được với lợi nhuận và số nộp thuế theo 

lĩnh vực hoạt động là một thiếu sót không thể không đề cập đến. Nhóm ghiên cứu mong muốn 

được tiếp cận với hồ sơ khai thuế của doanh nghiệp để nâng cao tính chính xác của các tính 

toán về chi qua thuế trước khi đưa ra những khuyến nghị chính sách cụ thể. 

TRỐN VÀ TRÁNH THUẾ Ở VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP THUẾ THU NHẬP DOANH 

NGHIỆP 

Trốn và tránh thuế thu nhập doanh nghiệp là một hiện tượng toàn cầu, diễn ra đặc biệt 

phổ biến ở các công ty đa quốc gia. Tránh thuế là hình thức doanh nghiệp thực hiện các hoạt 

động hợp pháp, hoặc bán hợp pháp, khai thác các lỗ hổng trong các quy định về hải quan và 

thuế nhằm giảm các khoản thuế phải nộp. Trốn thuế là hình thức doanh nghiệp thực hiện các 

hành vi bất hợp pháp để không phải thực hiện nghĩa vụ thuế. 

Có nhiều kênh trốn và tránh thuế, bao gồm: chuyển giá sai (transfer mispricing); định 

vị chiến lược quyền sở hữu trí tuệ (strategic location of intellectual properties); chuyển nợ 

quốc tế (debt shifting); lợi dụng hiệp ước thuế (tax treaty shopping); trì hoãn thuế (tax deferral); 

hoặc đảo ngược công ty (corporate inversions), v.v. 

Công nghiệp 4.0 hay nền kinh tế kỹ thuật số sản sinh ra những mô hình kinh doanh 

mới với đặc điểm giảm sự hiện diện vật lý của các doanh nghiệp, đồng thời nâng tầm quan 

trọng và tính di động của tài sản vô hình và mức độ tích hợp cao của chuỗi giá trị, do vậy đang 

tạo ra những thách thức lớn cho hệ thống thuế quốc tế. 

Các nước trên thế giới đang có nhiều nỗ lực phòng chống hiện tượng trốn và tránh 

thuế với hàng loạt các cải cách hệ thống và chính sách thuế. Các chính sách này có thể được 
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chia thành  hai nhóm: (i) nhóm các chính sách cải cách hệ thống thuế theo hướng thắt chặt các 

quy định và; (ii) nhóm các chính sách tăng cường tính minh bạch về thuế. 

Ở Việt Nam, sai phạm thuế trong những năm gần đây diễn ra không chỉ ở thuế thu 

nhập doanh nghiệp mà còn ở các sắc thuế khác. Các doanh nghiệp có sai phạm về thuế không 

chỉ là các công ty đa quốc gia mà còn thuộc sở hữu nhà nước và tư nhân trong nước. Hành vi 

gian lận thuế ngày càng diễn biến phức tạp, phạm vi ngày càng rộng, quy mô ngày càng lớn 

và thủ đoạn ngày càng tinh vi. 

Việt Nam đã và đang có những thay đổi tích cực liên quan đến các quy định pháp luật 

về thuế để hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế khu vực và thế giới, cải thiện môi trường 

cạnh tranh bình đẳng và tránh thất thu thuế. Trong đó, đáng kể nhất là việc cắt giảm và đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, ban hành Nghị định 20/2017/NĐ–CP và thông qua Luật Quản lý 

thuế (sửa đổi) 2019, đồng thời tiếp tục ký kết và áp dụng các hiệp định thuế với các nước 

trong khu vực và trên thế giới.  

Một trong những kết quả quan trọng nhất của nghiên cứu này cho thấy chính sách thuế 

(thông qua các quy định về thuế suất phổ thông hay ưu đãi thuế) có vai trò quan trọng quyết 

định đến động cơ và hành vi trốn và tránh thuế của các doanh nghiệp. Gánh nặng thuế càng 

lớn thì mức độ chuyển dịch lợi nhuận (trốn và tránh thuế) càng lớn. Trong đó, phản ứng của 

các doanh nghiệp thuộc khu vực FDI và NNN trước những thay đổi về chính sách thuế là lớn 

hơn nhiều so với các DNNN.  

Các công ty đa quốc gia có nhiều cơ hội, và do vậy là trốn và tránh thuế nhiều hơn so 

với khu vực doanh nghiệp trong nước. Trong điều kiện các yếu tố khác là như nhau, tỷ suất 

lợi nhuận (ROA và ROE) khai báo của các doanh nghiệp thuộc khu vực FDI có xu hướng thấp 

hơn hẳn so với các doanh nghiệp trong nước bất chấp việc họ có những yếu tố thuận lợi hơn 

về thị trường, công nghệ, hay có mức độ thâm dụng vốn thấp hơn hẳn khu vực DNNN.  

Ước tính trung bình trong giai đoạn 2013 – 2017, mức thuế thất thu do hành vi trốn và 

tránh thuế mỗi năm dao động trong khoảng 13,3 – 20,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 6,4 – 

9,9% số thu thuế TNDN. Những con số này lớn gấp khoảng 3 – 4 lần con số vi phạm phát 

hiện hàng năm bởi các cơ quan quản lý. Trong đó, mức thất thu thuế mỗi năm từ khu vực FDI 

có thể lên tới 8,0 – 9,0 nghìn tỷ đồng (4,0 – 4,5% số thu thuế TNDN), còn từ khu vực ngoài 

nhà nước có thể lên tới 10,5 nghìn tỷ đồng (5% số thu thuế TNDN). 

Việt Nam nên tiếp tục duy trì và cải thiện những chính sách hiện có, đồng thời nghiên 

cứu triển khai những chính sách mới đang được áp dụng rộng rãi và khuyến cáo bởi các nước 

phát triển và các tổ chức quốc tế. Những chính sách đó có thể bao gồm: dần thắt chặt trần chi 

phí lãi vay được khấu trừ thuế của các công ty có giao dịch liên kết; các quy định nhằm chống 

xói mòn cơ sở thuế và chống vốn mỏng; bãi bỏ các ưu đãi thuế thái quá; tăng cường trao đổi 

thông tin với các nước khác, cải thiện cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích quản lý thuế; thực 
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hiện các quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền 

tảng số, và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở 

thường trú tại Việt Nam; đưa các vấn đề về cạnh tranh thuế, ưu đãi thuế, và phòng chống trốn 

và tránh thuế vào chương trình nghị sự của ASEAN nhằm nâng cao nhận thức và khởi xướng 

các thảo luận cấp khu vực về các chủ đề này. 

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2020 VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH  

Bên cạnh những chính sách trong trung hạn mang tính tổng hợp các quan điểm chính 

sách được đề xuất trong các chương chuyên đề của Báo cáo, Chương 7 cung cấp ba kịch bản 

dự báo về triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2020 và một số thảo luận chi tiết 

về các chính sách ngắn hạn đang được áp dụng hiện nay. 

Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2020 và xa hơn phụ thuộc vào khả năng khống 

chế bệnh dịch không chỉ trong nước mà còn ở cả trên thế giới. Với việc gỡ bỏ phong tỏa xã 

hội sớm hơn dự kiến (từ cuối tháng Tư so với dự kiến cuối tháng Năm trước đây), chúng tôi 

nâng mức dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam lên so với dự báo trước đây. Kịch bản lạc 

quan nhất được xây dựng dựa trên giả định bệnh dịch trong nước được khống chế hoàn toàn 

vào cuối tháng Tư và hoạt động kinh tế dần trở lại bình thường. Trong khi đó, thế giới cũng 

bắt đầu nới dần các biện pháp phong tỏa từ đầu tháng Sáu, giúp các ngành xuất khẩu hàng hóa 

của Việt Nam tăng trưởng tốt trong nửa cuối của năm. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế trong 

lĩnh vực du lịch, lưu trú, vận tải hành khách vẫn còn dè dặt và chỉ dần hồi phục. Tác động xấu 

nhất của COVID–19 sẽ rơi vào quý hai. Với kịch bản lạc quan này, tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam được dự báo đạt khoảng 5,3% trong cả năm 2020. Với các kịch bản trung tính và bi quan, 

bệnh dịch ở nhiều trung tâm kinh tế - tài chính quan trọng trên thế giới được giả định có thể 

tái bùng phát và các nước phải kéo dài thời gian phong tỏa sang nửa sau quý Ba, thậm chí là 

quý Tư năm 2020. Mức độ tác động của COVID–19 lên các ngành nông lâm ngư nghiệp, sản 

xuất chế biến chế tạo và các ngành trong khu vực dịch vụ sẽ nghiêm trọng hơn. Mức tăng 

trưởng trong năm 2020 của kinh tế Việt Nam có thể chỉ là 3,9% trong kịch bản trung tính, 

hoặc chỉ là 1,7% trong kịch bản bi quan. 

Việt Nam có được lợi thế rất lớn so với nhiều quốc gia khác là đã kiểm soát hoàn toàn 

được dịch bệnh, không để dịch lây lan trong cộng đồng. Tuy vậy, việc hồi phục tăng trưởng 

kinh tế không phải là điều dễ dàng khi các đối tác thương mại lớn của Việt Nam vẫn đang 

chịu tác động nặng nề của dịch bệnh. Hiện tại, bên cạnh các nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và 

người dân vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt, điều cần thiết nhất mà Việt Nam nên làm 

là sắp xếp lại cấu trúc của nền kinh tế nội địa, cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng 

minh bạch và công bằng để tạo nền tảng bền vững cho tăng trưởng dài hạn.  

Cuối cùng, Chương 7 tổng kết những hàm ý chính sách trong trung hạn đã được phân 

tích trong các chương nghiên cứu chuyên sâu của Báo cáo.  
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7. CHƯƠNG 7 

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2020  

VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

PGS.TS. Phạm Thế Anh, ThS. Nguyễn Diệu Huyền 

TRIỂN VỌNG KINH TẾ VIỆT NAM 2020 

Kinh tế thế giới giảm tốc trong năm 2019 do sự suy yếu của dòng vốn đầu tư và thương 

mại quốc tế, hậu quả của làn sóng gia tăng bảo hộ thương mại xoay quanh thương chiến Mỹ - 

Trung và một loạt các căng thẳng kinh tế - chính trị tại các khu vực khác trên toàn thế giới. 

Dòng vốn FDI toàn cầu giảm cả ở thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) và đầu tư mới khiến 

triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2020 có phần kém lạc quan. Đặc biệt, đại dịch COVID-

19 bất ngờ xảy ra, lan rộng và có nguy cơ tái bùng phát khiến cho khả năng phục hồi của FDI 

toàn cầu và thương mại quốc tế trong năm 2020 là điều không tưởng. Bên cạnh đó, căng thẳng 

giữa Mỹ cùng các quốc gia phương tây với Trung Quốc ngày càng gay gắt cũng sẽ khiến niềm 

tin kinh doanh sụt giảm, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế toàn cầu trong năm 2020 và thậm chí 

là các năm sau đó. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận đây là thời điểm quyết định mà nền kinh 

tế thế giới được tái cấu trúc theo những cách hoàn toàn mới, nhiều rủi ro nhưng cũng tiềm ẩn 

nhiều cơ hội. Sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu khi dịch COVID-19 bùng phát đã làm 

nổi lên nhu cầu cấp bách về dịch chuyển chuỗi cung ứng mà theo đó dòng vốn đầu tư, dòng 

chảy thương mại và chuỗi giá trị được kỳ vọng sẽ thay đổi lớn.   

Là một nước hội nhập sâu với động lực tăng trưởng phụ thuộc nhiều vào thương mại 

quốc tế, Việt Nam buộc phải thích nghi với những thay đổi của kinh tế thế giới, thậm chí cần 

chủ động chuyển đổi nền kinh tế để có thể kịp thời tận dụng thời cơ. Hiện tại, Việt Nam đang 

ở vị thế tốt hơn so với nhiều quốc gia trên thế giới, do đã kiểm soát được đại dịch COVID-19. 

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều bất ổn, kinh tế Việt Nam vẫn chứng kiến 

những dấu hiệu tích cực trong năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trong năm 2019 của Việt 

Nam đạt 7,02%, vượt mục tiêu mà Quốc hội đề ra; tăng trưởng kinh tế Quý 1 năm 2020 vẫn ở 

mức 3,82% và tăng trưởng cả năm 2020 vẫn được kỳ vọng sẽ giữ giá trị dương mặc dù ảnh 

hưởng của COVID-19 đang ngày càng lan rộng trên toàn thế giới.  

Lạm phát trong năm 2019 tiếp tục ở mức thấp như những năm trước tuy nhiên có xu 

hướng tăng cao vào những tháng cuối năm. Tuy nhiên, giá cả tiêu dùng đã bắt đầu giảm từ đầu 

năm 2020 do đại dịch COVID-19. Với thu nhập giảm sút và giãn cách xã hội, nhu cầu mua sắm 

và tiêu dùng hàng hóa của người dân có xu hướng giảm. Đồng thời, sự sụt giảm nhu cầu tiêu 

thụ năng lượng và bất đồng trong việc cắt giảm sản lượng giữa các nước xuất khẩu dầu mỏ đã 



194 

 

khiến giá nhiên liệu và nguyên liệu đầu vào đang ở mức thấp kỉ lục. Do vậy, nhìn chung, trong 

cả năm 2020, rủi ro lạm phát do cầu kéo và tỷ giá ở mức thấp, trong khi rủi ro do gián đoạn 

nguồn cung (lương thực thực phẩm) lại tăng lên đáng kể. Mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 

dưới 4,0% có thể đạt được nếu giá cả lương thực thực phẩm trong phần còn lại của năm được 

kiểm soát tốt. 

Trong năm 2019, lãi suất huy động của các NHTM duy trì khá ổn định ở mức 5-8%/năm 

trong chín tháng đầu năm và chỉ giảm nhẹ ở giai đoạn cuối năm do NHNN hạ lãi suất điều hành. 

Trong khi đó, lãi suất cho vay nằm trong khoảng 7-11%. Điều này khiến chi phí vốn của doanh 

nghiệp duy trì ở mức cao. Trong khi đó, quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tăng 

mạnh trong năm 2019 lên mức 11,5% GDP, so với chỉ khoảng 7% trong năm 2018. Đầu năm 

2020, COVID-19 bùng phát gây trở ngại cho hoạt động kinh doanh, NHNN hạ một loạt lãi suất 

điều hành để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn, tuy vậy, mặt bằng lãi suất 

điều hành của Việt Nam hiện nay vẫn đang ở ngưỡng cao. Trong khi đó, thị trường trái phiếu 

doanh nghiệp có nhiều rủi ro. Việt Nam chưa có một tổ chức độc lập và uy tín để xếp hạng tín 

nhiệm các doanh nghiệp, sự nóng lên của thị trường trái phiếu có thể dẫn đến tình trạng cạnh 

tranh lãi suất, chất lượng trái phiếu DN không đồng đều, đẩy rủi ro về phía người mua phải tự 

thẩm định, đánh giá. Tổng chi phí phát hành trái phiếu thậm chí còn cao hơn so với lãi suất tín 

dụng. Trước mắt do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh, 

áp lực đối với việc trả nợ của các doanh nghiệp phát hành trái phiếu cũng sẽ bị đẩy lên cao hơn, 

làm tăng rủi ro vỡ nợ.   

Mức thâm hụt ngân sách của năm 2019 ước tính vào khoảng 209,5 nghìn tỷ đồng, bằng 

3,4% GDP, thấp hơn đôi chút so với mức dự toán đã được Quốc hội phê duyệt hồi đầu năm 

(3,6%). Mức thâm hụt ngân sách năm 2019 tăng so với năm 2018 do chi thường xuyên tăng. 

Cơ cấu chi không có sự cải thiện khi chi đầu tư phát triển chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ (dưới 30%) 

và nhu cầu chi tiêu vượt xa so với khả năng thu. Tỷ lệ thu ngân sách/GDP giảm khá mạnh trong 

năm 2019 do giảm nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (kết quả từ việc giảm thuế quan 

trong các hiệp định thương mại tự do) và giảm các khoản viện trợ không hoàn lại. Bước sang 

năm 2020, thâm hụt ngân sách của Việt Nam dự kiến sẽ tăng 1,5-1,6 điểm phần trăm, lên 5% -

5,1% GDP, do tác động của đại dịch COVID-19 khiến chi ngân sách tăng trong khi thu thuế bị 

giảm sút. Bộ Tài Chính cho biết, hiện Việt Nam đang lên kế hoạch vay 1 tỷ USD từ nước ngoài 

trong năm 2020 để bù đắp cho ngân sách. Thâm hụt ngân sách dai dẳng cùng với nghĩa vụ trả 

nợ tăng nhanh là những rủi ro tài khóa đáng chú ý. Nếu điều này không được cải thiện thì việc 

đưa ra những sắc thuế mới hoặc tăng các sắc thuế cũ nhiều khả năng sẽ không thể tránh khỏi 

trong thời gian tới. 

Thương mại quốc tế năm 2019 cũng có những chuyển biến đáng lưu ý. Kết thúc năm, 

cán cân thương mại thặng dư khoảng 9,9 tỷ USD, gấp gần hai lần mức thặng dư 5,6 tỷ USD 

của năm 2018. Tuy nhiên, tương tự như các năm trước, xuất khẩu tới từ nhóm doanh nghiệp 
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FDI chiếm tỷ trọng chủ yếu (68,8%). Điều này cho thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn chưa phát 

huy được nội lực tiềm năng mà còn phụ thuộc chủ yếu vào khu vực FDI. Trong khi lợi ích kinh 

tế nhận được từ sự thành công của khu vực FDI còn quá ít thì những rủi ro về môi trường, sự 

bất bình đẳng trong môi trường kinh doanh, hay vấn đề quản lý lao động nước ngoài, v.v. đang 

khiến nền tảng tăng trưởng của Việt Nam trở nên bấp bênh. Cơ cấu nhập khẩu hầu như không 

có sự thay đổi so với các năm trước và tập trung vào máy móc thiết bị, linh kiện và nguyên vật 

liệu phục vụ cho xuất khẩu. Điều đó tiếp tục đặt ra những bài toán chưa có lời giải cho Việt 

Nam về phát triển các ngành phụ trợ, chuyển đổi nền kinh tế gia công, hay những giải pháp để 

vượt qua bẫy kinh tế gia công.  

Triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2020 và xa hơn phụ thuộc vào khả năng khống 

chế bệnh dịch không chỉ trong nước mà còn ở cả trên thế giới. Kinh tế Việt Nam đang đứng 

trước nhiều cơ hội cũng như thách thức. Những yếu tố có thể hỗ trợ cho tăng trưởng trong phần 

còn lại của năm có thể kể đến bao gồm: (i) Hiệp định thương mại tự do và bảo hộ đầu tư giữa 

Việt Nam với Liên minh châu Âu EU (EVFTA và IPA) đã được hoàn tất kí kết và thông qua, 

và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 1/8/2020; (ii) Tiến độ giải ngân và thi công các dự án đầu tư công 

trọng điểm đang được đẩy nhanh; (iii) Chi phí nguyên nhiên vật liệu duy trì ở mức thấp nhờ 

nhu cầu tiêu thụ và sản xuất suy giảm trên thế giới; (iv) Cơ hội đón nhận làn sóng dịch chuyển 

đầu tư nhằm phân tán rủi ro từ thương chiến Mỹ - Trung, đồng thời tận dụng các FTAs, lao 

động giá rẻ, ưu đãi thuế, quản lý môi trường lỏng lẻo của Việt Nam; (v) Môi trường lạm phát ở 

mức trung bình, tạo điều kiện tốt cho việc thực thi các chính sách vĩ mô hỗ trợ tăng trưởng. 

Tuy nhiên, Việt Nam cũng đang gặp nhiều rủi ro và thách thức trong một môi trường 

kinh tế thế giới bất ổn hơn bao giờ hết. Nguy cơ bùng phát làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần 

hai kèm theo các rủi ro về phong tỏa tổng cầu và đứt gãy chuỗi cung ứng vẫn đang hiện hữu ở 

nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Bên cạnh đó, sự xung đột địa chính trị giữa các nước lớn có 

thể khiến một nền kinh tế có độ mở lớn như Việt Nam chịu thiệt hại bất kể phần thắng nghiêng 

về bên nào. Ngoài ra, nền tảng vĩ mô trong nước còn yếu, chưa được cải thiện nhiều so với 

những năm trước, như: Thâm hụt tài khóa cao, ngân sách dành cho đầu tư phát triển thấp; Sức 

khỏe tuy đã được cải thiện nhưng còn yếu của hệ thống ngân hàng – tài chính; Sự phụ thuộc 

nặng nề của tăng trưởng vào khu vực FDI; Lao động nhiều về số lượng nhưng thấp về chất 

lượng; Hiệu quả đầu tư công thấp và tình trạng tham nhũng vẫn phổ biến; Tiến trình cổ phần 

hóa DNNN bị ngưng trệ, hay; Môi trường thể chế, kinh doanh vẫn bộc lộ nhiều bất cập. Những 

nhược điểm này, nếu không sớm được cải thiện, sẽ không chỉ cản trở sự hồi phục trong ngắn 

hạn, mà còn ảnh hưởng xấu tới sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam trong dài hạn.   

Cân nhắc những yếu tố tích cực cũng như tiêu cực đang tác động đối với kinh tế Việt 

Nam hiện nay, chúng tôi đưa ra các dự báo về tăng trưởng và lạm phát theo các kịch bản khác 

nhau về tình hình phòng chống bệnh dịch. Với việc gỡ bỏ phong tỏa xã hội sớm hơn dự kiến 

(từ cuối tháng Tư so với dự kiến cuối tháng Năm trước đây), chúng tôi nâng mức dự báo tăng 
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trưởng kinh tế Việt Nam lên so với dự báo trước đây. Kịch bản lạc quan nhất được xây dựng 

dựa trên giả định bệnh dịch trong nước được khống chế hoàn toàn vào cuối tháng Tư và hoạt 

động kinh tế dần trở lại bình thường. Trong khi đó, thế giới cũng bắt đầu nới dần các biện pháp 

phong tỏa từ đầu tháng Sáu, giúp các ngành xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng trưởng tốt 

trong nửa cuối của năm. Tuy nhiên, các hoạt động kinh tế trong lĩnh vực du lịch, lưu trú, vận 

tải hành khách vẫn còn dè dặt và chỉ dần hồi phục. Tác động xấu nhất của COVID–19 sẽ rơi 

vào quý hai. Với kịch bản lạc quan này, tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo đạt khoảng 

5,3% trong cả năm 2020. Với các kịch bản trung tính và bi quan, bệnh dịch ở nhiều trung tâm 

kinh tế - tài chính quan trọng trên thế giới được giả định có thể tái bùng phát và các nước phải 

kéo dài thời gian phong tỏa sang nửa sau quý Ba, thậm chí là quý Tư năm 2020. Mức độ tác 

động của COVID–19 lên các ngành nông lâm ngư nghiệp, sản xuất chế biến chế tạo và các 

ngành trong khu vực dịch vụ sẽ nghiêm trọng hơn. Mức tăng trưởng trong năm 2020 của kinh 

tế Việt Nam có thể chỉ là 3,9% trong kịch bản trung tính, hoặc chỉ là 1,7% trong kịch bản bi 

quan. 

Bảng 7.1. Dự báo tăng trưởng và lạm phát năm 2020 (%, yoy) 

Tăng trưởng GDP (%) Tỷ lệ lạm phát bình 

quân (%) 
Lạc quan Trung tính Bi quan 

5,5 3,9 1,7 3,5 – 4,0 

Nguồn: Cập nhật dự báo của VEPR, tháng 6/2020 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH TRONG NGẮN HẠN 

Trong ngắn hạn, thúc đẩy đầu tư công trong nửa sau của năm có thể bù đắp được những 

khó khăn tạm thời của nhiều ngành sản xuất. Tuy nhiên, chúng ta không thể thúc đẩy chi tiêu 

công mãi trong dài hạn do nguồn lực hạn hẹp, hậu quả của nhiều năm thâm hụt tài khóa. Bên 

cạnh đó, chính sách tiền tệ cũng bị ràng buộc bởi các mục tiêu về lạm phát và tỷ giá. Nếu thực 

hiện nới lỏng tiền tệ với quy mô lớn như nhiều nền kinh tế hiện nay thì có thể dẫn đến mất giá 

tiền tệ, môi trường đầu tư trở nên rủi ro hơn và ít nhất là làm trì hoãn các dòng vốn đầu tư nước 

ngoài vào Việt Nam. Với các nguồn lực hạn hẹp như vậy, các chính sách cần phải đúng trọng 

tâm, tránh dàn trải gây tốn kém nguồn lực. Các kịch bản ứng phó chính sách khác nhau đối với 

diễn biến bệnh dịch trong và trên thế giới nên được tính đến. Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta 

phải xây dựng được các phương án phòng chống bệnh dịch đi kèm sản xuất, phải tạo điều kiện 

tốt nhất cho các doanh nghiệp còn có khả năng hoạt động Tầm quan trọng của phát triển kinh 

tế nhằm giảm thiểu những tác động tiêu cực nên được đặt ngang hàng với công cuộc phòng 

chống dịch bệnh. 
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Các chính sách an sinh xã hội như chi trả bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ người bị tạm thời 

ngưng việc, trợ cấp cho người nghèo, người bị mất kế sinh nhai do tác động của giãn cách xã 

hội nên được ưu tiên hàng đầu và cần phải được triển khai nhanh chóng trước khi người dân rơi 

vào những bi kịch không đáng có. Đặc biệt, lao động trong khu vực phi chính thức cần được 

quan tâm hơn khi chiếm một tỷ trọng lớn, dễ tổn thương, chịu tác nặng nề nhất, và có thể nằm 

ngoài phạm vi được thụ hưởng của các chính sách hiện tại.  

Trong khi đó, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cũng cần có sự phân loại và tập trung 

hơn. Việc khoanh/ngưng hoặc miễn giảm các chi phí tài chính như lãi vay và tiền thuê đất nên 

được áp dụng đối với nhóm doanh nghiệp phải dừng hoạt động; các chính sách hoãn đóng 

BHXH, giảm tiền thuê đất, giảm lãi vay và khoanh nợ, giãn thu thuế VAT nên được thực hiện 

với các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực nhưng còn hoạt động, nhưng phải có các tiêu chí 

rõ ràng về các mức độ hỗ trợ để tránh cào bằng, dàn trải. Còn lại, đối với nhóm các doanh 

nghiệp ít hoặc không bị ảnh hưởng, hoặc có hướng chuyển đổi hiệu quả, thì nên khuyến khích 

tín dụng, hết sức tạo điều kiện về môi trường thể chế và chính sách ngành bởi họ là nhóm gánh 

đỡ cho nền kinh tế trong thời kỳ khó khăn này. 

Ngay cả khi bệnh dịch trong nước được kiểm soát hoàn toàn thì nhiều ngành dịch vụ và 

sản xuất hướng ra xuất khẩu có thể sẽ còn gặp khó khăn lâu dài một khi bệnh dịch còn chưa 

hoàn toàn biến mất ở các khu vực kinh tế – tài chính quan trọng trên thế giới. Do vậy, thúc đẩy 

đầu tư công trong nửa cuối năm là việc nên làm để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, thúc 

đẩy đầu tư công không phải là việc mở rộng đầu tư công một cách dàn trải, thiếu kiểm soát. 

Việt Nam chỉ nên đẩy nhanh những dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm quốc gia, đã được 

phê duyệt và có sẵn vốn thực hiện. Việc chia nhỏ ra làm nhiều gói thầu và thực hiện rải rác ở 

nhiều địa phương để nhiều doanh nghiệp và nhiều địa phương có thể tiếp cận, tạo sự lan tỏa tốt 

hơn cũng có thể được cân nhắc. Đồng thời, cắt giảm ngân sách thường xuyên (tiêu dùng) tối 

thiểu 10% nên được thực hiện nhằm dành nguồn lực cho việc khắc phục những hậu quả do bệnh 

dịch gây ra. 

Cuối cùng, song hành với những chính sách mang tính ngắn hạn hiện tại trong việc giảm 

thiểu tác động tiêu cực của COVID–19, Việt Nam nên tiếp tục và cải thiện những chính sách 

dài hơi hơn để cải thiện nền tảng vĩ mô và giảm thiểu rủi ro trong tương lai. Trong mọi tình 

huống, lạm phát, lãi suất và tỷ giá cần được duy trì ổn định để chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi 

sau bệnh dịch. Đa dạng hóa thị trường xuất/nhập khẩu cần được chú trọng hơn nữa nhằm tránh 

phụ thuộc nặng nề vào một số đối tác kinh tế lớn. Trong khó khăn, nhiều bất cập trong việc điều 

hành chính sách kinh tế cũng đã bộc lộ nên các nỗ lực cải thiện môi trường thể chế kinh doanh 

cần tiếp tục được duy trì. Đặc biệt, dù có chậm trễ, Việt Nam nên từng bước xây dựng đệm tài 

khóa để phòng chống những cú sốc kiểu COVID–19. 
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CỦNG CỐ ĐIỂM TỰA TÀI KHÓA CHO PHÁT TRIỂN 

Việt Nam là một nền kinh tế chuyển đổi và đang có những bước chuyển biến mạnh mẽ 

về tư duy điều hành nền kinh tế. Nhà nước đã có những cam kết ngày càng chặt chẽ trong việc 

mở cửa thị trường và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Trong đó, thuế là một trong những lĩnh 

vực có nhiều cải cách lớn kể từ sau khi thực hiện Đổi mới và mở của nền kinh tế. Nhìn tổng 

thể, hệ thống thuế hiện tại ở Việt Nam khá tương đồng với các quốc gia có nền kinh tế thị trường 

lâu đời trên thế giới. Tuy nhiên, xu thế hội nhập quốc tế cũng đang tạo ra những thách thức 

nhất định đối với hệ thống ngân sách. 

Mặc dù đã ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý thuế, tuy nhiên vấn đề 

minh bạch ngân sách của Việt Nam vẫn đang là một dấu hỏi lớn trong cả chi lẫn thu. Cụ thể, số 

liệu về ngân sách công bố trong nước và quốc tế không thống nhất với nhau về cấu trúc; có quá 

nhiều các quỹ thu ngoài ngân sách nhà nước nhưng không được công khai; việc quản trị ưu đãi 

thuế/chi qua thuế của Việt Nam còn kém minh bạch và chưa phù hợp với thông lệ quốc tế; cấu 

trúc thuế chưa bền vững, hiệu quả và công bằng; quá trình quyết toán ngân sách còn rất chậm. 

Bên cạnh đó, quá trình hội nhập quốc tế cũng đang khiến nhiều khoản thu ngân sách bị giảm 

mạnh. Tình trạng ưu đãi/chi qua thuế của Việt Nam là tương đối lớn, dàn trải, và gây bất bình 

đẳng giữa các khu vực doanh nghiệp. Đặc biệt, giống như nhiều quốc gia ASEAN khác, Việt 

Nam đang có xu hướng sử dụng ưu đãi thuế như một công cụ khuyến khích đầu tư, đặc biệt là 

đầu tư nước ngoài, để cạnh tranh, hơn là hợp tác với các nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh 

tế. Điều này tạo ra mối quan ngại về sự gia tăng các chi phí tài chính như một tác dụng phụ của 

ưu đãi thuế. 

Trốn và tránh thuế cũng là một vấn nạn khác mà hệ thống thuế Việt Nam đang phải đối 

mặt trong quá trình hội nhập. Các sai phạm về thuế không chỉ xảy ra với thuế TNDN mà còn ở 

hàng loạt các sắc thuế khác. Hành vi trốn và tránh thuế có thể xảy ra ở mọi loại hình doanh 

nghiệp, từ các DNNN đến các công ty đa quốc gia hay công ty tư nhân, và có xu hướng ngày 

càng gia tăng. Đặc biệt, có nhiều bằng chứng cho thấy hiện tượng trốn và tránh thuế ở các công 

ty đa quốc gia có thể diễn ra phổ phiến và với mức độ nghiêm trọng hơn các công ty trong nước. 

Nhằm hướng tới một hệ thống thuế minh bạch, công bằng và hiệu quả, làm điểm tựa 

cho sự phát triển bền vững của Việt Nam trong dài hạn, trong khuôn khổ báo cáo này, chúng 

tôi đưa ra một số nhóm khuyến nghị chính sách như sau: 

Thứ nhất, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống ngân sách minh bạch, tuân thủ 

những chuẩn mực quốc tế trong vấn đề hạch toán, công bố và giám sát ngân sách. Các 

khoản thu – chi ngân sách cần được hợp nhất và tránh để ngoại bảng. Các khoản thu ngân 

sách bị hao hụt do miễn giảm thuế cũng nên được bổ sung trong công khai trong ngân 

sách nhà nước. Đồng thời, Việt Nam cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 

hạn chế vi phạm và đảm bảo tính minh bạch trong công tác quản lý thuế và ngân sách. 
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Thứ hai, Việt Nam cần tiến hành cải cách hệ thống thuế một cách toàn diện thay vì 

những thay đổi manh mún. Những cải cách này phải giải quyết được vấn đề bất bình đẳng, 

phức tạp và thiếu hiệu quả của toàn bộ hệ thống thuế. Các sắc thuế cần được rà soát, đánh 

giá tác động đối với đời sống kinh tế xã hội, và sửa đổi một cách đồng bộ để hướng tới 

một hệ thống thuế bền vững. 

Thứ ba, Việt Nam cần rà soát và tái cấu trúc hệ thống ưu đãi thuế. Các ưu đãi hào 

phóng và dư thừa cần phải được loại bỏ, hướng tới môi trường kinh doanh công bằng, tạo 

điều kiện cho nhiều cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động kinh tế, đóng góp vào quá trình 

đổi mới sáng tạo, tích lũy tri thức trong nền kinh tế. Đồng thời, Việt Nam cần hợp tác với 

các quốc gia trong khu vực để hình thành cơ chế chung trong khu vực về ưu đãi thuế, 

tránh trường hợp các quốc gia trong khu vực chạy đua ưu đãi thuế để thu hút đầu tư dẫn 

đến phá vỡ cấu trúc thuế tại mỗi quốc gia.  

Thứ tư, trong những năm qua Việt Nam đã nỗ lực trong việc hình thành và củng cố 

hành lang pháp lý về quản lý thuế, tiến gần hơn đến các chuẩn mực quốc tế về gia tăng tính 

minh bạch và chống trốn và tránh thuế. Tuy nhiên, khung pháp lý hiện nay vẫn còn nhiều bất 

cập, thiếu đồng bộ, và chưa theo kịp với thực tế diễn biến nhanh và phức tạp. Nghị định 

20/2017/NĐ-CP nên được thay thế bằng một nghị định khác với những nội dung phù hợp hơn 

theo tinh thần của Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Trong giai đoạn tiếp 

theo, Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thiện hệ thống pháp lý về quản lý thuế, và 

đặc biệt là phải làm cho pháp luật đi vào cuộc sống.  

 Thứ năm, Việt Nam nên nhanh chóng nghiên cứu và áp dụng các biện pháp chống 

trốn và tránh thuế hiện đang áp dụng ở các nước tiên tiến trên thế giới, đặc biệt là các quy 

định trong Chỉ thị chống tránh thuế (Anti–tax Avoidance Directive – ATAD) đang được 

áp dụng ở các nước thành viên của EU, hoặc các biện pháp theo khuyến cáo của các tổ 

chức quốc tế như Chương trình Chống Xói mòn Cơ sở Thuế và Dịch chuyển Lợi nhuận 

(BEPS) hay Mạng lưới Công bằng Thuế Toàn cầu, v.v. Bên cạnh đó, việc tăng cường công 

tác thanh kiểm tra, tăng mức xử phạt, và nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ 

thuế cũng rất cần thiết nhằm đảm bảo việc tuân thủ thuế của các doanh nghiệp. 

Thứ sáu, Việt Nam nên triển khai nghiên cứu thực hiện các quy định nhằm chống 

xói mòn cơ sở thuế và chống vốn mỏng. Để đảm bảo cấu trúc tài chính lành mạnh của các 

doanh nghiệp và hệ thống ngân hàng trong dài hạn, hành vi vay nợ của các doanh nghiệp, 

bất kể có giao dịch liên kết hay độc lập, cần được kiểm soát. Quy định giới hạn về vay nợ 

phải bao phủ được mọi loại hình doanh nghiệp, bất kể thuộc sở hữu nhà nước hay tư nhân, 

các tập đoàn đa quốc gia hay tập đoàn trong nước, các công ty độc lập hay có giao dịch 

liên kết, v.v. nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh bình đẳng. 

Thứ bảy, bên cạnh tăng cường trao đổi thông tin với các nước khác, Việt Nam cần 

cải thiện cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích quản lý thuế thông qua việc yêu cầu tất cả 
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các công ty đa quốc gia lớn hàng năm phải lập báo cáo theo từng quốc gia với dữ liệu tổng 

hợp về phân bổ thu nhập, lợi nhuận, thuế và các hoạt động kinh tế giữa các khu vực pháp 

lý thuế mà nó có hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng cần triển khai thực 

hiện các quy định quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên 

nền tảng số, và các dịch vụ khác được thực hiện bởi nhà cung cấp ở nước ngoài không có 

cơ sở thường trú tại Việt Nam. Điều này góp phần tạo môi trường kinh doanh bình đẳng 

và chống thất thu cho ngân sách nhà nước. 

Cuối cùng, trong vai trò là chủ tịch ASEAN trong năm 2020, Việt Nam nên bổ 

sung các vấn đề về cạnh tranh thuế, ưu đãi thuế, và phòng chống trốn và tránh thuế vào 

chương trình nghị sự của ASEAN nhằm nâng cao nhận thức và khởi xướng các thảo luận 

cấp khu vực về các chủ đề này. OECD nhấn mạnh rằng, các hành động đơn phương của 

từng quốc gia là không đủ hiệu quả trong việc ngăn chặn và hạn chế trốn và tránh thuế 

của các doanh nghiệp. Do đó, các biện pháp mang tính đồng bộ nhằm tăng cường quy định 

về thuế cho các quốc gia cần phải được thực hiện. 

 


