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ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
QUA BỐN NHIỆM KỲ QUỐC HỘI: VÌ SAO CHƯA HOÀN CHỈNH?
Nguyễn Minh An
Từ Quốc Hội khóa IX (1992-1997), chương
trình giám sát hoạt động của chính phủ đã chú trọng
về việc cải cách hành chính, bởi vì từ tháng giêng
năm 1995, Hội nghị Trung ương 8 khóa VII đã ra
Nghị quyết về chủ đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn
thiện Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam, trọng tâm là cải cách một bước nền hành
chính”. Đến tháng 6 năm 1997 Hội nghị Ban chấp
hành Trung ương Đảng lần thứ 3 khóa VIII tiếp tục
ban hành Nghị quyết mà nội dung chủ yếu cũng tập
trung vào chấn chỉnh tổ chức bộ máy Nhà nước,
trọng tâm là cải cách nền hành chính nhà nước, đáp
ứng yêu cầu quản lý đất nước trong giai đoạn đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Để thực hiện
việc cải cách hành chính, Chính phủ đã ban hành
Nghị quyết 38-CP (ngày 4/5/1994) nhằm cải thiện
mối quan hệ giữa Nhà nước với các chủ thể khác
nhau trong xã hội và các công dân. Cải cách thể chế
hành chính nước ta có thể hiểu đó là tinh giản thủ tục
hành chính, tiến hành thực hiện “Một cửa một dấu”,
qua việc tìm hiểu các vướng mắc, có thể thấy việc xử
lý thông tin để thời gian giải quyết các thủ tục hành
chính được nhanh gọn là vấn đề thiết yếu hàng đầu.
Qua thực tế, có thể thấy cần 12 công đoạn (trong
đó có khoảng trên 20 hoạt động cần thiết) cho việc
xử lý một hồ sơ :
1. Tiếp nhận hồ sơ.
2. Cập nhật thông tin dữ liệu.
3. Chuyển xử lý đến các đơn vị chức năng.
4. Thụ lý hồ sơ (kiểm tra, đối chứng, xác nhận,
thực hiện các công việc chuyên môn…)
5. Luân chuyển xử lý (với những hồ sơ cần qua
nhiều đơn vị cùng tham gia xử lý).
6. Lập báo cáo theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ.
7. Lập báo cáo theo dõi tình hình xử lý hồ sơ của
Công việc do con người thực hiện
Tiếp nhận, cập nhật thông tin vào hệ thống
Chuyển hồ sơ đến các đơn vị chức năng
Thực hiện thụ lý hồ sơ: kiểm tra, đối chứng, xác nhận,
thực hiện các công việc chuyên môn.
Ghi nhận kết quả thụ lý vào hệ thống.
Khai thác thông tin
Khai thác thông tin
Khai thác thông tin
Khai thác thông tin
Khai thác thông tin
Khai thác thông tin
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từng đơn vị (thời gian, chất lượng giải quyết theo
quy định, nguyên nhân đối với những hồ sơ cần bổ
túc hoặc không thể xử lý…).
8. Lập báo cáo theo dõi nhu cầu xin giải quyết thủ
tục hành chính (cầp phép, cấp chứng nhận kinh
doanh, hợp thức hóa… theo từng lĩnh vực, từng
ngành nghề để đánh giá tình hình biến động về nhu
cầu).
9. Ghi nhận kết quả thụ lý.
10. Hoàn tất thủ tục – Ban hành kết quả (trình, ký,
đóng dấu, lưu trữ, phát hành).
11. Trả kết quả.
12. Lưu trữ hồ sơ xử lý.
Với khối lượng công việc của một hồ sơ như
thế, nếu thực hiện hoàn toàn theo cách thủ công, có
thể thấy được áp lực công việc lên các viên chức
Nhà nước trong việc xử lý hồ sơ, và từ đó dẫn đến
hệ quả: Quản lý hành chính yếu kém và Quản lý
hành chính quan liêu, cửa quyền.
Trải qua 4 nhiệm kỳ Quốc Hội từ 1992 đến nay,
có thể thấy cải cách hành chính sau nhiều năm đã cố
gắng tránh khỏi hai hệ quả trên với nhiều biện pháp
thực hiện và “Tin học hóa Quản lý Nhà nước” là một
trong những biện pháp hàng đầu. Tin học hóa Quản
lý Nhà nước là quá trình đưa các phương tiện, công
cụ hiện đại của công nghệ thông tin vào hoạt động
của bộ máy quản lý nhà nước nhằm tự động hóa các
quy trình thông tin phục vụ việc quản lý, nhằm nâng
cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý, hỗ trợ
tích cực cho quá trình cải cách thủ tục hành chính.
Gần 20 năm thực hiện cải cách hành chính, cho
thấy áp lực công việc của viên chức nhà nước phần
nào được giải tỏa. Có thể so sánh công việc của con
người và của máy tính.
Công việc do hệ thống CNTT thực hiện

- Phân loại hồ sơ
- Luân chuyển thông tin đến từng thành viên chức năng theo từng
thủ tục.
Sắp xếp hồ sơ theo yêu cầu để phục vụ khâu thụ lý hồ sơ.
Kiểm tra kết quả thụ lý.
Chuyển các khâu xử lý tiếp (bổ túc hồ sơ hoặc làm thủ tục ban
hành kết quả)
Cung cấp thông tin phục vụ kiểm soát quá trình thụ lý hồ sơ.
Nhắc nhở đối với trường hợp thụ lý không đúng thời hạn quy
định.
Lưu trữ thông tin
Phục vụ thông tin cho hậu kiểm.
Cung cấp thông tin tổng hợp, thống kê phục vụ lãnh đạo.
Lập báo cáo

Có thể thấy sự thay đổi của hoạt động xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trước và sau khi có sự
tham gia của công nghệ thông tin
TRƯỚC
Làm việc dựa trên giấy tờ là chính
Hoạt động theo cơ cấu phân tán
Sức mạnh thể hiện ở việc tích lũy thông tin
Nhập dữ liệu nhiều lấn
Công việc bị trùng lắp
Con người bị chi phối nhiều bởi những việc sự vụ, mất thời
gian.
Phản hồi chậm, ách tắc thông tin
Môi trường thông tin hạn chế
Hướng tới sự phục tùng
E ngại thông tin
Công việc theo thói quen, thông lệ
Con người làm việc thụ động
Ít quan tâm đến hiệu quả (thời gian, chi phí, nhân lực)

Tuy nhiên vấn đề áp dụng công nghệ thông tin
trong quản lý nhà nước không đơn giản, khi công
nghệ thông tin phát triển thì vấn đề kiểm soát thông
tin cũng trở nên cấp bách, bởi vì khi tiến trình diễn ra
thì thông tin ngược lại là tối quan trọng để tiến trình
trở nên kiểm soát được. Một quá trình phát triển
không có thông tin phản hồi sẽ là quá trình phát triển
không kiểm soát được. Trong hội nghị quốc tế tại
Thượng Hải, Trung quốc vào giữa năm 2002 với chủ
đề: Các thành tựu, khó khăn, cách thức tiến hành và
tầm quan trọng của các vấn đề Informatization (tạm
dịch là thông tin hóa) và e-Government (Chính phủ
điện tử). Vấn đề được chú ý đến nhiều là Chính
quyền các đô thị sử dụng công nghệ thông tin như thế
nào trong việc quản lý nhà nước, và đa số các ý kiến
thảo luận cho thấy có 2 vấn đề về việc ứng dụng công
nghệ thông tin tại đô thị của các quốc gia đang phát
triển:
1. Nếu không ứng dụng công nghệ thông tin tốt,
đô thị sẽ mất khả năng hội nhập, không có khả
năng lấp đi khoảng cách giữa nông thôn và thành
thị, khó khăn trong sự phát triển và thoát khỏi sự
nghèo nàn.
2. Nhưng nếu không ứng dụng công nghệ thông
tin hiệu quả, sự phát triển đô thị sẽ không có thông
tin phản hồi đầy đủ chính xác, và một quá trình
phát triển không có thông tin phản hồi sẽ là quá
trình phát triển không thể kiểm soát, không điều
khiển được. Điều đó có nghĩa là: Máy chạy, mạng
thông suốt, chương trình tốt nhưng hệ thống không
duy trì được dòng thông tin.
Nguyên nhân chính là vì các quốc gia đang phát
triển chưa có nền hành chính chuẩn mực hay có thể
gọi là nền hành chính công nghiệp hóa. Nhìn chung ở
Việt Nam và cụ thể hơn ở thành phố Hồ Chí Minh,
có thể thấy hiện nay đã áp dụng công nghệ thông tin

SAU
Làm việc dựa trên các phương tiện điện tử là chính
Hoạt động theo nguyên tắc mạng liên kết
Sức mạnh thể hiện ở việc chia xẻ thông tin
Nhập dữ liệu nhiều lấn
Loại bỏ những công việc trùng lắp. CNTT giải quyết các công
việc lặp lại nhiều lần
Con người được giải phóng khỏi các việc sự vụ, có nhiều thời
gian làm việc.
Phản hồi nhanh, thông suốt thông tin
Môi trường thông tin không hạn chế
Hướng tới hiệu suất
Hiểu biết công nghệ
Công việc cải tiến hàng ngày
Con người làm việc tích cực, khuyến khích sáng tạo
Lấy hiệu quả làm mục tiêu

vào việc cải cách hành chính, cũng đã làm được một
số việc hữu ích cho hoạt động của bộ máy quản lý
nhà nước nhưng chủ yếu kết quả của việc đưa công
nghệ thông tin vào quản lý nhà nước thật sự cũng chỉ
là việc trang bị máy vi tính cho các khâu sản xuất
văn bản, thậm chí việc đưa các văn bản lên hệ thống
mạng đã thực hiện nhưng vì điều kiện hoàn cảnh
chưa đồng nhất ở các nơi nên bên cạnh đó văn bản
vẫn được gởi theo đường chuyển phát phổ thông. Có
thể nói với kinh phí đầu tư nhiều năm qua cho công
nghệ thông tin trong quản lý nhà nước, kết quả như
vậy chưa tương xứng với mục tiêu đặt ra, do 2
nguyên nhân:
1. Các phần mềm ứng dụng của công nghệ thông
tin phục vụ quản lý nhà nước chưa nhiều (hoặc
được tạo ra nhưng không được đưa vào thực tiễn
hoặc đưa được một phần rất ít so với yêu cầu).
2. Từ môi trường quản lý, tác động của con
người trong bộ máy quản lý khi triển khai công
nghệ thông tin là quan trọng, đòi hỏi tính khoa
học, hợp lý, chính xác, kịp thời…, so với nguyên
tắc quản lý thủ công trước đây vốn không mang
tính hệ thống, thiếu tính khoa học và hợp lý.
Như vậy có thể thấy sự hiệu quả của việc đưa
công nghệ thông tin vào quản lý nhà nước phải có sự
đồng bộ giữa máy móc và con người, có sự xác định
đúng đắn quan điểm, nhận thức trong việc xây dựng
hệ thống thông tin, và sự chuẩn bị chu đáo của môi
trường quản lý.
Với xu hướng phát triển về công nghệ thông tin
trong quản lý nhà nước hiện nay, sự giám sát của
Quốc Hội khóa mới cần tiếp tục và chặt chẽ hơn,
cùng với sự khắc phục các nhược điểm hiện có và
rút kinh nghiệm từ các nước đang phát triển khác,
mới hy vọng chúng ta sẽ có một nền hành chính hiện
đại và công nghiệp hóa.
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KINH TẾ

TRAO ĐỔI KIẾN THỨC

VẤN ĐỀ MINH TRIẾT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG
DOANH NGHIỆP THỜI KINH TẾ THỊ TRƯỜNG HIỆN ĐẠI
TS. Hồ Bá Thâm
Hoạt động doanh nghiệp là hoạt động lấy kinh
doanh là chính. Đó là hoạt động trong cơ chế thị
trường, theo cơ chế thị trường, mà thị trường thì
luôn luôn bị thúc đẩy bởi lợi nhuận tối đa, nên nó
năng động, cạnh tranh khốc liệt, đầy tính tự phát khó
lường. Ở đây quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh,
quy luật giá cả, và quy luật lợi nhuận luôn tác động
mạnh mẽ. Thương trường là tốc độ, kinh doanh là
dấn thân, đua tranh cùng tốc độ. Cho nên rất cần có
triết lý, minh triết soi đường, cần văn hóa doanh
nghiệp làm nền, làm phanh hãm, và hướng dẫn để đi
đến thành công, không phải thắng/thua mà khó nhất
là cùng thắng.
Trước hết chúng ta phải xem xét ở tầm vĩ mô –
thế giới các doanh nghiệp của nền kinh tế thị trường
tầm quốc gia (còn trong từng doanh nghiệp sẽ bàn
sau). Bởi vì chỉ thấm nhuần trên tầm nhìn quốc gia
thì khi xem xét hay thực thi ở tầm doanh nghiệp cụ
thể mới nhất quán (cái bộ phận phụ thuộc vào cái
toàn thể).
Sau đây là một số ý kiến trao đổi của chúng tôi.
1. Hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế
thị trường hiện đại và triết lý mang tính minh
triết:
Kinh tế thị trường đã tiến hóa nhiều trình độ
hay chủng loại (thị trường cổ điển hay thị trường
hiện đại, thị trường tự do hay thị trường xã hội).
Mỗi loại có những chất lượng và đặc điểm riêng.
Nhưng dù loại nào thì trong đó chủ thể của nó là các
doanh nghiệp.
Lao vào thương trường, nếu thời kinh tế thị
trường cổ điển (mà khiếm khuyết chính là gây ra
khủng hoảng, xung đột lợi ích, phân hóa giàu nghèo
tạo ra một số ít cực giàu), thì thành bại, thắng thua là
khá rõ ràng và rất khắc nghiệt nữa. Nên người đáng
lý kinh doanh thì nhiều nhưng số còn trụ vững 30% 50%1.
1
Chỉ 50% doanh nghiệp tồn tại sau khi đăng ký kinh doanh. Theo
Vietnamnet, Việt Nam chỉ có khoảng 50% số DN ra đời, đăng ký
kinh doanh còn trụ lại và phát triển trên thị trường. Kết quả đánh
giá về hoạt động của kinh tế tư nhân của Tổ thi hành Luật DN và
Luật Đầu tư mới đây cho biết. Theo số liệu mà Chính phủ và Bộ
KH-ĐT thường công bố hàng năm, số lượng doanh nghiệp đăng
ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp tính đến 31/12/2008 là
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Chính vì thế mà người ta hay nói thương trường
là chiến trường. Nhưng ngày nay, với kinh tế thị
trường hiện đại với đặc điểm mới (gắn mục tiêu lợi
nhuận với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững,
công bằng và phúc lợi xã hội,…). Chính nó cũng
đang có một triết lý mới là làm sao trên thương
trường hai bên cùng thắng. Nó là một tình thế lý
tưởng nhưng hiện thực mới (tri thức và minh triết),
thực tiễn mới (kinh tế thị trường hiện đại, kinh tế tri
thức), quy luật mới, nguyên lý mới, tư duy mới đang
hiện ra. Cho nên, doanh nhân phật tử Tạ Ngọc Thảo
đã đưa ra một triết lý: “Kinh doanh là dấn thân,
thương trường là cõi Phật?”2. Vì triết lý cùng thắng
và kinh doanh có đạo lý từ bi đã có trong triết lý đạo
Phật.

gần 380 ngàn doanh nghiệp. Với hơn 83 ngàn doanh nghiệp đăng
ký kinh doanh mới trong năm 2009, con số doanh nghiệp đã đăng
ký kinh doanh đến 12/2009 đạt 460 ngàn doanh nghiệp. Nếu
chỉ tính về số doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh, từ số lượng
khoảng 31.000 doanh nghiệp vào năm 2000, thì số lượng hiện nay
đã tăng lên 15 lần trong 9 năm. Đây là một tốc độ tăng trưởng hết
sức ấn tượng. Tuy nhiên, số liệu tổng điều tra doanh nghiệp của
Tổng cục Thống kê năm 2009 cho thấy, cả nước tính đến thời điểm
31/12/2008 có 178.852 doanh nghiệp dân doanh trong tổng số
201.112 doanh nghiệp thuộc tất cả các thành phần kinh tế trên cả
nước. Đây có thể coi là những doanh nghiệp đã đăng ký và vẫn
còn tồn tại và đang hoạt động. Bên cạnh đó, số liệu từ Tổng cục
Thuế cho hay, tính đến hết tháng 3 năm 2009, cả nước có 272.680
doanh nghiệp dân doanh trong tổng số 289.672 doanh nghiệp khác
nhau. Như vậy, có thể thấy rằng, mặc dù số lượng doanh nghiệp
đăng ký kinh doanh lớn nhưng số doanh nghiệp tồn tại được trên
thực tế được ước tính xấp xỉ 50%. Tuy nhiên, so với mức trung
bình trên thế giới, tỉ lệ đó là hoàn toàn bình thường và không thể
được coi là một chỉ số phản ánh chất lượng thấp của các doanh
nghiệp được đăng ký. Theo tổng kết của Tổ chức Lao động Quốc
tế (ILO), các doanh nghiệp trên thế giới ra đời phần nhiều là nhỏ,
sau 3 năm khoảng 25% doanh nghiệp không tồn tại được. Sau 5
năm, số đó còn khoảng 50%, còn 50% giải thể, sau 10 năm số tồn
tại được chỉ còn 30% tiếp tục phát triển theo đúng con đường của
mình (theo Phước Minh, cập nhật lúc 22:37, thứ Sáu, 22/01/2010
(GMT+7).
2
“Thương trường là cõi Phật” chăng? Tác giả: Khánh Linh.
Vietnamnet, 25/06/2010 06:00 GMT+7: Kinh doanh là một cách
dấn thân. Lúc này, thương trường cũng là cõi Phật. Đó cũng là
một cách tu, thậm chí tu như thế còn phiền nhiễu gấp mấy trong
chùa, nhưng nhờ đó thành quả cũng lớn hơn. Nghe chủ đề buổi
thuyết trình "Văn hóa Phật giáo trong kinh doanh", những tưởng
sẽ được doanh nhân Tạ Thị Ngọc Thảo chia sẻ về cách thức áp
dụng triết lý, văn hóa Phật giáo trong kinh doanh, hay chí ít là
kinh nghiệm của bản thân bà - vừa là Phật tử, vừa là doanh nhân.
Nhưng bất ngờ, Phật tử Tạ Thị Ngọc Thảo lại chọn một cách tiếp
cận hoàn toàn khác: "Chùa làm kinh doanh trong phạm vi có thể tại sao không?"

Nếu kinh doanh mà với triết lý tất cả vì lợi
nhuận (như khi kinh tế thị trường còn sơ khai và còn
dã man, nghĩa là chưa phát triển) thì sẽ có lợi có hại,
có thiệt có hơn, thì phân hóa giàu/nghèo sẽ có
khoảng cách rất lớn, môi trường sẽ bị tàn phá, cá lớn
nuốt cá bé… cuối cùng là khủng khoảng và đổ vỡ và
khi đó ai cũng thiệt hại dù mức độ có khác nhau,
“gậy ông lại đập lưng ông” là thế. Nhưng ngày nay,
nếu thực thi kinh tế thị trường hiện đại và nhất là
kinh tế thị trường XHCN, kết hợp lợi nhuận với
trách nhiệm xã hội, trách nhiệm môi trường tự nhiên
thì mới là đôi bên cùng có lợi lâu dài và phát triển
mới bền vững, mới nhân văn. Nguyên tắc này của
kinh tế thị trường hiện đại (còn gọi là kinh tế thị
trường xã hội) ngày càng có tính toàn cầu.
2. Minh triết trong nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN
Chủ nghĩa xã hội cổ điển (kiểu CNXH nhà
nước, như theo mô hình Xô Viết…) chỉ dựa trên nền
tảng tiền tư bản hoặc ngoài TBCN. Chủ nghĩa xã hội
hiện đại, khác CNXH cổ điển ở chỗ nó dựa trên nền
kinh tế hiện đại, kinh tế tri thức, xuất phát từ CNTB
phát triển, hậu TBCN. Kinh tế thị trường hiện đại là
cơ chế và thể chế kinh tế của nó. Một nền thị trường
hiện đại như thế mới có khả năng sinh ra những yếu
tố, hình thức và tính chất của CNXH. Từ đó ta mới
có khái niệm định hướng XHCN khi nhìn nhận ở
trình độ phát triển như ở nước ta hiện nay. Kinh tế
thị trường xã hội, hiện đại cùng với các mặt khác của
đời sống xã hội có khả năng tiệm cận CNXH văn
minh, hiện đại, nhưng đồng thời, nó vẫn còn có
khuyết tật, nên nó cũng hạn chế, phủ định tính
XHCN đó, tuy hai mặt ấy có lúc mạnh yếu khác
nhau.
Nước ta ngày nay, chỉ có phát triển theo hướng
nền kinh tế thị trường hiện đại, nghĩa là không phải
kinh tế thị trường cổ điển, mới có khả năng thực
hiện theo định hướng XHCN và thương trường mới
là ”cõi Phật”. Cõi Phật là một cách triết lý thể hiện
minh triết nhân sinh, nhân bản, trên một ý nghĩa nhất
định là đúng. Tuy nhiên, không vì vậy mà nhìn nhận
thị trường êm thắm như mùa xuân. Nó vẫn như mùa
xuân, mùa đông, mùa hè, mùa thu, mùa nắng, mùa
mưa có cả bão lụt.
Nước ta đang thực hiện nền kinh tế thị trường
định hướng XHCN đang phải vượt qua thời kỳ sơ
khai của kinh tế thị trường, thời kỳ cổ điển của nó và
từng bước tiếp cận kinh tế thị trường hiện đại.

Kinh doanh, “làm giàu là một đạo lớn” (Nguyễn
Huy Trứ). Đã là đạo thì phải có đạo lý. Làm giàu vì
mình và vì xã hội. Làm giàu là tốt, là tiến bộ, nhưng
phải làm giàu hợp đạo lý và pháp lý. Người xưa nói,
buôn bán thì khó mà thật thà (thật thà cũng thể lái
buôn). Nhưng đó là xưa. Ngày nay, không thật thà
không có chữ tín, mà không tin thì không có thương
hiệu và cũng sẽ chóng tàn. Cho nên, ngày nay càng
phải hợp đạo lý và pháp lý khi kinh doanh và làm
giàu.
Thực tế, ai cũng biết, lợi ích cá nhân, lợi ích
nhóm, lợi ích tập đoàn tư bản vẫn lớn mạnh, hữu
hình và có khả năng lấn át lợi ích cộng đồng, lợi ích
quốc gia thường vô hình, khi thực thi nền kinh tế thị
trường. Nhưng cùng với kinh tế thị trường hiện đại,
định hướng XHCN có sự điều chỉnh của nhà nước
pháp quyền, cùng triết lý phát triển hài hòa, bền
vững, nhân văn mang tính minh triết thì mới có khả
năng thực hiện định hướng XHCN cả ở tầm quốc gia
và tầm doanh nghiệp với mức độ khác nhau.
Cốt lõi của triết lý có tính minh triết trong nền
kinh tế thị trường định hướng XHCN cũng như nền
pháp quyền dân chủ tương ứng với nó là: vì dân giàu,
nước mạnh, văn minh, xã hội dân chủ, công bằng, tự
do, hạnh phúc trong từng bước phát triển. Từ đó
chúng ta mới có tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo
vệ môi trường, phúc lợi xã hội, dân chủ và tiến bộ,
công bằng xã hội. Như vậy, chứng tỏ rằng, giữa kinh
tế thị trường, nền dân chủ trong xã hội TBCN và
XHCN vừa rất khác nhau về bản chất vừa cũng khá
giống nhau (trùng khớp khá nhiều) về nội dung, hình
thức trong tiến trình kế thừa, phủ định và phát triển.
Lĩnh vực doanh nghiệp cũng vậy.
Tuy nhiên, hiện tại kinh tế thị trường và nền dân
chủ ở nước ta vẫn còn mang đậm tính cổ điển, thậm
chí sơ khai, nên chưa thể nói rằng thể hiện rõ định
hướng XHCN, chưa thể thực hiện được định hướng
XHCN rõ nét. Các nguyên tắc vạch ra thể hiện định
hướng XHCN phần nhiều mới còn trên giấy. Chẳng
hạn, khi nói phát triển bền vững, nó là một nội dung
cơ bản của định hướng XHCN nhưng thực vẫn phát
trển theo lối tăng trưởng bề rộng, tàn phá tài nguyên
thiên nhiên và môi trường, bất bình đẳng xã hội còn
lớn, tức là chưa thực sự gắn với tiến bộ và công bằng
xã hội.
3. Minh triết trong chiến lược và sách lược
kinh doanh ngày nay
Như bàn ở trên, ta thấy rõ ràng là trong kinh
doanh phải cần khôn ngoan và sáng suốt chứ không
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chỉ thông minh. Đó chính là cần minh triết. Minh
triết vốn đồng hành cùng kinh doanh và doanh
nghiệp nhưng ngày nay càng cần hơn bao giờ hết và
cần những triết lý mới, minh triết mới để tiến cùng
thời đại.
Hoạt động của doanh nghiệp không chỉ cần luật
pháp, cần tri thức, thông tin mà còn rất cần sự khôn
sáng/sáng khôn trong các tình huống kinh doanh và
cả trong tầm nhìn chiến lược.
Tất nhiên, tri thức có thể thu lượm, học hỏi
nhưng minh triết thì cần trải nghiệm, cần cả lý trí và
đạo lý, biết tùy cơ ứng biến.
Nhưng muốn có chiến lược đúng, trúng, có hiệu
quả thì phải biết cái chung, tầm nhìn xa, nếu không
trên mỗi bước đường và mỗi tình huống cụ thể khó
tránh khỏi sai lầm, nông cạn, cực đoan. Ai không có
tầm nhìn xa, không hiểu mình hiểu người thường dễ
vấp ngã.
“Khôn sống vống chết”. Nhưng khôn cũng có
nhiều kiểu khôn, như khôn vặt, khôn lõi, chỉ biết
mình, khôn vị kỷ, vụ lợi, trục lợi trước mắt. Khôn
này sẽ dễ bị lợi ích thiển cận làm mờ mắt, mờ tâm,
tức khôn - tối. Nhưng cũng có khôn kiểu kết hợp
được lợi mình và lợi người tức cùng có lợi, vừa thấy
lợi trước mắt vừa thấy lợi lâu dài và lợi lâu dài mới
quan trọng. Khôn cũng phải khéo (khôn khéo). Khôn
này là khôn- sáng, khôn - ngoan, là minh triết. Sáng
không chỉ sáng bằng mắt, sáng bằng trí tuệ mà còn
phải sáng bằng tâm. Tâm sáng, lợi sáng3, thì Tâm
tuệ mới sáng. Lòng sáng, lợi sáng thì mắt sáng. Sáng
này là minh, minh triết.
“Khôn cũng chết, dại cũng chết, biết là sống”.
Biết là minh triết. Nhưng là biết khôn, biết khéo, biết
ngoan, biết dũng, biết trung, biết tín ở tầm trải
nghiệm trong máu trong tim của mình.
Cho nên, trong chiến lược kinh doanh ngày này
phải xây dựng các mục tiêu và phương hướng là gắn
tăng trưởng lợi nhuận với bảo vệ môi trường, gắn
với công bằng và tiến bộ xã hội, trách nhiệm xã hội
cao. Không như vậy, nếu kinh doanh kiểu bớt xén
lương, thưởng, trốn tránh chế độ bảo hiểm, bất chấp
thiệt hại môi trường như những doanh nhiệp mà hậu
quả là công nhân đình công, lãn công, hoặc bị nhân
dân quanh vùng bị thiệt hại, khiếu kiện, đưa ra tòa
(như Vedan Vietnam) thì là khôn tối, chứ không
phải khôn - sáng ngay từ đầu, từ chiến lược kinh
3

Lợi sáng là lợi ích trong sáng, lợi ích chung và riêng hài hòa. Lợi
tối là lợi ich kỷ, lợi mình hại người.

6

doanh (mang tính lừa đảo, cố tình, chộp giật). Tăm
tối không chỉ do thiếu hiểu biết, ngu si mà còn do
tâm tối, ích kỷ, hận thù, tham quyền cố vị… Tham –
sân - si sẽ làm tâm trí tối tắm. Cho nên muốn khôn sáng phải có tâm sáng, vị tha, vì mọi người, không
tham lam lợi quyền, hiểu biết thời thế.
Điều đó quan trọng không chỉ trong thiết kế
chiến lược mà còn quan trọng trong sách lược, trong
xử lý các tình huống của hoạt động doanh nghiệp.
Thường thì lòng tham lợi quyền và lòng đố kỵ là rất
mạnh, nó có cả hữu thức, tính toán hơn thua mà còn
có cả động cơ mang tính vô thức, nó dễ làm mờ lý trí,
lẽ phải, lấn át lý trí, lẽ phải.
Phải rèn luyện để làm chủ được tâm, trí, lợi
quyền thì mới đủ khôn ngoan và sáng suốt, biết tiến
biết thoái, biết cương biết nhu trong hợp tác và làm
ăn. Chỉ có khôn - sáng mới biết tìm lối thoát cho bế
tắc. Trở lại trường hợp công ty Vedan VN cò kè việc
bồi thường thiệt hại cho người dân khi đã “giết sông
Thị Vải” là cho thấy điều tâm ích kỷ cực lớn đến
mức gây nên tội ác, là khôn - tối ấy như thế nào.
Không thể lý tưởng hóa thương trường luôn
không kém phần khốc liệt trong cạnh tranh vì lợi
nhuận tối đa. Nhưng thời thế đã khác, phải âu thời
mẫn thế. Đã đến lúc phải kinh doanh một cách bền
vững trên nền tảng chủ nghĩa nhân văn hiện đại: kinh
doanh, kinh doanh là dấn thân, thương trường là cùng
có lợi, cùng thắng, là cõi Phật ngày càng tối kỵ: mình
lợi trên hại người. Mà hại người thì người hại. Hại
người thì mình cũng không yên. Hay làm mất tự do
của người khác thì mình cũng không có tự do. Không
tránh được điều tối kỵ đó thì trong kinh doanh khó
mà thành đạt thật sự và không thể bền vững, khó mà
có tinh thần công lý và nhân đạo.
Phải là lợi mình lợi người, lợi người lợi mình
trong tính tương đối biện chứng thì có tất cả, lợi và
nghĩa trong thể biện chứng hài hòa. Điều đó không
chỉ là chủ nghĩa nhân văn truyền thống, chủ nghĩa
nhân văn mácxít mà cả “chủ nghĩa nhân văn toàn
cầu” (Tuyên ngôn năm 2000 và 2002) ngày nay cũng
cảnh báo như vậy. Chủ nghĩa nhân văn này không chỉ
cần cho các quốc gia và toàn cầu mà cần cho cả từng
doanh nhân, doanh nghiệp trong tiến trình tiến tới
nền kinh tế tri thức, kinh tế minh triết.

QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM
PHÍA NAM: MỘT SỐ PHÂN TÍCH VÀ NHẬN ĐỊNH TỪ HIỆN TƯỢNG
CÔNG TY VEDAN GÂY Ô NHIỄM SÔNG THỊ VẢI
ThS. Cao Ngọc Thành
vấn đề ở nhiều cấp và ở nhiều khía cạnh như tính
hiệu lực và hiệu quả của các quy định pháp luật, sự
phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên nước giữa
các địa phương, công tác quản lý nguồn tài nguyên
nước có sự tham gia của người dân và cộng
đồng…Từ việc phân tích này, bài viết mong muốn
góp một số vấn đề mang tính lý thuyết và thực tiễn
trong việc quản lý nguồn tài nguyên nước tại
VKTTĐPN nói riêng và Việt Nam nói chung.
Hình có tính chất minh họa

1. Lời nói đầu
Trong sự phát triển của con người, nước đóng
một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu. Đây là
nguồn tài nguyên không chỉ phục vụ trực tiếp cho
nhu cầu đời sống hằng ngày của con người như ăn
uống, nấu ăn, tắm rửa; mà trong giai đoạn hiện nay,
nước có ý nghĩa rất lớn như là một thành phần tham
gia trực tiếp vào quá trình sản xuất. Mặt khác, đứng
về mặt môi trường tự nhiên thì nước là nơi sinh sống
của các loài cá cũng như các loại hải sản khác nhau.
Điều này là đúng với hầu hết các nơi trên thế giới.
Nguồn tài nguyên này đã không ít lần trở thành
nguyên nhân của không ít vụ tranh chấp và xung đột
ở nhiều nơi. Điều này đã cho thấy tầm quan trọng
hết sức to lớn của nguồn tài nguyên nước. Đối với
Việt Nam, mức độ quan trọng của nguồn tài nguyên
nước không suy giảm mặc dù nước ta có được hệ
thống sông ngòi rất phong phú và do đó, nguồn tài
nguyên nước là dồi dào. Tuy nhiên, trong thời gian
vừa qua, nhiều hành động có ảnh hưởng tiêu cực đối
với nguồn tài nguyên quý giá này đã xảy ra và gây ra
những tác hại lớn. Điều này đặt ra yêu cầu về công
tác quản lý nguồn tài nguyên nước cần được nghiêm
túc và hiệu quả hơn. Bài viết này sẽ thực hiện việc
phân tích và nhận định về công tác quản lý tài
nguyên nước tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam
(VKTTĐPN) qua hiện tượng công ty Vedan gây ô
nhiễm sông Thị Vải như là một trường hợp điển
hình. Lý do chính là việc giải quyết và quản lý
nguồn tài nguyên nước dường như đã bộc lộ nhiều

2. Một số vấn đề lý thuyết về quản lý tổng
hợp nguồn tài nguyên nước
Quản lý tổng hợp tài nguyên nước (IWRM) bắt
đầu từ chính việc quản lý tài nguyên nước, trong đó
sử dụng các biện pháp công trình và phi công trình để
kiểm soát hệ thống tài nguyên nước tự nhiên và nhân
tạo nhằm mục tiêu khai thác tối ưu nguồn tài nguyên
nước đó. Các công cụ kiểm soát nguồn nước và các
yếu tố môi trường cùng phối hợp trong hệ thống tài
nguyên nước để thực hiện các mục tiêu quản lý nguồn
nước.
Tổ chức hợp tác về nguồn nước toàn cầu định
nghĩa về quản lý tổng hợp tài nguyên nước như sau:
“Quản lý tổng hợp tài nguyên nước là một quá trình
xúc tiến việc phối hợp quản lý và phát triển các
nguồn nước, đất đai và các nguồn lực liên quan nhằm
tối ưu hóa hiệu quả kinh tế và phúc lợi xã hội một
cách cân bằng mà không phương hại đến tính bền
vững của các hệ thống sinh thái trọng yếu”. (Xem sơ
đồ trên trang 29)
Bên cạnh đó vẫn còn nhiều tiêu chuẩn khác của
IWRM liên quan đến khía cạnh xã hội. Điều này là tất
yếu vì chính con người và những hành động của họ
quyết định nguồn nước có được sử dụng hợp lý hay
không. Việc này có thể đạt được thông qua:
- Luôn có sự kết hợp giữa công tác quản lý
nguồn nước và những người ra chính sách ở tất cả các
cấp độ - toàn cầu, quốc gia, địa phương, cộng đồng.
- Bảo đảm tất cả các nhóm lợi ích được tham gia
vào tiến trình ra quyết định. Khi đó tất cả các tranh
chấp quyền lợi sẽ được đưa ra thảo luận nhằm đạt
được giải pháp tối ưu. Việc này đòi hỏi sự nỗ lực
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hoàn thiện kiến thức và kỹ năng của các nhóm lợi
ích để tham gia tốt nhất vào tiến trình ra quyết định.
- Đề ra kế hoạch khai thác trên lưu vực, các thể
chế chính sách đánh giá và dự kiến những ảnh
hưởng có thể xảy ra đối với nguồn tài nguyên nước.
Cần phải chú ý rằng những quyết định trong nhiều
lĩnh vực như sản xuất nông nghiệp, giao thông, năng
lượng, người nhập cư… đều có những ảnh hưởng
đến nguồn nước.
- Chuẩn bị đầy đủ những thông tin có liên quan
đến hiện trạng của lưu vực như các điều kiện lý sinh,
kinh tế, xã hội, sinh thái… nhằm hỗ trợ tốt nhất cho
công tác ra quyết định.
- Tác động đến người sử dụng nước để họ hiểu
được việc tiêu thụ nước cần dựa trên giá trị thật sự
của nguồn nước, đồng thời định ra nhu cầu khai thác
dài hạn nguồn nước.
3. Các hành động và vi phạm của Vedan
 Tái phạm nhiều lần
Từ khi bắt đầu đi vào hoạt động năm 1993 đến
nay, Công ty Vedan liên tiếp có nhiều sai phạm gây
ô nhiễm môi trường: Năm 1994, công ty thải hóa
chất ô nhiễm làm thủy sản chết hàng loạt trên sông
Thị Vải. Tháng 2 năm 1998, tại Hà Nội đã diễn ra
cuộc hội thảo do Bộ TN-MT tổ chức để báo cáo về
hiện trạng sông Thị Vải và kết quả nghiên cứu đã
xác nhận so với năm 1990-1992, chất lượng sông
Thị Vải đã có dấu hiệu bị ô nhiễm rõ rệt do các hoạt
động công nghiệp phát triển mạnh ở lưu vực trong
đó có công ty Vedan cùng nhiều công ty khác. Năm
2005, Vedan mới đồng ý đền bù với danh nghĩa hỗ
trợ nông dân nuôi trồng thủy sản với số tiền 15 tỷ
đồng; năm 2006, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối
hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai
qua kiểm tra đã phát hiện Vedan có hành vi xả nước
thải vượt tiêu chuẩn cho phép từ 1,2 đến 5.600 lần…
 Hệ thống “tinh vi”
Việc Công ty Vedan xả nước thải chưa qua xử
lý theo quy định và có chứa rất nhiều chất độc hại
ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống bên
ngoài, nhất là dòng sông Thị Vải, vốn dĩ không còn
xa lạ gì với công luận và dư luận người dân quanh
khu vực này, từ hàng chục năm về trước. Từ những
năm 90 của thế kỷ trước, cụ thể là những năm 1994 1995, Công ty Vedan đã lắp đặt một “hệ thống xử
lý” có chủ ý: hệ thống bơm nhiều tầng nấc có các
van đóng - mở linh hoạt và dẫn ra một đường ống
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“bí mật” được cắm sâu trong lòng đất trực chỉ ra sông
Thị Vải.
Chỉ cần một cái lắc tay nhẹ nhàng, toàn bộ nước
thải, lẽ ra đi vào hệ thống vận hành, sẽ đổ thẳng
xuống dòng sông vô tội, mà bằng mắt thường khó mà
phát hiện được. Theo dư luận người dân quanh khu
vực, hầu như hệ thống này chỉ làm việc vào quá nửa
khuya, lúc mọi người đã yên giấc. Vào thời điểm đó,
Công ty Vedan đã buộc phải bồi thường hàng chục tỷ
đồng cho người dân, khi bị tố cáo là làm ô nhiễm
sông Thị Vải làm chết cá tôm của các hộ dân, ngư
dân địa phương.
Cách nay hơn 3 năm, giữa năm 2006, Công ty
Vedan lại dính vào scandal, khi Thanh tra Cục Bảo vệ
môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong lần
kiểm tra hàng loạt các doanh nghiệp đóng trên địa
bàn được cho là đã xả thải xuống sông Thị Vải, đã lại
phát hiện Vedan, dù có xây dựng 3 hệ thống xử lý và
xả thải “hiện đại”, nhưng tất cả là nhằm đối phó, đúng
hơn là ngụy trang với cơ quan chức năng Trung ương
và địa phương. Theo nhận định của đoàn thanh tra, hệ
thống này không đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật cần
thiết cho việc xử lý kỹ thuật, nếu không nói là làm
cho có.
 Dòng sông chết:
Không chỉ sông Thị Vải mà toàn tuyến lưu vực
sông Đồng Nai, từ lâu đã được báo động là ô nhiễm
do nước thải các nhà máy sản xuất của 56 khu công
nghiệp và khu chế xuất đang hoạt động. Theo kết quả
điều tra và khảo sát của Cục Bảo vệ môi trường, nước
sông Đồng Nai, đoạn từ nhà máy nước Thiện Tân đến
Long Đại, đã bắt đầu ô nhiễm chất hữu cơ và chất rắn
lơ lửng, đáng chú ý đã phát hiện hàm lượng chì vượt
tiêu chuẩn TCVN 5942-1995. Tại đây, chất rắn lơ
lửng thường vượt tiêu chuẩn 3 - 9 lần, giá trị COD
vượt 1,8 - 2,8 lần, giá trị DO thấp dưới giới hạn cho
phép. Trong khi đó, chất lượng nước sông của khu
vực hạ lưu, giá trị DO giảm xuống rất thấp, SS vượt
từ 2 – 2,5 lần TCVN 5942- 1995 (loại B). Vùng này
cũng đã bị nhiễm mặn nghiêm trọng, nước sông khu
vực này không thể sử dụng cho sinh hoạt và tưới tiêu.
Một kết quả khảo sát của Sở Tài nguyên và Môi
trường Tp.HCM gần đây, cũng cho những con số
tương tự về mức độ ô nhiễm của hệ thống sông Sài
Gòn (thuộc lưu vực Đồng Nai). Cũng theo kết quả
khảo sát này, các sông khác trong toàn lưu vực, chất
lượng nước cũng đang bị suy giảm trầm trọng. Ví dụ,
chất lượng nước ở một số sông nhánh như sông Bé,

Đa Nhim-Đa Dung phần hạ lưu cũng đang diễn tiến
theo chiều hướng xấu. Sông Vàm Cỏ đã bị ô nhiễm
hữu cơ.
Ô nhiễm nhất trong toàn bộ lưu vực đó là sông
Thị Vải, trong đó có một đoạn sông dài trên 10 km
gọi là “dòng sông chết”. Đây là đoạn sông từ sau
khu vực hợp lưu Suối Cả - sông Thị Vải khoảng 2
km đến khu công nghiệp Mỹ Xuân. Tại đây, nước bị
ô nhiễm hữu cơ trầm trọng, có màu nâu đen và bốc
mùi hôi thối cả ngày lẫn đêm, cả khi thủy triều. Theo
kết quả khảo sát của Bộ Tài nguyên và Môi trường,
giá trị DO ở đây thường xuyên dưới 0,5 mg/l, có nơi
chỉ 0,04 mg/l. Với giá trị DO gần như bằng 0 như
vậy, các loài sinh vật hầu như không còn khả năng
sinh sống, các nhà khoa học đã gọi đoạn sông này là
“đặc sệt sự chết!”.
4. Phân tích diễn biến phản ứng của các
chủ thể liên quan đến công tác quản lí tài nguyên
nước
i. Của Hội nông dân và người dân
Khi các cơ quan chức năng phát hiện Vedan là
thủ phạm gây ô nhiễm sông Thị Vải, người dân làm
đơn mang lên nộp trên xã. Tuy nhiên, xã trả lại đơn
để người dân tự gởi đến Vedan thì người dân cảm
thấy rất khó khăn và không hài lòng. Đây là hướng
giải quyết khá không có trách nhiệm của chính
quyền cơ sở, vì người dân rất khó liên hệ với công ty
Vedan một cách trực tiếp. Nhiều người dân cũng cho
rằng trước đây gia đình sống bằng nghề chài lưới
trên sông Thị Vải, mỗi ngày thu nhập được 50.00070.000 đồng, nhưng kể từ khi Vedan xả nước thải ô
nhiễm ra sông Thị Vải đến nay khiến cho nguồn lợi
cá, tôm bị hủy diệt, các gia đình trở nên khó khăn.
Còn người dân xã Phước An, huyện Nhơn Trạch cho
rằng, dù năm 1995, Vedan có hỗ trợ một phần thiệt
hại cho bà con ngư dân nhưng rồi vẫn tiếp tục xả
những chất độc hại xuống sông Thị Vải gây ô nhiễm
nghiêm trọng dòng nước. Nhiều người đã phải bỏ
nghề chài lưới, chuyển sang nghề khác tìm kế mưu
sinh. Lúc này, người dân chỉ mong chính quyền giúp
đỡ yêu cầu Vedan bồi thường để mong lấy lại phần
nào thiệt hại.
Một cán bộ phụ trách nông nghiệp xã Long
Thọ, cho biết, người dân làm đơn gởi đến UBND xã
với hy vọng được giúp đỡ đòi Vedan bồi thường
thiệt hại. Xã đã nhận hơn 950 đơn của người dân và
chờ chủ trương của huyện, tỉnh. Nhưng với quyết
định của tỉnh thì người dân phải nhận lại đơn để gởi
trực tiếp đến Vedan. Điều này làm người dân hết sức

bất bình, yêu cầu xã giải thích, nhưng về phía xã vẫn
chưa nhận được hướng dẫn mới của huyện nên cũng
không biết giải thích như thế nào với người
dân…Ước tính, đã có hơn 2.600 đơn của nông dân 4
xã ở 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch, tỉnh Đồng
Nai gởi đến chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ đòi
bồi thường thiệt hại ô nhiễm do Vedan gây ra. Nhưng
việc UBND tỉnh Đồng Nai có những quyết định “tiền
hậu bất nhất” nên đã đẩy người dân vào một tình thế
khó.
Vào ngày 12/9/2008, Cảnh sát môi trường phát
hiện Vedan xả thải, sau đó người dân Bà Rịa-Vũng
Tàu phát đơn yêu cầu Vedan bồi thường. Ngày
30/3/2010, trên cơ sở kết quả xác minh thiệt hại của
người dân Bà Rịa-Vũng Tàu, Viện Môi trường và tài
nguyên (ĐH Quốc gia TP.HCM), kết luận giá trị thiệt
hại của 1.255 hộ dân ở đây là 53,619 tỉ đồng. Từ kết
quả này, ngày 9/4/2010, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng
Tàu có văn bản yêu cầu Vedan bồi thường. Qua nhiều
lần đàm phán, Vedan tự đưa ra phương thức tính toán
riêng và xác định nông dân Bà Rịa-Vũng Tàu bị thiệt
hại 31,9 tỉ đồng, nhưng chỉ đồng ý bồi thường 3,635
tỉ đồng. Ngày 2/6, Vedan có văn bản đề xuất nâng
mức hỗ trợ lên 10 tỉ đồng. Ngày 10/6, UBND tỉnh có
văn bản không chấp nhận đồng thời có văn bản đề
nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung ương Hội
nông dân VN có giải pháp mạnh, quyết liệt với
Vedan. Ngày 30/6, Vedan có công văn xin đàm phán.
Ngày 15/7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trả lời không chấp
thuận nếu Vedan không chịu bồi thường đủ 53,61 tỉ
đồng. Ngày 6/7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quyết định
giúp bà con nông dân kiện Vedan ra tòa. Ngày 27/7,
TAND huyện Tân Thành nhận những bộ hồ sơ khởi
kiện Vedan đầu tiên của người dân. Một ngày sau,
Vedan có văn bản xin nâng mức hỗ trợ từ 10 tỉ lên 40
tỉ đồng.
Tại TP.HCM, các hồ sơ chứng cứ khoa học đã
được chuẩn bị khá đầy đủ. UBND huyện Cần Giờ đã
đưa ra hồ sơ, tài liệu mới với khằng định rằng “đang
lưu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng và sẽ đưa
ra trong dịp thích hợp, trong đó có cả tài liệu về sản
lượng đánh bắt thủy sản của huyện vào năm 1973”.
Đại diện Hội Nông dân TPHCM khá không hài lòng
và xác định “Chúng ta gặp gỡ để xác định tinh thần
trách nhiệm cao nhất chứ không phải để mặc cả, trả
giá. TPHCM đã tỏ thiện chí, kiên nhẫn làm việc nhiều
lần nhưng phía Vedan lại cò kè, mặc cả từ 7 tỷ đồng
lên 12 tỷ rồi bây giờ là 15-16 tỷ. Người dân Cần Giờ
rất bức xúc vì thời gian đã kéo quá dài”.
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ii. Của chính quyền các địa phương trong
VKTTĐPN
Ngày 29/6, các cơ quan, ban, ngành TP Hồ Chí
Minh và Hội nông dân (HND) đã thống nhất khởi
kiện Công ty CP hữu hạn Vedan ra tòa, đòi bồi
thường 45,7 tỷ đồng. Hiện Hội đang cùng nông dân
huyện Cần Giờ tiến hành các thủ tục khởi kiện.
Trong khi đó, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công ty
Vedan cũng đã gửi công văn khẳng định thiệt hại
của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh này chỉ ở mức
là 3,6 tỉ đồng. Tuy nhiên phía công ty này đề xuất hỗ
trợ cho nhân dân huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng
Tàu) số tiền 10 tỉ đồng. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu đã gửi công văn trả lời, yêu cầu Cty
Vedan thực hiện khoản bồi thường, hỗ trợ thiệt hại
theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường
cho nhân dân 3 xã và 1 thị trấn huyện Tân Thành là
hơn 53,6 tỷ đồng. Theo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng
Tàu, đây đã là mức yêu cầu bồi thường thể hiện
thiện chí để giải quyết vụ việc có lý, có tình. UBND
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định số tiền 10 tỉ
đồng mà Cty Vedan đề nghị hỗ trợ cho nhân dân bị
thiệt hại của huyện Tân Thành cũng như những yêu
cầu lý giải mà phía Công ty Vedan đã đưa ra là
không phù hợp với thực tế. Nếu phía Công ty Vedan
vẫn từ chối khoản bồi thường này, các cơ quan chức
năng tỉnh cũng bắt tay vào việc khởi kiện Vedan
trong thời điểm muộn nhất là ngày 20/7 tới.
Với câu hỏi, Đồng Nai nghĩ gì trước việc Bà
Rịa Vũng Tàu và TPHCM quyết kiện Vedan VN,
đại diện UBND tỉnh lý giải: “Các bước tiến hành là
thận trọng theo pháp luật quy định đảm bảo quyền
và lợi ích chính đáng của các bên. UBND tỉnh
không chạy theo cách làm của BRVT, TPHCM!”.
Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng có ý kiến rằng không
thể dùng ngân sách hỗ trợ án phí nông dân như các
tỉnh bởi Luật Ngân sách không cho phép. Đại diện
của tỉnh cũng cam kết: “UBND tỉnh đã giao cho các
cơ quan trực thuộc nỗ lực rà soát thẩm định thiệt hại
v.v... xử lý phù hợp quy định pháp luật. Nếu không
đòi đền bù thỏa đáng, hết thời hiệu dân không kiện
được bị thiệt hại thì chắc chắn cơ quan liên quan sẽ
bị quy trách nhiệm, xử lý”. Trước đó, ngày 10-10,
UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản số 8792/UBNDCNN giao UBND các huyện Long Thành, Nhơn
Trạch kiểm tra mức độ thiệt hại của các hộ dân có
đơn phản ánh yêu cầu Vedan bồi thường thiệt hại do
ô nhiễm môi trường. Nhưng đến ngày 28-10, UBND
tỉnh Đồng Nai lại ban hành văn bản số 9076/UBND10

CNN hủy bỏ văn bản 8792/UBND-CNN, đồng thời
đề nghị người dân viết đơn riêng gởi trực tiếp đến
giám đốc Vedan để yêu cầu bồi thường. Trường hợp
không thỏa thuận được bồi thường, các hộ dân có thể
gởi đơn đến tòa án nhân dân địa phương để được xem
xét giải quyết.
iii. Của Bộ ngành Trung ương
Ngay từ năm 2005 và 2006, Bộ Tài nguyên Môi
trường đã liên tục kiểm tra công tác bảo vệ môi
trường của Công ty Vedan và đã liên tiếp phát hiện ra
các vấn đề vi phạm ô nhiễm môi trường. Lãnh đạo
của Bộ đã đưa ra nhận định rằng những hành động vi
phạm của doanh nghiệp có thể là do nhận thức của
doanh nghiệp chưa đầy đủ, nên đã có những hành vi
vi phạm.
Bộ đã từng bước yêu cầu doanh nghiệp khắc
phục, có lộ trình khắc phục, xử lý đáp ứng. Đợt kiểm
tra năm 2008 là tiếp theo của những năm trước. Tuy
đã có sự kiểm tra, thanh tra, xử lý của cơ quan quản
lý nhà nước cấp Bộ nhưng nếu chất lượng môi trường
sông Thị Vải tiếp tục xấu đi nên việc kiểm tra đã
được tiến hành ở mức độ sâu hơn là xác định rõ được
nguyên nhân ô nhiễm là do đâu.
Chính vì vậy, trong thời gian tiếp theo, Bộ Tài
nguyên và Môi trường kết hợp thanh tra, kiểm tra liên
ngành gắn với sự tham gia sát sao của Cục Cảnh sát
môi trường điều tra phát hiện các hành vi vi phạm ô
nhiễm môi trường nghiêm trọng trên sông Thị Vải
như Công ty Vedan.
5. Các nhận xét và đánh giá
i. Tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống
pháp luật liên quan đến quản lý tài nguyên nước
Sự vi phạm môi trường trong những năm vừa
qua ngày càng phổ biến, đa dạng và liên tục; mức độ
tổn hại ngày càng nghiêm trọng, nhưng không có
nhiều vụ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cho dù các
quy định về tội phạm môi trường đã có từ hơn 10
năm nay. Các vụ việc gây tác hại đến môi trường đều
không bị xử lí hình sự. Việc áp dụng các biện pháp
xử phạt hành chính đối với các sai phạm này đã bộc
lộ những bất cập của việc hình sự hóa các vi phạm
môi trường cũng như những yếu kém các cơ quan
nhà nước trong quản lý môi trường ở cấp Trung ương
và địa phương. Từ những lỗ hổng giữa thực tế về tình
trạng môi trường ngày càng tăng, trong khi có rất ít
vụ hay một số vi phạm cụ thể bị khởi tố hoặc xử lí
hình sự cho thấy các bất cập như bất cập về chủ thể vi
phạm phải chịu trách nhiệm hình sự, bất cập về xác
định hậu quả của hành vi phạm tội, bất cập về “yếu tố

bắt buộc” trong truy cứu hình sự và bất cập về sự
chồng chéo giữa các quy định của luật pháp. Mặt
khác, vấn đề về năng lực thể chế và năng lực kĩ thuật
chưa đáp ứng được yêu cầu truy cứu trách nhiệm
hình sự vi phạm môi trường nước cũng cần lưu tâm.
Phần này bao gồm những vấn đề về thẩm quyền điều
tra tội phạm về môi trường, lực lượng thực thi pháp
luật môi trường nói chung và đối với tài nguyên
nước còn mỏng và yếu.
ii. Sự phối hợp của các tỉnh trong việc quản lý
tài nguyên nước
Trong nhiều năm, ở tầm vĩ mô, các địa phương
trong VKTTĐPN tuy có những hoạt động nhằm kết
nối và triển khai một số chủ trương cấp vùng, nhưng
nhìn chung sự hợp tác của các địa phương còn chưa
chặt chẽ. Điều này đã có phần ảnh hưởng đến sự vận
hành chung của nền kinh tế ở cấp độ Vùng. Từ đó,
có thể thấy, sự phối hợp trong việc quản lý nguồn tài
nguyên nước giữa các tỉnh và thành phố cũng có một
số trở ngại và chưa có tính hiệu quả trong các hoạt
động khai thác và quản lý. Nhiều dòng sông và
nguồn nước chảy qua địa phận nhiều tỉnh nhưng việc
xây dựng hệ thống thông tin về môi trường và tài
nguyên nước còn chưa đầy đủ và còn mang tính địa
phương. Các chính sách và các quy định về quản lý
nguồn tài nguyên chung, ở đây là nguồn nước còn
chưa được xây dựng hoàn thiện. Các công tác kiểm
tra, giám sát tình trạng của các dòng sông nhìn
chung còn bị buông lỏng ở từng địa phương cũng
như ở cấp độ Vùng. Mặt khác, các hệ thống pháp
luật và các quy định về chính sách khác luật đầu tư,
các chính sách đối với công ty có vốn đầu tư nước
ngoài dường như cũng thiếu đi sự phối hợp không
chỉ giữa các cơ quan ban ngành của địa phương,
cũng như giữa các địa phương nên đã không được
quan tâm và lưu ý nên đã làm cho công ty Vedan có
những ứng xử không thích hợp với cùng lúc nhiều
sở ngành cũng như cấp tỉnh và thành phố.
iii. Công tác quản lý tài nguyên nước có sự
tham gia của người dân và của cộng đồng
Qua hiện tượng Vedan gây ô nhiễm cũng như
xem xét quá trình xử lí có thể thấy thiết chế cộng
đồng chưa được công nhận một cách rõ ràng và
được luật hóa một cách mạnh mẽ như một thực thể
chính thức trong xã hội có chức năng, nghĩa vụ và
quyền lợi để tham gia vào các quá trình bảo vệ
nguồn tài nguyên, bao gồm nguồn tài nguyên nước
trong VKTTĐPN. Các hội chưa có cơ sở và các điều
kiện pháp lí để tham gia một cách đầy đủ, hợp pháp

và có hiệu lực trong việc tham gia vào quá trình quản
lý nguồn tài nguyên nước và các nguồn tài nguyên
khác. Các quy trình và quy định còn chưa được xây
dựng một cách minh bạch để người dân tham gia vào
công tác khai thác và bảo vệ nguồn nước một cách
chủ động và có kế hoạch, cũng như có những phản
ứng thích hợp và hợp pháp khi có sự việc.
6. Đề nghị các hướng cơ chế và chính sách
phù hợp và hiệu quả
Trong thời gian tới, một số hướng cơ chế và
chính sách về quản lý tài nguyên môi trường nước mà
các tỉnh và thành phố trong VKTTĐPN cần thực hiện
bao gồm:
Một là, tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy định
pháp luật về quản lý tài nguyên nước. Trong đó chú
trọng xây dựng khung pháp lý về chia sẻ tài nguyên
nước, quyền dùng nước và quản lý lưu vực sông:
Tăng cường hệ thống các công cụ kinh tế trong quản
lý tài nguyên nước và coi đây như là hướng chính
trong việc khai thác và quản lý nguồn tài nguyên
nước. Các tỉnh thành trong VKTTĐPN cần tiếp tục
bổ sung và hoàn thiện các quy định về quản lý nguồn
tài nguyên nước trên địa bàn theo hướng cụ thể hóa
các quy định về chức năng của các cơ quan quản lý
Nhà nước, có bao gồm các sở chuyên ngành về khoa
học công nghệ, xây dựng, nông nghiệp và phát triển
nông thôn, kế hoạch đầu tư…Thực hiện việc ban
hành và tổ chức thi hành các văn bản quy định, quy
trình, quy phạm, tiêu chuẩn về tài nguyên nước trên
địa bàn ngày càng chặt chẽ và yêu cầu cao.
Hai là, tăng cường hợp tác chia sẻ và bảo vệ
nguồn nước giữa các tỉnh và thành phố có các con
sông và nguồn nước đi qua. Trong đó tập trung nâng
cao năng lực và hiệu quả quản lý nguồn nước sông
Đồng Nai, sông Sài Gòn; xây dựng mối quan hệ hợp
tác ở nhiều mức độ và cấp độ trong việc quản lý, khai
thác và bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Phối hợp kiểm
tra việc chấp hành và xử lí các vi phạm pháp luật, giải
quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về các hành vi vi
phạm pháp luật về tài nguyên nước.
Ba là, chia sẻ tài nguyên nước công bằng, hợp
lý, đáp ứng cho các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, xoá
đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Nhiệm vụ này
cần chú trọng các công việc gồm lập và thực hiện quy
hoạch phân bổ tài nguyên nước trên lưu vực sông,
xác lập dòng chảy tối thiểu trong sông, tăng cường
cấp phép sử dụng nước, xây dựng và thực hiện quy
trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa.
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Bốn là, bảo vệ chất lượng nguồn nước và khôi
phục nguồn nước bị suy thoái. Các nội dung cụ thể
bao gồm đánh giá và ứng phó với tác động của biến
đổi khí hậu đối với nguồn nước, lập và thực hiện quy
hoạch bảo vệ tài nguyên nước, xác định mục tiêu
chất lượng tài nguyên nước, các giá trị cộng đồng về
sử dụng nước và tăng cường cấp phép xả nước thải
vào nguồn nước, bảo vệ các vùng đất quan trọng có
liên quan đến nguồn nước.
Năm là, điều tra, đánh giá, thiết lập hệ thống
thông tin, dữ liệu về tài nguyên nước. Trong đó tập
trung xây dựng các chương trình cấp tỉnh và thành
phố về điều tra cơ bản, đánh giá và kiểm kê tài
nguyên nước; Điều tra cơ bản, đánh giá, kiểm kê tài
nguyên nước và thiết lập hệ thống thông tin, dữ liệu.
Sáu là, tăng cường năng lực quản lý Nhà nước
đối với tài nguyên nước. Nhiệm vụ này bao gồm xây
dựng và củng cố hoạt động của Hội đồng của Vùng
về tài nguyên nước nói riêng và các tài nguyên khác,
thiết lập bộ máy quản lý lưu vực sông, đào tạo và
bồi dưỡng về quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên
nước. Các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan
truyền thông cần tăng cường giáo dục, truyền thông
và nâng cao nhận thức. Thực hiện việc tăng cường
sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức phi chính
phủ vào các quá trình quy hoạch, sử dụng và bảo vệ
tài nguyên nước.
7. Kết luận
Những diễn biến trong những năm gần đây
trong các hoạt động sản xuất công nghiệp tại các tỉnh
VKTTĐPN đặt ra nhiều vấn đề đối với môi trường
và tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là tài nguyên
nước. Nguồn tài nguyên này đã được khẳng định về
tầm quan trọng của mình ở nhiều tài liệu không chỉ
trong thời hiện đại. Sự quan trọng này đã là động lực
lớn để cho khoa học về quản lý tài nguyên nước phát
triển khá mạnh và đã hình thành những cơ sở lí luận
quan trọng trong việc khai thác và quản lý nguồn tài
nguyên quý giá này. Sự kiện công ty Vedan gây ra
tình trạng ô nhiễm cũng như các diễn biến của quá
trình giải quyết và xử lí đã đặt ra nhiều vấn đề mà
trước hết là việc hình thành khung lí thuyết một cách
hoàn thiện để đảm bảo cho quá trình quản lí nguồn
tài nguyên nước được hiệu quả và hài hòa. Theo đó,
việc quản lí nguồn tài nguyên nước không thể chỉ
mang tính kĩ thuật mà còn phải tính đến những yếu
tố và tác động của các nhân tố kinh tế - xã hội. Các
chính sách và chiến lược phát triển, khai thác và
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quản lý nguồn nước cho sự phát triển kinh tế xã hội
cần được tính toán một cách đầy đủ và có hiệu lực.
Các tỉnh và thành phố nằm trong VKTTĐPN trong
thời gian tới cần quan tâm nhiều hơn đến vấn đề khai
thác và bảo vệ tài nguyên nước với sự quản lý vĩ mô
về mặt Nhà nước của Bộ Tài nguyên môi trường để
cho nguồn tài nguyên này được quản lý một cách
toàn diện và bền vững. Bên cạnh đó, các địa phương
và chính quyền các tỉnh thành phố trong Vùng cũng
cần xây dựng những cơ chế rõ ràng để người dân và
các tổ chức cộng đồng tham gia thực sự vào quá trình
bảo về nguồn tài nguyên nước, bảo vệ môi trường
nước, tạo điều kiện sớm cho người dân tham gia vào
các hoạt động quy hoạch và hoạch định việc khai
thác, sử dụng và bảo vệ nguồn tài nguyên nước, góp
phần đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả của hệ thống
pháp luật cũng như các chính sách của Nhà nước về
quản lý nguồn tài nguyên nước.
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TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ
ĐẾN DOANH NGHIỆP
Trần Gia Trung Đỉnh
Thời gian vừa qua, Ngân hàng Nhà nước
(NHNN) đã tiến hành hai chính sách lớn và đồng bộ
trên thị trường ngoại hối nhằm thực hiện chỉ đạo của
Chính phủ là đạt mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô.
Cụ thể là sáng ngày 11/02/2011, sau gần 7 tháng duy
trì ổn định ở mức 18.932 VND/USD, NHNN đã thực
hiện điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng
thêm 9.3%, đạt mức 20.693 VND/USD. Mục tiêu là
góp phần ổn định thị trường ngoại hối, kiềm chế lạm
phát, thúc đẩy xuất khẩu để giảm bớt thâm hụt cán
cân thương mại. Những chính sách này có tác động
như thế nào đến nền kinh tế mà cụ thể là các doanh
nghiệp – những chủ thể trong nền kinh tế, và liệu các
chính sách này có đạt được những mục tiêu như
mong muốn của Chính phủ?
1. Kỳ vọng về một thị trường tự do và giảm
thâm hụt thương mại
Chính sách tỷ giá luôn là vấn đề trung tâm và
nhạy cảm nhất của chính sách tiền tệ, có ảnh hưởng
trực tiếp đến tất cả các khu vực kinh tế cũng như đời
sống nhân dân. Trên thực tế, mọi chính sách đưa ra

bao giờ cũng có tác động hai mặt. Đợt điều chỉnh tỷ
giá vừa qua có mặt tích cực trước hết là sẽ khiến hoạt
động tài chính hoạt động một cách thị trường hơn. Có
lẽ bởi vì vậy mà nó cũng đã nhận được khá nhiều sự
đồng tình từ phía các doanh nghiệp khi nhiều chủ
doanh nghiệp đã từng phát biểu rằng thà để giá USD
trong ngân hàng tăng vọt lên bằng giá tự do nhưng ổn
định theo quy luật thị trường thì sẽ tốt hơn cho việc
kinh doanh. Các doanh nghiệp hiện đang phải mua
USD với tỷ giá tự do nhưng hạch toán vào sổ sách thì
chỉ được ghi theo tỷ giá chính thức, việc chênh lệch
giữa 2 thị trường này đã gây thiệt hại đáng kể cho các
doanh nghiệp trong những tháng cuối năm 2010. Một
điều tích cực khác là việc điều chỉnh này còn "giải
thoát" tâm lý người dân và ngân hàng lúc nào cũng
phải nơm nớp lo sợ vì phải lách luật. Quy mô thị
trường chợ đen cũng được thu hẹp, các giao dịch
USD trở nên minh bạch hơn. Trên thực tế thì ba đợt
điều chỉnh tỷ giá gần đây đều đã có tác dụng tích cực,
giúp kéo giảm tỷ giá trên thị trường phi chính thức.

Biến động tỷ giá từ năm 2009 đến 01/02/2011

(Nguồn: NHNN và vietstock.vn tổng hợp)

Đợt điều chỉnh tỷ giá vừa qua cũng sẽ thúc đẩy
việc thu hút thêm các dòng vốn đầu tư gián tiếp, và
giúp khối nhà đầu tư nước ngoài tự tin hơn trong
việc giải ngân, nhờ kỳ vọng về sự ổn định tỷ giá có
thể tiên đoán được trong tương lai. Ngoài ra, việc
nâng tỷ giá VND/USD sẽ ảnh hưởng tích cực đến thị

trường chứng khoán về trung hạn do tâm lý tích cực
hơn từ việc ổn định kinh tế vĩ mô và một số doanh
nghiệp sẽ được hưởng lợi; dòng vốn đầu tư gián tiếp
sẽ mạnh dạn giải ngân hơn. Tuy nhiên, điểm tích cực
quan trọng nhất của chính sách tỷ giá này đó là trên
lý thuyết thì việc đồng nội tệ giảm giá sẽ làm cho các
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doanh nghiệp xuất khẩu có nhiều thuận lợi hơn khi
hàng hóa sản xuất có sức cạnh tranh hơn, trong khi
đó nhập khẩu sẽ giảm đi. Điều này là rất quan trọng
vì cán cân thương mại ở nước ta đã ở mức thâm hụt
cao trong nhiều năm qua sẽ được cải thiện. Tuy
nhiên, trên thực tế thì nền kinh tế Việt Nam lại mang
những đặc điểm riêng khiến những những tác động
của chính sách tỷ giá có thể sẽ không theo đúng
mong muốn của người hoạch định chính sách.
2. Vấn đề nội lực của doanh nghiệp
Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Hải
quan thì tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu quý
1/2011 gấp 25 lần xuất khẩu. Trong đó, nhập nguyên
nhiên vật liệu chiếm tỷ trọng cao nhất, lên đến 70% 75%. Điều này chứng tỏ để đáp ứng đủ lượng
nguyên vật liệu dùng cho sản xuất kinh doanh, các

doanh nghiệp Việt Nam đa phần đều phải nhập từ
nước ngoài về. Như vậy có thể nói, mặc dù là doanh
nghiệp xuất khẩu nhưng về bản chất thì đa số doanh
nghiệp Việt Nam đều là doanh nghiệp nhập khẩu vì
tỷ lệ cấu thành giá trị trong hàng hóa do chúng ta tạo
ra là không nhiều. Bài toán kinh tế học về việc sử
dụng hiệu quả các nguồn lực trong nước còn chưa
tìm được lời giải.
Khi tỷ giá ngoại hối biến động theo chiều hướng
tăng sẽ làm cho thu nhập của doanh nghiệp tăng theo
do quy đổi được nhiều VND hơn. Tuy nhiên, cũng
cần xem xét ngược lại là chi phí cho sản xuất cũng
tăng lên do vẫn phải dùng USD để nhập khẩu vật tư
sử dụng cho việc tái sản xuất. Chúng ta hãy cùng
khảo sát một số trường hợp đơn giản như doanh
nghiệp A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Giả thiết: Doanh nghiệp xuất khẩu 100USD
VND mất giá
Tỷ lệ lợi nhuận (sau chi phí) thu về sau
chi phí đều là 10% doanh số xuất khẩu

2.000 VND (tỷ giá tăng từ 20.000VND/USD thành 22.000VND/USD,
tương đương tăng 10%)
Lợi nhuận (sau chi phí) dự kiến bằng VND là:
(a) 200.000 VND (trước khi VND mất giá) - hoặc
(b) 10USD tại thời điểm thu về bằng USD hàng xuất khẩu
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H
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Lợi nhuận quy về VND sau trượt giá
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theo trường hợp (a)
(VND)
Lợi nhuận quy về VND sau trượt giá
200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000
theo trường hợp (b)
(VND)
Phần trăm lợi nhuận dự kiến theo tỷ lệ
90.90
81.81
72.72
63.63
54.54
45.45
36.36
27.27
18.18
nội địa hóa nguyên vật liệu
(%)

Giả thiết:
Các doanh nghiệp xuất khẩu A, B, C, D, E, F,
G, H, I đều thu được doanh số 100 USD khi xuất
hàng nhưng tỷ lệ nội địa hóa nguyên vật liệu là khác
nhau.
Doanh nghiệp A: Nhập khẩu 10% tức A phải
nhập nguyên liệu đầu vào hết 10 USD, còn lại mua
trong nước hay tỷ lệ nội địa hóa đầu vào của A trong
trường hợp này là tối đa, 90%. Ở đây chúng ta
không xét trường hợp hàng hóa A mua được trong
nước cũng do doanh nghiệp khác nhập khẩu về.
Tương tự, B có tỷ lệ nhập khẩu là 20% hay 20 USD
tức tỷ lệ nội địa tối đa tới 80%… và I nhập khẩu
90% hay là nhập khẩu 90 USD cho mỗi 100USD
xuất khẩu, nhập gần như hoàn toàn cho mỗi 100
USD doanh số thu về. Như vậy mặc dù trên danh
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I

nghĩa là doanh nghiệp xuất khẩu nhưng I lại chính là
doanh nghiệp chuyên nhập khẩu.Khi VND bị mất
giá, tỷ giá biến động từ 20.000 VND/USD lên 22.000
VND/USD tức biến động 2.000 VND/USD, tương
đương tăng 10% gần sát như diễn biến tỷ giá VND
trong thời gian vừa qua (tăng 9.3%). Lợi nhuận sau
chi phí thu về của các doanh nghiệp A, B, C, D, E, F
đều là 10% trên doanh số xuất khẩu 100USD. Trong
điều kiện các doanh nghiệp chưa thể tăng giá hàng
hóa bán ra, ta có 2 trường hợp:
 Trường hợp (a) 200.000 VND tại thời điểm
trước khi tỷ giá biến động, doanh nghiệp dự kiến
lời 10% bằng VND vì các chi phí doanh nghiệp
trong nước được dự kiến bằng VND.
 Trường hợp (b) 10 USD tại thời điểm thu về
bằng USD hàng xuất khẩu.
Diễn giải:

Để có thể xuất khẩu được 100 USD, thì doanh
nghiệp phải chi USD để nhập khẩu nguyên vật liệu .
Ở đây chúng ta chỉ xét biến động tỷ giá chứ không
khảo sát lợi thế khi doanh nghiệp mua hàng giá rẻ từ
nước ngoài, xem như tất cả các doanh nghiệp đều
chung một nguồn nguyên vật liệu nhập khẩ. Lượng
ngoại tệ doanh nghiệp phải chi tỷ lệ thuận với tỷ lệ
nguyên liệu phải nhập về. Chính vì vậy, khi VND
trượt giá, hay nói cách khác là tỷ giá tăng thì số
VND phải trả thêm cho mỗi USD cũng gia tăng
theo, điều này làm tăng thêm chi phí cho doanh
nghiệp, thể hiện qua hàng thứ (2).
Ở hàng (3), đó là dự kiến lợi nhuận bằng VND
tức trường hợp (a) thì lợi nhuận các doanh nghiệp sẽ
giảm từ A: 180,000 VND xuống I: 20.000 VND.
Còn ở hàng 4, nếu theo dự kiến bằng USD như
trường hợp (b), nghĩa là doanh nghiệp được bán
USD theo giá thị trường khi xuất khẩu và thu tiền về
thì lợi nhuận cao về sẽ cao hơn một chút. Hàng (5),
cho chúng ta thấy khi so sánh giữa các trường hợp
A, B, C, D, E, F, G, H, I thì mỗi khi tỷ lệ % số tiền
USD phải trả để mua hàng nguyên vật liệu, hay nói
cách khác là phần trăm lượng nhập khẩu, tăng lên
10% thì lợi nhuận dự kiến của doanh nghiệp giảm
xấp xỉ 10%. Điều này tỷ lệ nghịch với tỷ lệ nội địa
hóa nguyên vật liệu.
Nói tóm lại, nếu doanh nghiệp có tỷ lệ nội địa
hóa càng thấp thì càng có chịu nhiều thiệt hại hơn
doanh nghiệp có tỷ lệ nội địa hóa cao khi tiền đồng
Việt Nam giảm giá hay phá giá tiền đồng. Và nếu
xem như nền kinh tế Việt Nam là một đại công ty
hằng năm nhập siêu 70% - 75% thì khi tỷ giá tăng
10% thì lợi nhuận dự kiến của nền kinh tế sẽ giảm đi
một con số không hề nhỏ. Với đặc điểm riêng của
nền kinh tế Việt Nam như phân tích ở trên thì có thể
nói chính sách tỷ giá vừa qua không hoàn toàn có
lợi cho ngành sản xuất.
Mặt khác, 95% doanh nghiệp tại Việt Nam là
doanh nghiệp vừa và nhỏ, ngoài việc VND bị mất
giá sẽ đẩy chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu lên cao
thì việc tăng giá các yếu tố khác như điện, xăng,
than… sẽ làm cho chi phí đầu vào của doanh nghiệp
càng lớn, dẫn đến giá bán hàng hóa tăng, hàng hóa
sẽ khó bán, lợi nhuận giảm. Hệ quả tất yếu thứ nhất
là sẽ phải thu hẹp sản xuất, hai là giảm lợi nhuận, ba
là doanh nghiệp sẽ có nhiều nguy cơ bị lỗ hoặc thậm
chí sẽ phá sản do không bán được hàng. Cộng thêm
việc lãi suất vay VND đang ở mức rất cao thì nhiều

khả năng doanh nghiệp sẽ khó có khả năng tiếp cận
nguồn vốn vay để tiếp tục sản xuất kinh doanh.
3. Giải pháp cho các doanh nghiệp
Có thể nói, đây là một cơ hội để rà soát và sàn
lọc lại những doanh nghiệp kinh doanh không hiệu
quả. Sẽ có rất nhiều các giải pháp tùy vào tình hình
kinh doanh cụ thể của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên,
có 4 nhóm giải pháp cơ bản sau đây:
 Doanh nghiệp phải rà soát các hướng kinh
doanh của mình, giảm tỷ lệ nhập khẩu, tăng tỷ lệ nội
địa hóa, tạo nội lực vững mạnh để phát triển bền
vững, đây có thể xem là giải pháp quan trọng nhất.
Có như vậy thì sẽ bớt được nhiều rủi ro về chi phí
đầu vào do tỷ giá biến động gây ra.
 Các doanh nghiệp nên hướng đến các nguồn
lực khai thác trong nước, bao gồm cả về vốn và
nguyên liệu đầu vào, thậm chí là cả về thị trường.
Đây là cách tốt nhất để nền kinh tế có thể tận dụng
tối đa mọi nguồn lực có sẵn trong nước.
 Doanh nghiệp phải có dự phòng rủi ro về tỷ
giá trong hợp đồng của mình, trước đây các doanh
nghiệp cũng có điều khoản này, nhưng mới chỉ ở
mức 2 – 3%, nhưng đến nay, tỷ giá tăng lên đến
9,3% thì có lẽ nên có các mức dự phòng cao hơn để
tránh gây sốc, do không thể điều chỉnh được tỷ giá
trong hợp đồng.
 Ngoài việc dự phòng về tỷ giá, doanh nghiệp
nên xem xét áp dụng các công cụ phái sinh để tăng
thêm tính an toàn, tính toán kỹ chi phí, cơ cấu đầu
tư, tái cấu trúc lại việc sản xuất kinh doanh. Điều
này sẽ giúp các doanh nghiệp ngày càng trở nên
chuyên nghiệp hơn trong việc quản trị tài chính công
ty.
Chính sách tỷ giá không đơn thuần là giải quyết
chính sách tiền tệ, giải quyết một mục tiêu, mà nó sẽ
góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần vào tái cấu
trúc nền kinh tế, sản xuất của chính doanh nghiệp.
Cho nên cần phải chấp nhận và thích nghi để có thể
làm mạnh nền kinh tế, phát triển bền vững theo chiều
sâu để hội nhập với thế giới. Tùy thuộc vào độ lớn,
sức mạnh kinh doanh của doanh nghiệp, việc tái cấu
trúc sẽ có những biện pháp ứng phó phù hợp với
chính sách điều chỉnh tỷ giá. Khi nội lực của từng
doanh nghiệp mạnh lên thì nền kinh tế nước ta mới
có thể phát triển bền vững.
Trong khó khăn lúc nào cũng có những cơ hội,
và những người nắm được cơ hội đó sẽ là những
người chiến thắng
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VỚI TÌNH HÌNH LẠM PHÁT CÁC HỘ KINH DOANH NHỎ VÀ VỪA
CẦN PHẢI TÁI CẤU TRÚC ĐỂ THÍCH NGHI VỚI NỀN KINH TẾ
Ths. Mã Văn Tuệ
1. Đặt vấn đề
Năm 2011 hiện tượng suy thoái và lạm phát đang
là một chủ đề nóng ở Việt Nam. Lạm phát không
ảnh hưởng riêng ai mà chi phối mọi lĩnh vực, trong
đó các doanh nghiệp nhỏ và vừa bị ảnh hưởng nặng
nhất. Vậy nguyên nhân của lạm phát được thể hiện
qua yếu tố là do cung tiền tăng liên tục và ở mức
cao, do cầu kéo, chi phí đẩy, do quán tính của lạm
phát, hoặc sự kết hợp giữa cầu và chi phí đẩy, và
tình trạng đôla hóa, vàng của nền kinh tế, với tình
hình như hiện nay cũng như những ý tưởng và quan
niệm của người dân là luôn muốn nắm giữ đôla,
vàng do đó đã tạo ra tình trạng đôla hóa trên thị
trường. Để thoát khỏi tình cảnh đôla hóa nhà nước
cần phải quan tâm và tạo một lòng tin cho người dân
cũng như các hộ kinh doanh nhỏ và vừa hiện nay.
Ngoài ra để các hộ kinh doanh nhỏ và vừa tồn tại và
thoát khỏi tình lạm phát cần phải tái cấu trúc kinh tế
đây là điều kiện cần và đủ trong thời điểm kinh
doanh hiện tại và tương lai.
2. Lạm phát các doanh nghiệp nhỏ và vừa
phải định hướng tái cấu trúc kinh tế
Chúng ta biết trong thời gian vừa qua Ngân hàng
Nhà nước đang thực hiện Nghị quyết 11/NQ – CP và
chỉ thị 01/CT-NHNN về các giải pháp tiền tệ và hoạt
động ngân hàng nhằm kềm chế lạm phát, ổn định
nền kinh tế vĩ mô cũng như đảm bảo an sinh của xã
hội ổn định kinh tế vĩ mô, với sáu nội dung lớn có sự
phân công trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ngành,
địa phương. Ngoài ra hệ thống Ngân hàng phải triển
khai thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, mà đặc
biệt Ngân hàng Nhà nước phải kiểm soát hai chỉ tiêu
đó là chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của năm 2011 so
với năm 2010 không vượt quá 20%, tốc độ tăng tổng
phương tiện thanh toán năm 2011 so với năm 2010
tăng khoảng 16%. Chúng ta biết Nghị quyết số 11
của Chính phủ được thể hiện là yêu cầu vốn tín dụng
năm nay tập trung ưu tiên cho khu vực sản xuất kinh
doanh, nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công
nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Chỉ số
lạm phát tăng cao của năm 2010 là 11,8% nhưng so
với năm 2011 thì tình hình lạm phát của Việt Nam
đã ở tình trạng báo động điển hình mới khởi động
đầu quý I/2011 tức là chỉ mới có 3 tháng đầu năm
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mà đã tăng trên 60% khoảng 13,9% mặc khác với
diễn biến tỷ giá hối đoái hiện nay đã có ảnh hưởng
lớn đến tình hình lạm phát, vì vậy chính sách tỷ giá
cần được quản lý thận trọng, phù hợp và linh hoạt;
ngoài ra theo tình hình hiện nay thì tỷ giá đồng đôla
trên thị trường tự do tăng lên hàng ngày sẽ ảnh hưởng
rất lớn đến nền kinh tế. Khi tình hình giá đôla trên thị
trường tự do tăng lên chứng tỏ mục tiêu của việc điều
chỉnh tỷ giá mà ngân hàng nhà nước muốn xóa cái sự
hình thành 2 tỷ giá trên thị trường là chưa đạt được
hiệu quả, và điều đó nó được phản ánh một yếu tố
tâm lý là người dân chưa thật sự tin tưởng vào sự ổn
định của đồng tiền Việt Nam, cho nên có xu hướng là
chuyển sang đồng đô la để giữ tài sản của mình nhằm
tránh mất mát do lạm phát. Do tỷ giá đã làm cho chỉ
số lạm phát tăng cao như hiện nay nên đã tạo ra một
số vấn đề suy thoái trong kinh doanh cũng như dư
luận của toàn xã hội mà đặc biệt là các hộ kinh doanh
nhỏ và vừa. Lạm phát năm 2011 tăng cao có rất nhiều
nguyên nhân, trong đó có cả nguyên nhân chủ quan
và khách quan, đặc biệt đầu năm tình hình kinh tế
trong nước và thế giới có những biến động rất phức
tạp. Theo các chuyên gia kinh tế năm 2011 nền kinh
tế có khả năng phục hồi tăng trưởng nhưng chậm hơn
năm 2010, điển hình năm 2010 là 3,6 và năm 2011có
khả năng tăng khoảng 3,3. Đặc biệt nền kinh tế nước
ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách
thức lớn kinh tế thế giới phục hồi chậm và chưa vững
chắc; giá dầu thô và nguyên vật liệu cơ bản, giá
lương thực, thực phẩm tiếp tục tăng cùng với nguy cơ
lạm phát ở nhiều nước trên thế giới gây áp lực tăng
chỉ số giá cả trong nước. Khủng hoảng chính trị ở
Bắc Phi và Trung Đông, đặc biệt là cuộc chiến ở Libi, thiệt hại nặng nề do động đất và sóng thần ở Nhật
Bản ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh tế,
chính trị, xã hội khu vực và toàn cầu. Ngoài ra trong
nước, chỉ số giá cả tăng cao mọi lĩnh vực như lương
thực, thực phẩm tăng 17%, giá điện tăng 15,3%, xăng
dầu tăng 30% với tình hình này càng làm khó khăn
cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, mặt bằng lãi suất
cao, cung ứng điện còn khó khăn; thiên tai, dịch bệnh
diễn biến phức tạp... ảnh hưởng lớn đến sản xuất,
kinh doanh, gây mất ổn định kinh tế vĩ mô và khó
khăn cho các hộ kinh doanh nhỏ và vừa. Giá cả thế
giới tăng làm tác động đến giá cả trong nước ở hai
mặt, mặt bất lợi do Việt Nam nhập khẩu lớn và nhập

siêu cũng chiếm khoảng 75% nhập nguyên nhiên vật
liệu với khối lượng nhập siêu trên chúng ta đa số
nhập siêu từ Trung Quốc, có những thời điểm Việt
Nam nhập siêu từ Trung Quốc tới 95% làm giảm dự
trữ ngoại hối nhà nước cho nên sẽ làm khó khăn cho
việc điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá và lãi suất.
Do đó nhà nước phải kiểm soát được tỷ giá theo
hướng ổn định và thực thi chính sách ổn định kinh tế
vĩ mô. Vì vậy việc giảm nhập siêu cũng như tiến tới
cân bằng cán cân thương mại là một trong những
yếu tố cần thiết và từ đó các cấp các ngành trong
nước cần phải có giải pháp về những chính sách
kinh tế vĩ mô. Mặc khác lạm phát của Việt Nam
luôn ở mức cao so với các nước là do cơ cấu kinh tế
chưa hợp lý chất lượng nguồn nhân lực thấp cũng
như khả năng thích ứng với những biến động còn rất
kém, các chính sách kinh tế vĩ mô ở ngoài tầm kiểm
soát như tài khóa và tiền tệ, tuy nhiên chất lượng của
nền kinh tế chưa cao, cạnh tranh còn rất nhiều mặt
hạn chế, giá cả của các sản phẩm hàng hóa của hộ
kinh doanh nhỏ và vừa chưa đủ bản lĩnh cạnh tranh
với các hàng hóa Trung Quốc tại thị trường Việt
Nam. Nếu tình trạng như hiện nay cứ diễn biến thì
các hộ kinh doanh nhỏ và vừa rất khó có thể trụ nổi
vì xưa nay các hộ kinh doanh nhỏ và vừa chủ yếu
cạnh tranh bằng giá cả và bằng chi phí thấp nhất thì
bây giờ với mức giá tăng lên như thế này gần như họ
không còn khả năng để tiết kiệm nữa. Hơn nữa với
lãi suất ngân hàng cao như hiện nay thì các hộ kinh
doanh nhỏ và vừa đang phải oằn mình chống chọi
với cơn lãi xuất. Hiện nay Nhà nước tăng mức lương
tối thiểu do vậy nhà nước không nên có những hình
thức ưu đãi về vốn cho các doanh nghiệp nhà nước
mà phải bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước và
các hộ kinh doanh nhỏ và vừa, với tình hình hiện
nay các hộ kinh doanh nhỏ và vừa cần được nhà
nước tuyên truyền và tạo điều kiện khuyến khích tái
cấu trúc, cơ cấu lại hình thức sản xuất kinh doanh,
hơn nữa trong bối cảnh suy thoái, lạm phát các hộ
kinh doanh nhỏ và vừa không thể đủng đỉnh được
mà phải làm quyết liệt chạy đua với thời gian để
nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường và thu hồi
vốn. Đây là cách duy nhất để các hộ kinh doanh nhỏ
và vừa trụ vững trong “bão”. Hơn nữa các hộ kinh
doanh nhỏ và vừa cũng cần xem xét lại một số lĩnh
vực kinh doanh nào có lãi và có hiệu quả thì nên tập
trung mạnh vào lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh
doanh, các chuyên gia kinh tế đã có những lời cảnh
báo các hộ kinh doanh nhỏ và vừa tại thời điểm hiện
nay nên xem lại năng lực thật sự của mình nhằm thu
hẹp đầu tư trong một số ngành nghề lĩnh vực nhất
định mà họ có thể duy trì được nghĩa là phải đánh
nhanh thắng nhanh, đánh chắc thắng chắc. Ngoài ra

các hộ kinh doanh nhỏ và vừa luôn luôn phải giữ cho
được những mối quan hệ thân thiện với đối tác, nhân
viên… và phải luôn kêu gọi được sự ủng hộ, chia sẻ
đúng lúc, nhằm tăng cường tối đa liên kết với nhau
tạo nên một mắc xích trong nền kinh tế lạm phát hiện
nay. Nếu các biện pháp ổn định kinh tế vĩ mô cũng
tái cấu trúc các hộ kinh doanh nhỏ và vừa được thực
hiện cương quyết, triệt để và không có những tác
động nào từ bên ngoài thì tình hình kinh tế của Việt
Nam có thể sẽ ổn định trở lại vào hết quý 3 năm
2011.

Hình có tính chất minh họa

3. Để thoát khỏi suy thoái và lạm phát các hộ
kinh doanh nhỏ và vừa cần phải có các hoạch
định sau:
- Nâng cao năng lực quản trị, quản lý;
- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, kể cả khả
năng lãnh đạo của người quản lý và trình độ của
người lao động;
- Mở rộng thông tin, tầm nhìn và tiếp xúc với bên
ngoài để làm ăn, thích ứng;
- Thông tin về kinh tế vĩ mô, có nghĩa là phân tích về
tình hình trong và ngoài nước cũng như hình ảnh của
đất nước Việt Nam;
- Nâng cao về chất lượng hoạch định cũng như thực
thi chính sách pháp luật.
4. Kết luận
Năm 2011 là năm khó khăn nhất đối với nền kinh
tế Việt Nam nói chung và các hộ kinh doanh nhỏ và
vừa nói riêng do đó nhà nước cần phải quan tâm quản
lý chặt chẽ chính sách tiền tệ, chính sách thuế khóa,
ngăn chặn đà thâm hụt cán cân thương mại, điều
chỉnh giá điện, xăng, kiểm soát kiểm soát và hạn chế
nhập khẩu, nhất là các mặt hàng tiêu dùng xa xỉ,
không thiết yếu mặc khác phải bảo đảm nhập siêu
không quá 16% tổng kim ngạch xuất khẩu cũng như
cải thiện cán cân thanh toán quốc tế. Ngoài ra để nền
kinh tế Việt Nam giảm lạm phát thì trước hết phải
giảm cung tiền và cung tín dụng.Nhà nước nên điều
chỉnh chính sách và bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô,
cải cách doanh nghiệp nhà nước, đồng thời đẩy mạnh
việc tái cấu trúc kinh tế cho các hộ kinh doanh nhỏ
và vừa, vì đây là một trong những giải pháp hữu hiệu
để thoát khỏi tình hình lạm phát.
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TRAO ĐỔI KIẾN THỨC

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG CÁN BỘ TRONG CẢI CÁCH
HÀNH CHÍNH GÓP PHẦN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
ThS. Nguyễn Thị Hồng Duyên
Học viện Hành chính cơ sở thành phố Hồ Chí Minh

Trải qua hơn 65 dưới sự lãnh đạo của Đảng
Cộng sản Việt Nam, đội ngũ cán bộ công chức Nhà
nước về cơ bản có phẩm chất chính trị tốt và trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng đáp ứng được
yêu cầu của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
trong từng giai đoạn lịch sử khác nhau. Tuy nhiên,
trong quá trình phát triển và hội nhập đất nước hiện
nay, thì nền hành chính Nhà nước của Việt Nam
được đánh giá là “còn mang nặng dấu ấn của cơ chế
quản lý tập trung, quan liêu bao cấp, chưa đáp ứng
được những yêu cầu của cơ chế quản lý mới cũng
như yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới,
hiệu lực, hiệu quả quản lý chưa cao”1. Trước thực
trạng đó, Chính phủ đã xây dựng chương trình tổng
thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001 –
2010, với mục tiêu “xây dựng một nền hành chính
dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp,
hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả theo
nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ
cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp
ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng, phát triển đất
nước”2.
Để thực hiện cải cách hành chính, một trong
những nội dung cơ bản và có ý nghĩa quan trọng của
chương trình là tập trung xây dựng và phát triển yếu
tố con người trong nền hành chính Nhà nước. Cụ thể
là xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong
giai đoạn phát triển hiện nay. Việc lựa chọn, bố trí,
sử dụng cán bộ công chức phải xuất phát từ lợi ích
chung của cách mạng; từ chính sách cán bộ thống
nhất của Đảng, từ nhu cầu công tác và tính chất,

hiệm vụ của từng tổ chức; từ phẩm chất và năng lực
của từng người3.
Để đảm bảo chất lượng của đội ngũ cán bộ,
công chức thì khâu tuyển dụng đóng vai trò rất quan
trọng, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, năng
lực làm việc và hiệu quả trong hệ thống chính quyền
các cấp. Bởi vì vấn đề mấu chốt và mang ý nghĩa
quyết định sự thành công hay thất bại của sự nghiệp
phát triển đất nước nói chung và công tác cải cách
hành chính nói riêng là vấn đề con người, là chất
lượng của đội ngũ cán bộ, công chức. Do đó, trong
những năm vừa qua, chương trình cải cách hành
chính đã đề ra nội dung đổi mới công tác tuyển dụng
cán bộ công chức. Hàng năm, cơ quan sử dụng công
chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức, báo
cáo cơ quan quản lý công chức để phê duyệt và tổ
chức tuyển dụng theo quy định. Với việc phân cấp
quản lý biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp nhà
nước và thực hiện cơ chế quản lý mới đối với biên
chế sự nghiệp, thực hiện cơ chế hợp đồng với biên
chế sự nghiệp để tạo sự tự chủ về nguồn nhân lực và
thay đổi cơ cấu công chức, viên chức cho các đơn vị
sự nghiệp, đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị
tự chủ và chủ động tuyển dụng, quản lý nguồn nhân
lực, phù hợp với đơn vị, ngành nghề.
Bên cạnh đó, việc chuyển từ phương thức xét
tuyển sang phương thức thi tuyển nhằm tuyển được
người thực sự có trình độ, năng lực vào làm việc
trong cơ quan Nhà nước. Hình thức thi tuyển nếu
được tiến hành đúng quy trình, công khai và nghiêm
minh sẽ góp phần rất lớn hạn chế tình trạng không
minh bạch trong tuyển dụng cán bộ, công chức, viên
chức. Bên cạnh đó, người đứng đầu cơ quan quản lý
công chức được xem xét, tiếp nhận không qua thi
tuyển đối với ba trường hợp: người tốt nghiệp thủ
khoa tại các cơ sở đào tạo trình độ đại học ở trong
nước; người tốt nghiệp đại học, sau đại học loại giỏi,

1

Chính phủ Việt Nam, Chương trình tổng thể cải
cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2001-2010,
www.cpv.org.vn, ngày 8/6/2007.
2
Chính phủ Việt Nam, sđd.
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3

Nguyễn Quốc Thanh, Coi trọng chiến lược con
người trong cải cách hành chính,
www.baoquangtri.vn, ngày 30/4/2011.

xuất sắc ở nước ngoài; người có trình độ đào tạo từ
đại học trở lên, có kinh nghiệm công tác trong
ngành, lĩnh vực cần tuyển dụng từ năm năm trở lên,
đáp ứng được ngay yêu cầu của vị trí việc làm cần
tuyển dụng.4
Trên thực tế, trong những năm vừa qua nhiều
bộ ngành, tỉnh thành của Trung ương và địa phương
đã vận dụng nhiều phương thức khác nhau để thu
hút nhân tài vào các cơ quan Nhà nước. Tại thành
phố Đà Nẵng, theo Quyết định số 21/2009/QĐUBND ngày 7/9/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố thì những ngành nghề quan trọng, chủ yếu
thì được ưu đãi trong công tác tuyển dụng. Theo đó,
những người tốt nghiệp đại học và sau đại học loại
giỏi, xuất sắc tại các cơ sở đào tạo ở nước ngoài sẽ
nhận chế độ hỗ trợ ban đầu, được xếp lương theo
ngạch, bậc đang hưởng hoặc xếp 100% lương khởi
điểm. Người có trình độ tiến sĩ sẽ được bố trí nhà
chung cư để ở và miễn tiền thuê nhà 7 năm, được
giảm 10 – 30% so với giá quy định nếu có nhu cầu
mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc mua đất làm
nhà ở. Khoản phụ cấp thu hút thì được hưởng 100%
mức lương tối thiểu trong 4 năm.
Các tỉnh thành như Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương, Nghệ An, Khánh Hòa, Đăk Lăk,
Bến Tre… cũng đều có chính sách tuyển thu hút và
tuyển dụng người tài, trí thức trẻ về công tác và làm
việc. Bên cạnh chính sách, còn có chế độ ưu đãi như
được xếp 100% lương khởi điểm, trợ cấp kinh phí
đối với người có học hàm, học vị, trợ cấp về nhà ở,
bố trí công việc, bổ nhiệm chức vụ phù hợp với
chuyên môn, năng lực… Các chính sách này đã tạo
được sức hút đáng kể, thu hút được một bộ phận trí
thức trẻ, người có năng lực, chuyên môn, có học
hàm, học vị trong và ngoài nước về với các cơ quan
nhà nước từ Bộ, ngành, đến các tỉnh thành và vùng
sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng khó khăn.
Trước những thành công này, Bộ Nội vụ đã
phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh triển khai “Dự án thí điểm tuyển
chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ Đại học tăng
cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62
huyện nghèo”. Tiêu chí tri thức trẻ được tuyển chọn
phải có độ tuổi dưới 30, là đoàn viên Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh hoặc là Đảng viên Đảng
Cộng sản Việt Nam; Có trình độ đại học thuộc các
4

Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng công chức,
www.vietnamplus.vn, TTXVN, ngày 16/3/2010.

chuyên ngành phù hợp với yêu cầu công việc. Ưu
tiên tuyển chọn người được đào tạo ở các chuyên
ngành như: kinh tế, khoa học - kỹ thuật, nông lâm
nghiệp và thủy sản, xây dựng, giao thông vận tải, tài
nguyên môi trường, luật và pháp lý”. Những trí thức
trẻ này được bổ sung cho các xã của huyện nghèo
mới chỉ có 1 Phó Chủ tịch UBND. Dự án sẽ thực
hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn thử nghiệm (2011 2012) sẽ triển khai thử nghiệm tại 5 tỉnh: Cao Bằng,
Điện Biên, Nghệ An, Quảng Ngãi và Kon Tum. Giai
đoạn triển khai tổng thể sẽ thực hiện từ sau năm
2013.
Tuy nhiên, qua 10 năm thực hiện cải cách hành
chính Nhà nước, chính sách tuyển dụng và sử dụng
trí thức, nhân tài trong các đơn vị Nhà nước vẫn còn
những bất cập, chưa thực sự tạo ra động lực lớn để
thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn,
nghiệp vụ, tâm huyết vào cơ quan Nhà nước. Có
nhiều bộ ngành, tỉnh thành sau nhiều năm thực hiện
chính sách mới trong thi tuyển cán bộ và thu hút
nhân tài nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả cao. Tại
Hà Nội, sau nhiều năm thực hiện quyết định về thu
hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực
cao, đến năm 2008 chỉ có 59/499 thủ khoa về làm
việc cho các cơ quan Nhà nước5. Sau 10 năm, tỉnh
Nghệ An chỉ thu hút được 1 tiến sỹ, 19 thạc sỹ, 41
sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 212 sinh viên tốt
nghiệp hệ chính quy loại khá (thuộc các chuyên
ngành khoa học kỹ thuật) và 86 sinh viên tốt nghiệp
hệ chính quy về công tác tại các huyện miền núi vùng
cao6. Nhưng tỉnh vẫn chưa thu hút được giáo sư, phó
giáo sư, chuyên gia đầu ngành về làm việc theo chính
sách.
Vậy nguyên nhân nào dẫn đến việc các đơn vị,
cơ quan Nhà nước đã thay đổi phương thức tuyển
dụng, chính sách thu hút nhân tài nhưng vẫn chưa thu
hút, hoặc đội ngũ trí thức trẻ, nguồn nhân lực chất
lượng cao chưa quan tâm đến chính sách này? Có thể
nói, tuy đã có chính sách thu hút nhân tài, nhưng
chính sách đãi ngộ nhân tài chưa thực sự mang ý
nghĩa lâu dài để “giữ chân” người tài, người có tâm
huyết. Ngoài chính sách đãi ngộ về lương, kinh phí
trợ cấp, hỗ trợ, thì cần có chính sách bố trí công việc
5

Hồng Hà, Thấy gì từ các chính sách thu hút nhân
tài ở một số địa phương, www.giaoducthoidai.vn,
6
Cảnh Thắng, Thanh Giang, Thu hút nhân tài ở Nghệ
An,
ưu
đãi
nhưng
vẫn
bất
cập,
www.congannghean.vn, ngày 9/9/2009.
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cụ thể, bổ nhiệm chức vụ phù hợp với năng lực và
chuyên môn để người tài có môi trường làm việc tốt,
có khả năng phát triển chuyên môn và khả năng
cống hiến.
Để thực hiện thành công công tác đổi mới
tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước,
cần đẩy mạnh hơn nữa cơ chế tự chủ cho các cơ
quan sử dụng xây dựng kế hoạch tuyển dụng và tự
chủ trong công tác tuyển dụng. Đồng thời, cần minh
bạch, công khai và thực hiện nghiêm túc phương
thức thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức để chọn
lựa được những người có năng lực, có chuyên môn,
tâm huyết với nghề. Bên cạnh đó, trong chính sách
thu hút nhân tài cần có kế hoạch, chương trình cụ
thể, không mang tính chất hình thức, hô hào khẩu
hiệu, để phân bổ, sử dụng người tài hợp lý, nhằm tạo
động lực thúc đẩy sự phát triển của cơ quan quản lý
Nhà nước.
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SỰ KIỆN CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và hội
đồng nhân dân khóa VIII diễn ra vào ngày
22/5/2011 - đã thành công tốt đẹp trên cả
nước nói chung và Tp.HCM nói riêng,với
số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu khá cao.
Đây là một sự kiện chính trị quan trọng và
có ý nghĩa với sự phát triển của đất nước.
Nhân dân có cơ hội được phát huy quyền
làm chủ để bầu ra những đại biểu đủ đức
đủ tài, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của
mình.
Ngày 26/5/2011, kết quả trúng cử HĐND
của Tp.HCM được công bố với 95 đại biểu
được bầu ra từ 160 ứng cử viên từ nhiều
đơn vị sở, ngành, địa phương và thành
phần.
Với danh sách đại biểu HĐND
Tp.HCM khó VIII và một bước phân tích
đơn giản ta có các con số được hiển thị
trong sơ đồ bên.
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Khác
3%

PGs.Ts
1%

Tiến sĩ
7%

Cao đẳng
2%
Thạc sĩ
32%
Cử nhân
53%
Cao cấp
2%

(Bản tin KT & XH – 6/2011)
Trong đó ấn tượng với con số: các đại
biểu có trình độ đại học là 53%, sau đại học
là 40%.

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TRÍ THỨC TRẺ
ĐẾN LÀM VIỆC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Kỳ 1)

Trần Văn Phương
Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm, vùng
kinh tế trọng điểm phía Nam, luôn là địa phương
đứng đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng
như thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Với vị trí quan
trọng đó, Thành phố vừa có khả năng tạo ra năng lực
nội sinh to lớn, đồng thời có sức lan tỏa, thu hút
nguồn lực từ nhiều nơi, giữ vai trò động lực thúc đẩy
sự phát triển cho nhiều vùng khác của cả nước. Hiện
nay, ngoài lực lượng lao động tại chỗ, còn có nhiều
nguồn lao động từ các tỉnh thành đến thành phố làm
việc và sinh sống, trong đó có đội ngũ lao động trí
thức trẻ. Lực lượng lao động trí thức trẻ chuyển đến
từ nhiều nguồn khác nhau: sinh viên sau khi học tập
và ở lại thành phố làm việc; lao động có trình độ học
vấn, tay nghề cao từ các tỉnh thành đến tìm kiếm cơ
hội việc làm và cơ hội phát triển kinh tế, nâng cao
chuyên môn tay nghề; trí thức trẻ Việt kiều về nước
tự mở công ty, hoặc hợp tác với các tổ chức trong
nước nghiên cứu, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm,
làm việc trong các công ty xuyên quốc gia, doanh
nghiệp tư nhân, tổ chức phi chính phủ… Đội ngũ lao
động trẻ này tham gia hoạt động trong hầu hết các
nhóm xã hội – nghề nghiệp như khoa học tự nhiên,
khoa học kỹ thuật, khoa học nông – lâm – ngư
nghiệp, y – dược, nghiên cứu, giảng dạy, văn học
nghệ thuật, nhà báo, lãnh đạo và quản lý…
Bài viết được hình thành dựa trên kết quả đề tài
nghiên cứu năm 2008 “Nghiên cứu lao động trí thức
trẻ đến làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh hiện
nay”, của Viện Nghiên cứu Xã hội, do Trần Văn
Phương chủ nhiệm. Trên cơ sở khảo sát bảng hỏi và
phỏng vấn sâu (gồm 250 phiếu hỏi và 10 phỏng vấn
sâu), trí thức trẻ đến từ các tỉnh thành trong cả nước,
đang làm việc tại các cơ quan, công ty nhà nước;
doanh nghiệp tư nhân; công ty, doanh nghiệp có yếu
tố nước ngoài. Mẫu được chọn theo phương pháp
ngẫu nhiên phân tầng, trong đó được phân bố như
sau: Nam giới chiếm 52,8%, nữ giới chiếm 47,2%;
độ tuổi từ 20 - 25 chiếm 57,2%; từ 26 - 30 chiếm
40,4%; từ 31 - 35 chiếm 2,4%; Thời gian làm việc
tại thành phố: từ 1 - 5 năm chiếm 72,8%; từ 6 – 10
năm chiếm 27,2%; Tình trạng hộ khẩu: KT3: 63,7

%, KT4: 36,3 %. Qua khảo sát, bài viết phân tích,
đánh giá những động lực tác động đến trí thức trẻ
chọn thành phố Hồ Chí Minh làm nơi làm việc, lập
nghiệp, sinh sống và định cư lâu dài.
1. Động lực kinh tế
Những thành quả đi đầu trong phát triển kinh tế,
thị trường lao động dồi dào, môi trường làm việc
năng động của thành phố Hồ Chí Minh tạo nên một
sức hút lớn đối với người lao động từ các tỉnh khác.
Những người từ các tỉnh thành về thành phố tìm việc
làm do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng lý do về
kinh tế là chủ yếu. Trong cuộc điều tra Di dân nông
thôn thành thị từ Cần Giuộc (Long An) lên thành phố
Hồ Chí Minh do Viện Kinh tế thành phố tiến hành từ
năm 1999 – 2002 cho thấy đại đa số các hộ gia đình
có người thân di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh
đều nói lên nguyện vọng được giảm nghèo, đỡ khó
khăn. Họ xem đó như là một chiến lược sinh tồn của
gia đình1. Đối với sinh viên khi tốt nghiệp ra trường,
trí thức trẻ ở các tỉnh khác khi quyết định sinh sống
và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh có phải do
yếu tố kinh tế là điều kiện quan trọng nhất hay
không?
Do trình độ phát triển kinh tế, xã hội không
đồng đều, nên mức chênh lệch về thu nhập bình quân
đầu người giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng
trong cả nước có xu hướng ngày càng tăng. Thừa lao
động, thiếu việc làm ở các tỉnh khó khăn, các tỉnh có
nền kinh tế chậm phát triển là một trong những nhân
tố khiến trí thức không trở về quê hương. Có thể
thấy, những địa điểm trí thức di chuyển đến là những
thành phố lớn, cơ sở hạ tầng thuận lợi đảm bảo có
mức sống khá, môi trường làm việc tốt và có điều
kiện phát triển nghề nghiệp. Những thành phố như
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng… được
lực lượng trí thức trẻ lựa chọn khi muốn lập nghiệp
và sinh sống khi không muốn về quê.
Như vậy, lý do di chuyển của trí thức đến thành
phố Hồ Chí Minh chịu sự tác động của cả “lực đẩy”
1

Ths. Lê Văn Thành, Dân nhập cư với vần đề phát triển kinh tế,
xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí KHXH, số 1/2007,
trang 22.
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và “lực hút”. Yếu tố không thuận lợi tạo lực đẩy đó
là vấn đề thất nghiệp, hoặc có việc làm nhưng không
chuyên môn nghề nghiệp. Yếu tố thuận lợi tạo lực
hút của thành phố Hồ Chí Minh đó là thị trường kinh
tế năng động, tìm được việc làm tương đối dễ dàng,
điều kiện phát triển nghề nghiệp cao
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Nguồn gốc xuất thân của trí thức trẻ đến
thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là ở thị trấn, làng xã
(chiếm 64,4%). Hoàn cảnh gia đình của đội ngũ lao
động này tương đối khó khăn, chủ yếu là làm nông
nghiệp, sản xuất, buôn bán nhỏ. Từ nguồn gốc xuất
thân và hoàn cảnh gia đình đòi hỏi họ phải nhanh
chóng tìm việc làm, có thu nhập để đảm bảo đời
sống bản thân và phần nào giúp đỡ cho gia đình. Do
đó, phần lớn các ý kiến cho rằng gia đình ủng hộ
việc ở lại thành phố làm việc và sinh sống của đội
ngũ này. Trong đó có 24,8% hoàn toàn ủng hộ,
48,8% ủng hộ, 22,4% gia đình không có ý kiến mà
tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của cá nhân và chỉ có
4,0% là không ủng hộ.
Để ở lại thành phố, đòi hỏi trí thức nhập cư
phải nhanh chóng tìm việc làm nhằm đảm bảo đời
sống của bản thân và một phần giúp đỡ cho gia đình.
Vì lẽ đó, các ý kiến được hỏi cho rằng mức độ quan
trọng của việc làm là: 60,8% rất quan trọng, 37,2%
cho là quan trọng, chỉ có 2,0% không quan trọng
việc làm. Việc làm đã tạo nên thu nhập cho bản thân
người trí thức nhưng đồng thời họ còn phải phụ giúp
gia đình về kinh tế như gửi tiền về quê cho bố mẹ,
hỗ trợ anh em ăn học, mua sắm dụng cụ sản xuất,
trang thiết bị cho gia đình… Với mức lương nhận
được, lao động trí thức trẻ nhập cư cần phải trang
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ổn định, thu nhập thấp, môi trường làm việc không
phù hợp, không có điều kiện phát huy khả năng .
trải những nhu cầu thiết yếu của bản thân như tiền
thuê nhà, ăn uống, sinh hoạt, phương tiện nghe nhìn,
đi lại… họ còn phải thực hiện trách nhiệm với gia
đình là gửi tiền về quê (41,6%). Đây vừa là trách
nhiệm và cũng là bổn phận của người con đối với gia
đình sau nhiều năm được gia đình nuôi ăn học và
trưởng thành.
Mức lương tối thiểu của một trí thức trẻ vừa ra
trường làm việc trong các đơn vị của Nhà nước hiện
nay được tính theo hệ số là 2,34 x 830.000 đồng.
Như vậy, hàng tháng thu nhập tối thiểu của mỗi
người gần 2.000.000 đồng. Có thể thấy, với mức
lương khoảng 2.000.000 đồng không đảm bảo nhu
cầu sinh hoạt tối thiểu, do đó, có rất ít trí thức trẻ
nhập cư làm việc tại các cơ quan hành chính Nhà
nước. Số lượng trí thức ít làm việc tại các cơ quan
hành chính của thành phố ngoài nguyên nhân là phải
có hộ khẩu (KT1 hoặc KT2) mới xét biên chế, thì
tiền lương là điều kiện đáng quan tâm. Vì mức lương
trong các cơ quan hành chính Nhà nước không thể
đảm bảo cho đời sống của người trí thức nhập cư và
phụ giúp gia đình nên họ thường lựa chọn những
ngành nghề, đơn vị công tác có mức lương tương đối
để đảm bảo thu nhập cho bản thân và trợ giúp cho gia
đình.
Do điều kiện xuất thân ở các vùng quê và trong
gia đình tương đối khó khăn, cùng với tính cách chịu
khó, cần cù, tiết kiệm, năng động, cầu tiến nên người
trí thức nhập cư nhanh chóng thích nghi với điều kiện
sống và làm việc ở thành phố. Họ luôn tích cóp tài
chính để gửi về quê hoặc làm vốn kinh doanh, mua
đất, mua nhà cho tương lai. Có thể thấy, đối với đội
ngũ trí thức mới lập thân ở thành phố thì cuộc sống
khó khăn hơn những người đã sinh sống từ 5 năm trở
lên. Những người vừa mới ra trường hoặc mới đến
thành phố lập nghiệp việc làm có sự bấp bênh, không
ổn định, mức lương tương đối thấp. Nhưng sau vài
năm làm việc, đời sống của họ dần đi vào ổn định,
tiền gửi về phụ giúp gia đình nhiều hơn, có điều kiện
mua đất, mua nhà định cư lâu dài ở thành phố.
Tuy nhiên sự tích luỹ vốn của bản thân người trí
thức vẫn còn thấp nên họ có thể mở các cửa hàng,
doanh nghiệp nhỏ, hoặc liên kết với bạn bè mở công
ty… Muốn đảm bảo cuộc sống lâu dài và ổn định,
việc trước tiên khi có ít vốn thì phần lớn trí thức nhập
cư cho rằng cần phải mua đất, mua nhà để ở, vì phần
lớn là ở nhà thuê hoặc ở nhờ. Theo khảo sát, nhà đất

ở của trí thức nhập cư chủ yếu tập trung ở các quận,
huyện ngoại thành và phần lớn là đất nông nghiệp
chưa chuyển mục đích sử dụng. Chỉ có một bộ phận
nhỏ trí thức sinh sống ở thành phố lâu dài (trên 5
năm) và làm việc ở các đơn vị sản xuất kinh doanh,
dịch vụ, những ngành nghề có mức thu nhập cao như
công nghệ phần mềm, bưu chính viễn thông, công ty
nước ngoài hoặc những người được gia đình trợ giúp
vốn làm ăn thì đời sống khá giả hơn, họ nhanh
chóng mua nhà cửa, có đầy đủ tiện nghi và sớm hoà
nhập lối sống đô thị. Tuy nhiên khi họ đạt được các
điều kiện như có nhà ở, việc làm ổn định, sinh sống
lâu dài thì đã đăng ký hộ khẩu ở thành phố (đây
không phải đối tượng nghiên cứu).
Theo khảo sát về mục tiêu của trí thức trong
thời gian 5 năm đến, trong đó có 67,2% cho rằng cần
phải kiếm thật nhiều tiền, 49,2% muốn học thêm
(cao học, tiến sĩ, nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ,
vi tính), 17,2% muốn cống hiến cho xã hội (làm
công tác từ thiện, các công việc hướng về cộng
đồng…), 16,4% ý kiến muốn tìm kiếm công việc tốt
hơn và có 11,2% cho rằng sau một thời gian tích luỹ
kinh nghiệm thì họ muốn về quê lập nghiệp
Như vậy, dự định của đội ngũ trí thức ở giai
đoạn hiện tại cũng như trong thời gian tới thì vấn đề
kinh tế, làm việc để có nhiều tiền là những lựa chọn
được nhiều người nghĩ đến nhất. Đây là mục tiêu, kế
hoạch làm việc, cũng như lý do chọn thành phố sinh

sống của trí thức trẻ nhập cư. Tuy nhiên, có điều cần
lưu ý là không giống như lực lượng nhập cư lao động
phổ thông thì yếu tố kinh tế chi phối toàn bộ nguyên
nhân đến thành phố sinh sống, nhưng đối với lực
lượng trí thức trẻ nhập cư ngoài nguyên nhân kinh tế
thì còn nhiều yếu tố khác tác động như điều kiện môi
trường làm việc tốt, cơ hội tiếp thu kinh nghiệm,
thăng tiến, cơ hội học hành, đời sống đô thị phát
triển…(còn tiếp)

Mục tiêu công việc trong 5 năm tới của trí thức trẻ
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Nguồn: Cục Đầu tư nước ngoài (http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&p=2.44&aID=1081)
Ghi chú:
Số liệu 2011 tính theo các báo cáo nhận được tới thời điểm báo cáo
Tính cả các dự án kinh doanh hạ tầng và các dự án trong KCN, KCX, KKT
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GIÁO DỤC VÀ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC
Hồ Thủy Tiên
Lịch sử phát triển và tiến bộ của xã hội loài
người từ trước tới nay cho thấy, trong bất cứ một xã
hội nào hay ở bất cứ một quốc gia nào giáo dục luôn
đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong tiến trình
của phát triển. Do đó, muốn duy trì và phát triển
được thì phải thực hiện việc giáo dục đào tạo liên
tục đối với các thế hệ con người.
Ngày nay, cùng với sự phát triển và tiến bộ của
xã hội, của con người, của khoa học công nghệ,…
thì vai trò của giáo dục càng trở nên quan trọng và
cần thiết. Do đó, khái niệm giáo dục không còn chỉ
dừng lại ở cách hiểu truyền thống:“là một quá trình
xã hội được tổ chức một cách có ý thức, có kế hoạch
hướng vào việc truyền đạt và tiếp thu những kinh
nghiệm xã hội vào việc xây dựng và phát triển những
nhân cách”. (Hà Thế Ngữ & Đặng Vũ Hoạt, Giáo
dục học, NXB Giáo dục, Hà Nội , 1987, tập I, tr.13).
Mà được hiểu rộng hơn: “là một bộ phận của
quá trình xã hội, là một hệ thống mở, đáp ứng nhu
cầu học hỏi, giúp tự hoàn thiện mình của mỗi người
- mỗi cá nhân, ở mỗi lứa tuổi, được thực hiện trong
thời gian, không gian khác nhau… Giáo dục còn
được thực hiện với các điều kiện, phương tiện, thiết
bị khác nhau (các phương tiện khoa học kỹ thuật,
các hệ thống dữ liệu - tài liệu, các phương tiện
truyền thông đại chúng…), với các kiểu dạy, kiểu
học đa dạng, linh hoạt, mềm dẻo khác nhau.
Hay như, theo quan điểm của UNESCO thì giáo
dục có nội dung rất phong phú và đa dạng; ngoài các
nội dung vừa nêu trên, giáo dục còn bao hàm cả:
giáo dục nhân văn, giáo dục quốc tế, giáo dục văn
hóa và còn mở rộng sang cả giáo dục hệ thống các
giá trị nhằm hình thành nên nhân cách ở mỗi con
người. “ Từ giáo dục bao hàm quá trình sinh hoạt
xã hội, nhờ đó các cá nhân và các nhóm xã hội học
tập để phát triển có ý thức, trong phạm vi vì lợi ích
của cộng đồng dân tộc và quốc tế, toàn bộ năng lực,
quan điểm, khuynh hướng và tri thức của cá nhân
họ. Quá trình này không hạn chế đối với bất cứ một
hoạt động đặc biệt nào” (Về giáo dục quốc tế UNESCO, 1993).
Giáo dục và đào tạo là hai khái niệm song hành,
không thể tách rời, liên quan và bổ sung cho nhau.
Do sự phát triển không ngừng của giáo dục học,
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khái niệm này ngày càng được mở rộng và trong các
văn bản gần đây khái niệm này được hiểu với khía
cạnh Giáo dục là chăm sóc bồi dưỡng cả về thể chất
lẫn tinh thần, tạo cho con người có sự phát triển cân
đối hài hòa, gắn với cuộc sống thực tế hằng ngày.
Tính chất đặc biệt của giáo dục trong tiến trình
phát triển của xã hội còn được thể hiện ở lẽ: thiếu vai
trò, tác dụng của giáo dục thì xã hội không thể tồn tại
và phát triển.
Hồ Chủ tịch cũng đã nhấn mạnh vị trí và vai trò
quan trọng của giáo dục bằng câu nói bất hủ “Vì lợi
ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm
thì phải trồng người” để cho thấy tính chất quan
trọng của giáo dục trong việc giáo dục và rèn luyện
con người. Do thấy được tầm quan trọng đó của giáo
dục nên từ sau năm 1986, bước vào giai đoạn đổi
mới của đất nước, sự nghiệp giáo dục đã có những
chuyển biến quan trọng. Giáo dục-đào tạo luôn được
xem là “quốc sách hàng đầu”, là một chính sách có
liên quan đến tất cả mọi người, mọi vùng của đất
nước, được xếp ở vị trí quan trọng nhất trong số các
chính sách của quốc gia và phải được ưu so với các
chính sách khác. Vì giáo dục chính là nhân tố quyết
định, nền tảng và động lực thúc đẩy sự nghiệp công
nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Hình có tính chất minh họa

Như vậy, trong thời kỳ mới sự nghiệp giáo dục
cần được chăm lo xây dựng và phát triển cả về qui
mô, số lượng và chất lượng, toàn diện hơn, giáo dục
sẽ phải đóng góp có hiệu quả cao hơn cho sự nghiệp
xây dựng và phát triển của đất nước. Vì trong nền
kinh tế không ngừng phát triển, việc phân bố lại cơ
cấu nhân lực dưới sự tác động mạnh mẽ của khoa
học-công nghệ là một đòi hỏi khách quan cho sự
phát triển đào tạo, thể hiện ở việc nhanh chóng nâng
cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho
đất nước. Những đòi hỏi khách quan đó quyết định
xu thế, đường lối và chính sách phát triển nghề
nghiệp, mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo.
Vì vậy không ai có thể chối cải hay phủ nhận vị trí
và vai trò to lớn đó của giáo dục trong tiến trình phát
triển và tăng trưởng nhưng vai trò của giáo dục
không chỉ dừng lại ở việc cung cấp, nâng cao kiến
thức và giáo dục, rèn luyện nhân cách con người mà
nó còn có thể làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của cả
một dân tộc. Vì giáo dục chính là trụ cột để tạo
dựng, giữ gìn các bản sắc văn hóa dân tộc và phát
triển hệ giá trị xã hội.
Nền giáo dục có tốt thì mới góp phần tạo dựng,
bảo vệ được hệ giá trị nhân bản, phù hợp với đặc
trưng tốt đẹp của dân tộc và đủ sức mạnh làm nền
tảng cho xã hội phát triển, hưng thịnh.
Trong quá trình toàn cầu hóa, nhiều quốc gia
trên thế giới càng chú trọng đến giáo dục do ý thức
thế giới ngày càng trở nên “phẳng” và với sự phát
triển của khoa học kỹ thuật công nghệ cao nên mọi
thứ trở nên giống nhau. Do đó, một dân tộc muốn
được phân biệt và nhận biết thì không cách nào khác
phải dựa vào bản sắc văn hóa dân tộc, nếu không dân
tộc đó sẽ bị triệt tiêu và hòa tan vào thế giới hỗn độn.
Và trong thế giới hiện đại, giáo dục được xem là
con đường xã hội hóa tích cực, có định hướng tốt
nhất. Vì hoạt động giáo dục sẽ tạo ra những điều
kiện và cơ hội thuận lợi nhất, hợp lý nhất giúp cho
mỗi cá nhân phát triển nhanh chóng để có thể đáp
ứng một cách năng động và sáng tạo các yêu cầu
ngày càng cao của xã hội (về y tế, văn hóa, khoa
học-kỹ thuật và đạo đức…), giúp cá nhân hội nhập
vào cuộc sống có hiệu quả.
Nhưng thực tế cho thấy, hiện nay ở Việt Nam có
nhiều ý kiến và quan điểm khác nhau xung quanh
việc xã hội hóa giáo dục nhưng cần hiểu rõ xã hội
hóa giáo dục là gì? Được hiểu nôm na: đó là một
trong những phương cách mà Nhà nước thực hiện để
cho con em, người dân… thuộc tất cả mọi tầng lớp

trong xã hội đều được đến trường (không phân biệt
tuổi tác, giới tính, tầng lớp, trình độ…) và bất cứ cái
gì làm cản trở đều không phải là xã hội hóa giáo dục.
Tình hình kinh tế - xã hội của nước ta trong
những năm trở lại đây và trong điều kiện hội nhập thì
vấn đề giáo dục và xã hội hóa giáo dục là những
mục tiêu hàng đầu đáng được quan tâm. Ngày nay,
để nâng cao dân trí, đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực có chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài là một
trong những nhu cầu bức thiết. Tuy xã hội hóa giáo
dục là điều tất yếu nhưng cần xem xét: Xã hội hóa
như thế nào? Nội dung ra sao? Ở mức độ nào?... Do
đó cần xem xét và học hỏi các nước trên thế giới để
có chính sách cũng như bước đi cụ thể, phù hợp với
thực tiễn trong thực hiện về giáo dục và xã hội hóa
giáo dục.
 Các nước phát triển trên thế giới (như nước
Đức), chính sách xã hội hóa giáo dục của họ không
thể tách rời khỏi nhà nước, kể cả khi giáo dục được
xã hội hóa và có tư nhân tham gia. Học sinh, sinh
viên (trong độ tuổi đi học) từ các cấp (từ Phổ thông
đến Đại học) đều được hưởng chế độ miễn học phí.
Ngoài ra, đối với các học sinh, sinh viên nghèo
(không đủ điều kiện vật chất tối thiểu) sẽ được nhà
nước trợ cấp, “bù” thêm về tài chính để họ an tâm
sinh sống và học tập. Hiện nay, ngoài hệ thống
trường công lập còn có hệ thống trường tư thục. Đối
với hệ thống trường học này, pháp luật có các quy
định cụ thể; đối với tất cả các mô hình trường học
ngoài công lập được nhà nước công nhận văn bằng
có giá trị tương đương với trường công lập thì nhà
nước cũng sẽ có nghĩa vụ cung cấp toàn bộ tài chính
cho hoạt động của trường đó;
 Xã hội hóa giáo dục không chỉ bó hẹp trong
việc huy động nguồn vốn đầu tư mà còn ở nhiều
góc độ và phạm vi khác nhau, như: (1) Tạo điều
kiện cho người đi học được tham gia vào quản lý của
nhà trường cũng như chương trình học tập và giảng
dạy. Bằng hình thức đó là sự tham gia của các hội
đồng đại diện cho học sinh; họ kết hợp với nhà
trường, giảng viên trong việc xét chọn, đánh giá, góp
ý về chương trình và phương pháp giảng dạy… (2)
Đối với giảng viên, xã hội hóa giáo dục chính là việc
nhà trường đảm bảo cho giảng viên quyền tự do
giảng dạy của họ. Từng trường, từng địa phương,
từng thầy giáo-cô giáo, từng học sinh được quyền có
chương trình cũng như có cách thức giảng dạy khác
nhau sao cho phù hợp và đạt hiệu quả nhất. (3) Góc
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độ của phụ huynh, học sinh: khi xã hội hóa giáo dục
họ sẽ đảm bảo cho họ về quyền chọn lựa môi trường
học tập cho con em mình. Vì đối với những gia đình
giàu có họ sẽ có nhiều lựa chọn để cho con em của
mình vào học ở một nơi khang trang với đầy đủ tiện
nghi
Đối với Việt Nam, xã hội hóa giáo dục đang
diễn ra một cách mạnh mẽ, với sự xuất hiện và ra đời
liên tục của những trường tư thục, dân lập và quốc
tế. Nhưng đầu ra giáo dục ở nước ta vẫn bị chi phối
bởi hệ thống trường công lập là chính nên tỷ lệ học
sinh từ các trường công lập vẫn chiếm tỷ lệ đa số. Do
đó, hiện nay vấn đề về giáo dục được đặt ra của nước
ta là cần phải xem xét và đánh giá về xã hội hóa
giáo dục.
Xã hội hóa giáo dục ở Việt Nam chỉ mới dừng
lại ở mặt hình thức còn nội dung thực chất không
khác gì mấy so với trước đây. (1)Vì ở tất cả các mô
hình trường học kể cả trường học công thì người
học vẫn phải đóng tiền dưới nhiều hình thức khác
nhau; (2) Nhà nước cho phép các cá nhân trong xã
hội được mở trường dân lập hay tư thục; (3) Song
song đó là chúng ta kêu gọi đầu tư nước ngoài, chấp
thuận để các nhà đầu tư nước ngoài vào xây trường,
liên kết mở trường quốc tế tại Việt Nam. Nhưng ở cả
hai hình thức dân lập, tư thục và hệ thống trường
quốc tế thì Bộ giáo dục và đào tạo cùng với các ban
ngành liên quan qui định tất cả các vấn đề về: tuyển
sinh, tuyển giáo viên, chọn môn học, tiêu chuẩn cấp
bằng và môn học kể cả vấn đề về tài chính (ngoại trừ
các trường day riêng cho học sinh nước ngoài). Điều
này cho thấy, thực sự xã hội hóa giáo dục nước ta
chỉ mới diễn ra ở hình thức tài chính và vật chất chứ
chưa thực sự xã hội hóa về nội dung giảng dạy. Điều
này làm cho nền giáo dục của Việt Nam bị giới hạn
giữa lý thuyết và thực hành, nó tạo nên rào cản cho
học sinh, sinh viên sau khi ra trường còn nhiều bỡ
ngỡ, giáo án và nội dung giảng dạy không gắn với
thực tiễn và chưa tiếp cận được với các sự kiện cũng
như thông tin mới nhất có liên quan đến lĩnh vực và
ngành học của mình. Khi có điều kiện tham gia vào
các lớp học của học sinh, sinh viên nước ngoài tại
quốc gia của họ, ta sẽ thấy một sự đối lập rất lớn
giữa nền giáo dục của Việt Nam (thụ động, xưa
cũ…) với nền giáo dục của các nước phát triển như:
Mỹ, Úc, Đức,… (phát huy tối đa tính sáng tạo và sự
chủ động trong dạy và học).
Tại các nước phát triển, hình thức xã hội hóa
giáo dục bằng cách miễn học phí cho học sinh, sinh
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viên ở bậc phổ thông lên đến Đại học. Chỉ riêng đối
với bậc giáo dục sau Đại học Nhà nước khuyến
khích và mở rộng bằng hình thức “tự lực” của người
học, khi bạn có đủ các điều kiện về: tài chính, thời
gian và sự nổ lực trong quá trình học thì việc theo
đuổi các cấp bậc Master và Doctor là không quá khó
khăn. Tại các nước phát triển người học trẻ tuổi có
học vị cao (sau ĐH) khá phổ biến, do giáo dục ở các
nước phát triển ngoài việc hỗ trợ cho học viên ở các
cấp từ phổ thông đến đại học thì bậc sau ĐH có xu
hướng khuyến khích và mở rộng cho học viên. Học
viên đã được cung cấp những kiến thức cơ bản và
tương đối hoàn chỉnh ở các cấp bậc trước đó, nên ở
bậc sau Đại học giảng viên sẽ giúp học viên mở rộng
thêm kiến thức dựa trên nền tảng đã có.
Từ những nhận định trên cho thấy có sự khác
biệt rất rõ rệt giữa giáo dục của Việt Nam với các
nước phát triển không chỉ ở cấp bậc từ phổ thông đến
Đại học mà ngay cả cấp bậc sau Đại học cũng có một
khoảng cách trái ngược nhau về quan điểm giáo dục.
Bên cạnh đó, do môi trường pháp lý về giáo dục của
Việt Nam còn thiếu, chưa hoàn chỉnh; công tác giáo
dục không theo kịp với sự phát triển của thực tiễn hội
nhập quốc tế về giáo dục, năng lực cạnh tranh yếu.
Trong khi đất nước đang ở vị thế hội nhập mạnh mẽ,
đang dần khẳng định mình trên trường quốc tế do đó
nền giáo dục của Việt Nam đứng trước yêu cầu và
thách thức đó là phát triển có qui mô và chất lượng
về giáo dục. Vì thực tế nhu cầu về lao động có trình
độ cao của Việt Nam ngày càng tăng nhưng nguồn
cung còn rất hạn chế kết hợp với việc tăng trưởng
chưa bền vững, do đó có nguy cơ tụt hậu xa về kinh
tế thế giới và kéo theo đó là sự tụt hậu xa hơn về
giáo dục theo cơ chế thương mại.
Đây là một thực trạng cần xem xét, vì xã hội
hóa giáo dục chính là động lực góp phần thúc đẩy
nền giáo dục phát triển. Thúc đẩy sự sáng tạo trong
giảng dạy, học tập và nghiên cứu. Tạo một môi
trường thuận lợi cho tất cả mọi đối tượng trong xã
hội được học tập, hoàn thiện mình, phát triển và phát
huy tối đa khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, Nhà
nước và các cấp có thẩm quyền ngoài việc xác định
giáo dục là một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách thì
cần xây dựng cho mình chiến lược cụ thể trong hội
nhập quốc tế về giáo dục (có thể phát huy cao độ sức
mạnh nội lực đồng thời tranh thủ và tận dụng được
nguồn lực bên ngoài giúp phát triển giáo dục tạo sức
mạnh cho đất nước trong giai đoạn hội nhập và phát
triển. Do đó mô hình phát triển giáo dục của Việt

Nam phải từng bước chuyển sang mô hình giáo dục
mở với các ưu tiên hàng đầu là nâng cao chất lượng
dạy và học, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân
tài, xây dựng một nền giáo dục hiện đại, tiếp cận
được với trình độ tiên tiến của khu vực và thế giới.
Trong xu thế hội nhập, kịch bản hợp tác quốc tế
về giáo dục đã được thực hiện tại Việt Nam, đặc biệt
là trên địa bàn TP.HCM trong vài năm trở lại đây tạo
nên sự đa dạng của các loại hình trường học, ngoài
hệ thống trường công lập còn có hệ thống các trường
tư thục, dân lập, quốc tế với cơ sở hạ tầng- vật chất
kỹ thuật hiện đại. Các hình thức hợp tác quốc tế
trong giáo dục ở Việt Nam đang ngày càng nở rộ,
trong đó có cả những nhân tố tích cực và tiêu cực
cần được nhận thức một cách đầy đủ. Do đó, cần đưa
ra xem xét, phân tích và xác định những lợi ích và
bất lợi ích trong kịch bản hợp tác quốc tế của Việt
Nam hiện nay, cái nào lớn hơn cái nào. Mặc dù trong
tư duy các nhà quản lý thấy được sự cần thiết của
việc hợp tác và liên kết mở rộng trong giáo dục
nhưng thật sự chưa đưa ra được một hệ thống các chỉ
tiêu đánh giá chất lượng về giáo dục đào tạo; trong
khi đó muốn đánh giá chất lượng thì phải có quá
trình thực hiện và kiểm nghiệm, một trường học mới
ra đời thì không thể đặt ngay yêu cầu về chất lượng
cao được, cái này cần phải có thời gian. Do đó, quan
điểm của các nhà quản lý cần thoáng hơn, bởi vì nhu
cầu được học tập ngày càng cao mà quan điểm của
Đảng và nhà nước là tạo mọi điều kiện để mọi người
dân được học tập ở mọi cấp. Do đó để cho giáo dục
phát triển một cách tự nhiên theo nhu cầu của thị
trường và chất lượng của mỗi trường sẽ quyết định
tương lai của nó. Tốt thì tồn tại và phát triển, không
tốt thì bị đào thải là điều tất yếu.
Điều quan trọng là cần hiểu rõ trong xu thế giáo
dục hiện nay, cần giữ lại cái gì cho riêng mình để tạo
nên bản sắc riêng - mảng màu riêng và cần hòa mình
vào cái chung để hội nhập và phát triển. Vì thực tế
trong bức tranh tổng thể của hội nhập, các quốc gia
muốn tồn tại và không bị hòa tan thì phải nổ lực và
cố gắng hết mình để có thể tạo nên những đặc trưng
riêng nhưng cũng phải hòa mình vào với xu thế
chung của cái tổng thể đa màu sắc đó.

Hình có tính chất minh họa

Do đó, để thực hiện xã hội hóa giáo dục, tạo
điều kiện cho mọi người dân được học hành theo
quan điểm của Đảng được nêu trong dự thảo văn
kiện ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI sắp tới cần phải:
 Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục thực sự sâu
rộng, khắc phục tình trạng xã hội hóa hình thức chưa
đảm bảo thực sự về nội dung;
 Tạo mọi điều kiện thu hút nguồn lực đầu tư
cho xã hội hóa giáo dục từ trong và ngoài nước;
 Đẩy mạnh liên kết với nước ngoài, vì nhu cầu
được học hành như hiện nay là do nhu cầu thực tế
phát sinh từ người dân muốn được học hành ở mọi
cấp, đặc biệt là bậc giáo dục sau Đại học.
Về lâu về dài giáo dục Việt Nam cần chuyển từ
thế bị động sang thế chủ động nghĩa là cần có các
chính sách và giải pháp để chủ động và tích cực tham
gia các dịch vụ giáo dục hơn nữa. Do yêu cầu của hội
nhập và phát triển nên chúng ta cần có các chính
sách sử dụng hiệu quả nguồn đầu tư nước ngoài để
phát triển mạnh mẽ giáo dục trên lĩnh vực có nhu cầu
lớn về nguồn nhân lực trình độ cao.
Tài liệu tham khảo:
1) Quản Lý Xã Hội Về Giáo Dục-Đào Tạo của TS.
Nguyễn Vũ Tiến và PGS.TS. Nguyễn Duy Bắc viết, do
Học viện báo chí và tuyên truyền Khoa nhà nước-pháp
luật Hà Nội xuất bản năm 2008;
2) Một số kiến nghị về giáo dục Đại học TP.HCM
trong thời kỳ hội nhập của Đại học Quốc gia TP.HCM;
3)

Một số bài báo về giáo dục có liên quan.
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Sài Gòn-một thành phố hiện đại, năng động, một “vùng đất hứa”, một trung tâm kinh tế thương
mại lớn. Song Sài Gòn còn là vùng đất với hơn 300 năm lịch sử, một đô thị hơn 300 tuổi với nhiều
giá trị văn hóa cần phải được gìn giữ và bảo tồn. Thế nhưng hiện nay, nhiều di tích cổ xưa của Sài
Gòn đang bị “phá hủy” trong quá trình đô thị hóa. Nhiều nét tính cách, nhiều thói quen, tập tục tốt
đẹp của người Sài Gòn xưa ít nhiều đã bị mai một. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì để gìn giữ, bảo
vệ nó. Bản tin KT-XH xin trích đăng nội dung phỏng vấn với TS. Nguyễn Thị Hậu được thực hiện
gần đây bởi phóng viên Minh Nga, Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM .
1. Thưa bà, là người gắn bó và nghiên
cứu về Sài Gòn. Trước sự đổi thay của Sài
Gòn bà có thấy lo ngại không?
Thay đổi như thế nào? Nếu là sự hiện đại văn
minh hơn thì mừng chứ: Không còn những xóm
nhà lá lụp xụp nhếch nhác trên kinh nước đen,
xây dựng những khu đô thị mới như Phú Mỹ
Hưng… Tuy nhiên nếu là sự thay đổi làm mất
đi những dấu tích xưa cũ mang “hồn vía” của
Sài Gòn thì thật đáng buồn, đáng lo ngại vì
trong cơn lốc đô thị hóa tràn lan hiện nay,
không khéo chúng ta sẽ xóa hết di tích lịch sử
và văn hóa thể hiện bản sắc Sài Gòn.
Tại sao cần phải bảo vệ di sản văn hóa Sài
Gòn? Không bảo vệ thì điều gì sẽ xảy ra khi các
di sản đó biến mất? Di sản văn hóa giúp gì
trong đời sống tinh thần của cư dân đô thị? Đó
là câu hỏi đặt ra cho ngày hôm nay.
Ngoài việc cần giữ lại “hồn vía” cũ (nào đó,
trong ký ức của ai đó) của một đô thị, một vùng
đất, việc xây dựng một không gian sống đô thị
hiện đại sẽ làm mất chiều sâu ký ức của nó. Khi
đi qua một con phố với dấu tích cổ xưa, người
ta sẽ cảm thấy vững tin hơn, khiếm tốn hơn,
bình thản hơn, thấy mình thuộc về một chiều
sâu văn hóa…ngược lại, họ sẽ cảm thấy bơ vơ,
kiêu ngạo, hốt hoảng, vong thân và sẽ bị cuốn
phăng đi bởi sự bề bộn của đời sống hiện đại.
Bảo vệ di sản văn hóa là để con người sống tốt
hơn cho hôm nay chứ không chỉ cho một ý
niệm nào của quá khứ (“hồn vía”) dù đẹp đến
đâu.
2. Làm thế nào để Sài Gòn phát triển hiện
đại nhưng vẫn bảo vệ được những di sản văn
hóa đô thị vốn đã có từ lâu đời?
Trả lời câu hỏi “vĩ mô” này có lẽ cương vị
của tôi khó trả lời thấu đáo. Chủ trương chính
sách về bảo tồn di sản văn hóa của nhà nước,
của thành phố không thiếu, nhưng có lẽ việc
thực thi chưa tốt. Từ góc độ người làm công tác
về khảo cổ học và di sản văn hóa, tôi nghĩ đầu
tiên ngành văn hóa cần có đầy đủ hồ sơ về
những di sản văn hóa đô thị và cung cấp cho
các ngành liên quan như kiến trúc, quy hoạch,
xây dựng để có thể phối hợp đồng bộ trong
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công việc… Không chỉ các nhà quản lý văn hóa
mà chủ đầu tư các công trình xây dựng trong
thành phố cũng cần nắm vững và thực thi đúng
Luật di sản văn hóa VN. Sau nữa là ý thức tự
giác bảo vệ di sản văn hóa của cư dân thành
phố. Ý thức này có được từ việc giáo dục (trong
gia đình, ở nhà trường) từ nhỏ, từ việc truyền bá
kiến thức và giá trị của các di sản văn hóa, và ý
thức được củng cố bởi những biện pháp chế tài
của cơ quan công quyền đối với những vi phạm,
sai phạm trong lĩnh vực này.

Hình có tính chất minh họa

Có một điểm quan trọng, nhưng khá tế nhị là
truyền thống bảo vệ di sản văn hóa của người
Việt. Ngoài những di sản để thờ phượng, di tích
tín ngưỡng, chúng ta giữ lại được rất it những
loại hình di tích khác… Vì vậy khi mà dân cư
chưa có đầy đủ ý thức, khi luật pháp và các biện
pháp chế tài chưa đủ mạnh để bảo vệ di sản văn
hóa thì ý chí của chính quyền đô thị cực kỳ
quan trọng. Từ ý chí này sẽ có những quyết
sách và giải pháp hữu hiệu để thực thi việc bảo
vệ DSVH, đó cũng là một trong những biện

pháp quan trọng để nâng cao ý thức của người
dân.

Hình có tính chất minh họa.

3. Là nơi thu hút và tập trung người nhập
cư lớn nhất nước, thì liệu những đặc trưng
này liệu có mất đi không và chúng ta phải làm
gì trứoc làn sóng dân nhập cư ngày càng tăng
ạ?
Một thành phố lớn tự nó có tính chất thu hút
dân nhập cư, nhất là Sài Gòn trung tâm kinh tế
lớn nhất nước. Hơn thế nữa, Sài Gòn là thành
phố phát triển nhờ thu hút nguồn nhân lực từ
nhiều nơi. Vấn đề Bảo vệ di sản văn hóa chính
là chính sách và thực thi chính sách quản lý đô
thị chứ không phải từ việc người nhập cư tăng
hay giảm. Chính sách quản lý đô thị phù hợp sẽ
tạo điều kiện để những người nhập cư trở thành
“người Sài Gòn”, khi con người gắn bó với nơi
mình làm ăn sinh sống, không chỉ về kinh tế mà
còn bằng tình cảm bằng văn hóa lối sống thì sẽ

góp phần xây dựng và gìn giữ Sài Gòn. Còn nếu
người nhập cư không “an cư lạc nghiệp” thì khó
có thể kêu gọi hay khuyến khích họ gìn giữ cho
Sài Gòn đẹp và văn minh. Mặt khác, nếu
“người Sài Gòn” không có nếp sống văn minh,
không tự gìn giữ văn hóa của nơi mình sinh ra,
lớn lên và là nơi mình đang sống thì khó có thể
trông mong người từ nơi khác đến Sài Gòn làm
cho điều đó.
4. Riêng những nét văn hóa tinh thần
như lối sống, tính cách con người Sài Gòn
cũng mất đi và để giữ gìn nó là một thách
thức. Theo bà thì đòi hỏi người Sài Gòn phải
làm gì ?
Sài Gòn là một đô thị, đô thị sông nước, đô thị
thương cảng, trung tâm của Nam bộ. Điều đó
cùng với quá trình lịch sử của nó tạo nên văn
hóa tinh thần, lối sống, tính cách người Sài Gòn
vừa là văn minh đô thị vừa là “người Nam bộ”.
Tính cách văn hóa này đủ mạnh để dù ai sống ở
đây cũng ít nhiều trở thành “người Sài Gòn” –
nhất là trong làm ăn kinh tế, trong các phong
trào xã hội. Tất nhiên, hoàn cảnh kinh tế - xã
hội thay đổi thì văn hóa, lối sống sẽ thay đổi ít
nhiều. Nhưng ít nhất, gìn giữ và duy trì nếp
sống văn minh đô thị, lối sống tình nghĩa, năng
động, cởi mở, không kỳ thị những gì khác
mình… sẽ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa Sài
Gòn.
(Phát trên kênh GTĐT-FM 95,6 Mhz ngày 21/5/2011)

___________________________________________________________________
Sơ đồ các tổ chức thể chế tham gia vào quản lý tổng hợp nguồn tài nguyên nước (tiếp theo trang 7)
-

Các yếu tố vật lý
Kích thước đầu nguồn
Dòng chảy theo mùa
Độ cao
Độ dốc

Các yếu tố kinh tế xã
hội
- Mật độ dân số
- Cơ sở hạ tầng kinh tế
- Đặc trưng văn hóa
- Các tập tục xã hội
Các chính sách Nhà
nước
- Các chính sách (nông
nghiệp/lâm nghiệp/môi
trường/thủy lợi/công
nghiệp…)
- Các bộ luật chính thức
(đất/nước/rừng)
- Thị trường (tài sản/yếu
tố và sản phẩm)

Chính sách về nước,
chiến lược quản lý và
cung cấp dịch vụ
- Các chính sách đối với
nước (quốc tế, quốc gia
và cấp tỉnh)
- Các chiến lược quản lý
nguồn nước tự nhiên của
Nhà nước.
- Sự cung cấp dịch vụ:
 Các cơ quan Nhà nước
 Các chủ thể tư nhân
 Phối hợp quản lý có
liên quan các tổ chức
cộng đồng

Sử dụng nước ở các lưu
vực sông
- Phân phối nước
(theo các ngành và
các đề án thủy lợi)
- Phục hồi chi phí
(vốn sở hữu)
- Bảo trì cơ sở hạ tầng
nước (các xung đột)

Các ẩn ý cho cuộc sống
nông thôn bền vững
- Nghèo đói
- Trạng
thái
môi
trường (chất lượng
nước/nạn phá rừng/xói
mòn do lũ lụt)
- Các thể chế đảm bảo
phối hợp chính sách,
khả năng dự báo, minh
bạch và phân phối lợi
ích

Nguồn: Durian Mathew (2004)
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SỔ TAY NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DÂN SỐ TRẺ, DÂN SỐ GIÀ
KS.Nguyễn Thị Bích Hồng

1. Sự già hóa dân số
Cùng với phát triển kinh tế xã hội, tuổi thọ của người dân ngày một cao hơn và dân số có xu hướng già đi.
Theo Ngân hàng thế giới, phương pháp để xác định một xã hội già hóa là khi có 7% dân số ở độ tuổi từ 65
trở lên đối với các nước phương Tây và 10% dân số ở độ tuổi từ 60 trở lên đối với các nước châu Á.
Với cách nhìn nhận mới của nhiều chuyên gia thì một xã hội có số người dân trên 60 tuổi cao hơn số người
có độ tuổi dưới 15 sẽ được coi là xã hội già hóa.
Nhà dân số học Rosset (Ba Lan) đã đưa ra công thức để xác định các mức già hóa dân số như sau:
K=

L 60
L

* 100 (1)

Trong đó:
(1) K là hệ số lão hóa của dân số
(2) L60 là dân số từ 60 tuổi trở lên
(3) L là tổng dân số.
Các mức độ già của dân số được xác định là:
 Nếu K< 8% được xác định là dân số trẻ.
 Nếu K= 8-10% được xác định là dân số già bậc 1.
 Nếu K= 10<12% được xác định là dân số già bậc 2.
 Nếu K > 12% được xác định là dân số già bậc 3.
Công thức Rosset (Ba Lan) K (1) xác định khá cụ thể về mức độ trẻ, già của dân số. Ở Việt Nam, trước đây
độ tuổi nghỉ hưu của nam, nữ đều là 60 tuổi và trong xã hội 60 tuổi trở lên được xem là người cao tuổi, là người
sống thọ. Do đó, nên xử dụng công thức này trong việc xem xét dân số trẻ, dân số già.
Một thực tế rất rõ ràng là dân số cao tuổi đang dần chiếm tỷ lệ cao hơn dân số trẻ tuổi. Vì vậy, nhiều nước
trên thế giới nói chung và nhiều nước đang phát triển nói riêng đang quan tâm nhiều đến thời điểm già hóa của
dân số để không chỉ có kế hoạch tập trung vào vấn đề già hóa dân số, mà còn phải dành sự chú ý tới số người có
thể làm việc được, nhưng phải nghỉ hưu sớm,….
2. Dân số thành phố Hồ Chí Minh sắp già đi
Qua cuộc tổng điều tra dân số, nhà ở năm 2009 và dự kiến dân số TP HCM năm 2020 của quy hoạch kinh tế
- xã hội, cụ thể về tổng dân số và dân số từ 60 tuổi trở lên như sau:
Dân số TP.HCM qua điều tra dân số 2009 và dự kiến 2020 của quy hoạch Kinh tế xã hội Thành phố

Điều tra dân
số 2009 (ng)
- Tổng dân số
- Dân số từ 60 tuổi trở lên

Dự kiến dân
số 2020 (ng)

7.123.340

9.160.000

481.538

910.375

Nguồn: Tổng điều tra dân số 2009 và dự kiến dân số - quy hoạch KTXH TP
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Áp dụng công thức K (1) ta có:
Năm 2009: K = 481538 * 100 = 6,76%
7123340

Năm 2020: K = 910375 * 100 = 9,94%
9160000

Qua kết quả K cho thấy dân số thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là dân số trẻ; theo dự kiến đến năm 2020
dân số thành phố Hồ Chí Minh sẽ là dân số già bậc 1 và chạm ngưỡng của dân số già bậc 2. Như vậy, có thể nói
10 năm tới đây dân số thành phố sẽ già đi.
3.

Những thách thức của già hóa dân số

Qua nghiên cứu các nguồn dữ liệu từ nhiều khu vực khác nhau, chúng ta có thể nhận thấy rằng, các nước
phát triển thì giàu trước khi dân số già hóa, trong khi dân số của các nước đang phát triển lại già hóa trước khi
trở nên giàu có; điều này cũng dễ hiểu do năng suất lao động và mức khởi điểm của thu nhập bình quân/người
của mỗi quốc gia. Vấn đề này đặt ra nhiều thách thức hơn cho các nước đang phát triển trong việc quản lý các
vấn đề liên quan đến già hóa dân số.
Một là: Dân số già hóa sẽ khiến cho các nhu cầu về y tế, phương tiện giao thông, nhà ở, các dịch vụ
phúc lợi và những tiện nghi cơ bản tăng lên, đồng thời lực lượng lao động và số người nộp thuế giảm xuống.
Hai là: Dân số già hóa sẽ làm tăng nguy cơ thiếu hụt nguồn nhân lực có kỹ năng và giới hạn nguồn
cung cấp nhân lực.
Ba là: Già hóa dân số sẽ khiến cho các vấn đề liên quan đến mất sức lao động, bệnh tật và số người cao
tuổi sức yếu tăng lên.
Tất cả những vấn đề này sẽ dẫn đến các hệ quả khác, như các khoản chi phí công cộng sẽ tăng lên, khoản
tiền dành cho các chi phí khác bị giảm xuống. Lực lượng lao động giảm, sản phẩm nội địa cũng giảm, tăng
trưởng kinh tế sẽ chậm lại, nguồn thu của chính phủ cũng bị giảm xuống. Khi ngân sách của Chính phủ có nguy
cơ thâm hụt, thì việc đảm bảo cung cấp thu nhập hưu trí đầy đủ cho người dân sẽ là một thách thức lớn cho các
mô hình an sinh xã hội đang tồn tại. Tuổi thọ của người dân tăng, đồng nghĩa với việc bệnh tật cũng tăng và
người dân sẽ có nhu cầu chăm sóc y tế dài hạn nhiều hơn. Điều này sẽ khiến cho các khoản chi phí y tế tăng lên
và các cơ sở khám chữa bệnh sẽ bị quá tải về lượng người đến khám chữa bệnh. Vì vậy cần có những giải pháp
về kinh tế - xã hội khi dân số già đi.
HỘI THẢO SẮP DIỄN RA
1.
Hội nghị Quốc tế khu vực châu Á- Thái Bình Dương lần thứ hai về Công viên Địa chất sẽ tổ chức tại
Việt Nam vào giữa tháng 7/2011 Địa điểm tổ chức Hội nghị, Triển lãm và các lớp đào tạo, tập huấn trước hội
nghị là Nhà khách Bộ Quốc phòng - 33 Phạm Ngũ Lão Hà Nội, thời gian từ giữa tháng 7/2011 đến 24/7/2011.
2.
Việt Nam và các nước ASEAN trước thử thách - Hội thảo khuyến khích các đóng góp ý kiến nhằm
đánh giá Việt Nam và các nước Asean trước các thử thách quốc tế, chính trị và kinh tế trong tương lai. Hội thảo
diễn ra trong hai ngày 20 - 21 tháng 8 năm 2011, tại Lee Kuan Yew School of Public Policy - NATIONAL
UNIVERSITY OF SINGAPORE.
TIN HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN
15/2/2011
22/3/2011
23/3/2011

28/4/2011

Tiếp đoàn Giáo sư và sinh viên trường ĐH Cologne của Đức
Nghiệm thu đề tài tiềm lực 2009 “Tác động của lạm phát đến đời sống văn hóa của công nhân
khu công nghiệp, khu chế xuất của TP.HCM
Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu mâu thuẫn xung đột lợi ích ở TP.HCM thời kinh tế thị trường
hiện nay”

Hội thảo “Làm thế nào vận tải hành khách công cộng trở thành phương tiện đi lại chính
của người dân TP.HCM”
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THÔNG TIN SÁCH MỚI

Sách có phục vụ tại thư viện Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.
1. Khu vực kinh tế phi chính thức ở hai thành phố lớn của Việt Nam Hà
Nội và Tp.Hồ Chí Minh/ Viện Nghiên cứu Khoa học Thống kê. – H.: Viện
Nghiên cứu Khoa học thống kê, 2010. – 299tr.; 21cm.
Sách được biên soạn nhằm cung cấp các khái niệm, thông tin và phân
tích sâu về khu vực kinh tế hộ gia đình, việc làm phi chính thức ở Việt
Nam. Đồng thời phân tích các chính sách dựa trên thông tin, số liệu từ hai
cuộc điều tra về lực lượng lao động (8/2007) do Tổng cục thống kê thực
hiện ở cấp quốc gia và cuộc điều tra đặc biệt về sản xuất kinh doanh hộ gia
đình và khu vực kinh tế phi chính thức thuộc Dự án nghiên cứu những thách thức và trở ngại
trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế Việt Nam, với sự cộng tác của Viện Nghiên cứu khoa học
thống kê và Viện Nghiên cứu phát triển Pháp.
2. Di tích và danh thắng Việt Nam năm 2010/ Á Châu. – H.: Thông tấn,
2010. – 1209tr.; 30cm.
Sách được xuất bản nhân dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội,
nhằm giới thiệu những danh thắng, di tích lịch sử - văn hóa - tín ngưỡng lễ hội tiêu biểu gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc
Việt Nam trên khắp đất nước. Ngoài việc giới thiệu sơ nét về lịch sử, văn
hóa nói chung và từng tỉnh thành Việt Nam nói riêng, sách còn cung cấp
địa chỉ chính xác các di tích, đền chùa cũng như địa chỉ các cơ quan chủ
quản có trách nhiệm bảo tồn những di tích lịch sử, văn hóa của địa phương
và các cấp lãnh đạo. Sách là nguồn tư liệu hữu ích phục vụ công tác nghiên
cứu, đồng thời giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về đất nước con người Việt Nam.
3. Tinh hoa quản trị chuỗi cung ứng: Essentials of supply chain
mangement/ Michael Hugos; Cao Hồng Đức, Phương Thúy dịch. – Tp. Hồ
Chí Minh: Tổng Hợp Tp.Hồ Chí Minh, 2010. – 305tr.; 24cm.
Tác giả đã giới thiệu những khái niệm quan trọng trong quản lý chuỗi
cung ứng. Từ những kiến thức nền tảng này để xây dựng hệ thống lý
thuyết về cách thức thúc đẩy và sử dụng chuỗi cung ứng để đạt được thành
công trong bối cảnh kinh tế toàn cầu phát triển với tốc độ chóng mặt như
hiện nay. Đưa ra các quy trình của chuỗi cung ứng như: hoạch định, thu
mua, sản xuất, phân phối, v.v… tạo ra chuỗi cung ứng mang lợi thế cạnh
tranh và triển vọng của chuỗi cung ứng trong thực tiễn.
4. Biến Đổi Khí Hậu Và Năng Lượng/ Nguyễn Thọ Nhân. – H.: Tri thức,
2009. – 328tr.; 24cm.
Sách cập nhật những tri thức khoa học căn bản và toàn diện nhất về hiện
tượng biến đổi khí hậu toàn cầu, một chủ đề khoa học mang nhiều tính thời
sự, bên cạnh việc nêu lên những cơ sở vật lý về các quá trình quang học làm
cho khí quyển nóng lên (khí gây hiệu ứng nhà kinh), sách còn đề cập đến quá
trình ngược lại làm cho nó lạnh đi do các khí tạo thành son khí hấp thụ ánh
sáng mặt trời.Vốn là một chuyên gia về điện hạt nhân, với nhiều năm nghiên
cứu về năng lượng, tác giả đã làm cho bức tranh biến đổi khí hậu thêm sống động và toàn diện.
Ngoài ra, sách đã tóm lược khá đầy đủ nội dung khoa học, kết quả tính toán và kết luận trong các báo
cáo của Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC) công bố năm 2007.
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