
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cải cách Kinh tế vĩ mô/ Tăng trưởng xanh 
Hỗ trợ thực hiện Chiến lược Tăng trưởng xanh Việt nam 

 
 
 
 

Thách thức 
 

Kể từ khi chính sách cải cách năm 1990, Việt Nam đã phát triển 

nhanh chóng và đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế ấn tượng đưa 

Việt Nam trở thành quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Tuy 

nhiên, sự tăng trưởng này kéo theo việc sử dụng lao động, tài 

nguyên thiên nhiên và vốn dẫn đến hiệu quả sử dung nguồn tài 

nguyên và năng lượng thấp trong thực tế, cũng như gia tăng mức 

độ ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước và đất và liên tục gia tăng 

phát thải khí nhà kính trên đơn vị GDP. Điều này có thể minh hoạt 

bằng cách so sánh năng suất CO2 của Việt nam với các quốc gia 

mới nổi như Ấn độ, Trung quốc. Việt Nam có những giá trị tương 

đối cao, có khả năng giảm phát thải CO2/GDP theo thời gian. Đây 

là điều đối lập với các quốc gia khác. 

 

 
Việt Nam cũng đã có một số sáng kiến bền vững liên quan và cũng 

như các quy trình cải cách. Ví dụ, Việt Nam có một đối tác quan 

trọng cho việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững, đã đưa 

Đóng góp do quốc gia tự quyết định đến UNFCCC hướng tới quá 

trình chuyển đổi các-bon thấp, có chương trình nghị sự về phát 

triển bền vững cũng như vô số các sáng kiến cụ thể để tăng năng 

suất, tăng cao tiêu chuẩn môi trường. Tuy nhiên sự gắn kết các 

sáng kiến này với nhau lại là một thử thách khác. 

 
 

Phương pháp tiếp cận 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 1: So sánh hiệu suất CO2 (dữ liệu của Ngân hàng Thế giới) 

 

Để duy trì mức tăng trưởng cao trong tương lai, Việt Nam cần tăng 

năng suất trong nền kinh tế của mình và giảm thiểu hiệu quả các 

tác động tiêu cực đến môi trường và khí hậu. Đồng thời, nền kinh 

tế cũng trở nên toàn diện hơn và cung cấp nhiều lợi ích phúc lợi 

cho người dân. Chuyển đổi mô hình về mô hình tăng trưởng cho 

kinh tế toàn diện và xanh hơn cũng cần thiết. 

 
Trong năm 2013, Việt Nam đã đưa ra Chiến lược tăng trưởng xanh 

Quốc gia (VGGS) bao gồm việc cải cách này. Tuy nhiên, chiến 

lược này bị cản trở bởi giới hạn kiến thức về những gì tăng trưởng 

xanh đòi hỏi trong Chính phủ Việt Nam. Cơ quan chính phủ cũng 

thiếu các năng lực liên quan đến phát triển và thực hiện các chính 

sách hiệu quả và hài hòa để đáp ứng nhu cầu bảo vệ môi trường 

cho trách nhiệm xã hội trong sử dụng tài nguyên môi trường. Khó 

khăn khác bao gồm thiếu hụt tài chính cho đầu tư xanh, do thường 

yêu cầu vốn lớn, thời gian thu hồi vốn dài và mức độ rủi ro cao. 

 

Chương trình hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển và 

thực hiện các cải cách kinh tế vĩ mô hướng theo mô hình tăng 

trưởng xanh- một mô hình toàn diện cho tăng trưởng. Vai trò của tổ 

chức GIZ là cung cấp các Bộ- đối tác của mình với chuyên môn 

chính sách kinh tế cho việc chuyển đổi thành công. Xây dựng liên 

kết hiệu quả với các sáng kiến phát triển bền vững liên quan là chìa 

khóa để đạt được điều này. Theo đó, Chương trình nhằm mục đích 

liên kết có hiệu quả các mục tiêu của VGGS với các sáng kiến 

khác, phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ khác 

trong các vấn đề cụ thể để tạo động lực trong chuyển đổi hiệu quả. 

 
 

Để đạt được mô hình tăng trưởng xanh toàn diện, GIZ cung cấp tư 

vấn chiến lược, phát triển năng lực cũng như hỗ trợ phương pháp 

bằng cách hợp tác với các tổ chức chính phủ: 
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Chương trình cải cách kinh tế vĩ mô/ 

Tăng trưởng xanh 

 

Được ủy quyền bởi 
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Cơ quan thực thi 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Viện quản lý 

Kinh tế Trung Ương (CIEM), Bộ Tài chính  

(MoF), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (SBV) 

Thời gian 2014 – 2018 

 



 

 
 
 
 
 

1. Nâng cao năng lực tư vấn về các vấn đề tăng trưởng xanh: 
Chương trình cung cấp một loạt các biện pháp xây dựng năng 
lực để hỗ trợ các Viện quản lý kinh tế Trung Ương (CIEM) 
trong việc cung cấp những lời khuyên thích hợp cho chính phủ 
dựa trên nghiên cứu nghiên cứu. Các biện pháp bao gồm mô 
phỏng chính sách, phân tích tác động môi trường và qua đối 
thoại tương tác với các bên liên quan. 

2. Hỗ trợ điều phối thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng 

trưởng xanh của Việt nam; GIZGIZ hỗ trợ Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư thực hiện nhiệm vụ điều phối các cơ quan Chính phủ 

tham gia thực hiện Chiến lược Quốc gia về Tăng trưởng Xanh ; 

cụ thể là xây dựng các công cụ pháp lý và hành chính phù hợp 

và xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh ở cấp tỉnh. 

Ngoài ra, một chương trình đào tạo lớn cũng được thực hiện 

nhằm tăng cường hiểu biết thống nhất về các nội dung tăng 

trưởng xanh trong Chính phủ Việt Nam.   

3. Hỗ trợ tăng cường năng lực cho Bộ Tài chính: GIZ thay mặt 

cho Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam thực hiện các 

biện pháp hỗ trợ tăng cường năng lực trong khuôn khổ Dự án 

Hiện đại hóa Tài chính công của Liên minh Châu Âu. Thông 

qua hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Tài  chính, dự án hướng đến nâng 

cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và hiệu quả trong 

quản lý tài chính công (thực hành quản trị tài chính tốt). 

4. Cải cách chính sách tài khóa xanh: Chương trình cung cấp dịch 

vụ tư vấn mục tiêu cho Bộ Tài chính về cải cách tài khóa. Một 
số hoạt động cụ thể bao gồm hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành 

động quốc gia, phân tích quy trình ngân sách, điều chỉnh các 
công cụ và biện pháp tài khóa để khuyến khích đầu tư xanh, sử 
dụng các sắc thuế thích hợp và đưa vào áp dụng các tiêu 
chuẩn xanh trong chi tiêu công.  

5. Cải cách khu vực tài chính xanh: Trong hợp phần này, GIZ hợp 

tác với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Ngân hàng Trung 

ương của Việt Nam), các ngân hàng thương mại, Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và các Sở giao dịch chứng khoán. 

Chương trình góp phần thúc đẩy những cải cách bền vững về 

môi trường và xã hội đối với hệ thống tài chính, trước hết là 

hoạt động ngân hàng xanh và thị trường vốn xanh.  

 
Chương trình đặc biệt chú trọng đến các khóa phát triển năng lực, 

đào tạo và học trực tuyến, qua đó giúp các tổ chức đối tác và các 

bên có liên quan quan trọng thực hiện cải cách một cách bền 

vững và độc lập. Mối quan hệ hợp tác với các bên có liên quan 

khác như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công thương và nhà 

tài trợ khác cũng có ý nghĩa quan trọng đối với Chương trình 

nhằm tối đa hóa khả năng phối hợp chính sách liên quan đến các 

vấn đề đa ngành để thúc đẩy tăng trưởng xanh. 

 
Chi tiết các phương pháp tiếp cận và tác động sẽ được giới thiệu 

ở các tờ thông tin riêng. 
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