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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Phát triển kinh tế luôn gắn liền với thay đổi cơ cấu kinh tế (CCKT). Lý
thuyết và thực tiễn chỉ ra rằng, CCKT là thuộc tính của hệ thống kinh tế, nó phản
ánh tính chất và trình độ phát triển của hệ thống kinh tế. Sự thay đổi cả về số
lượng và chất lượng của CCKT, đặc biệt là cơ cấu kinh tế ngành (CCKTN) của
một quốc gia, một địa phương nếu hợp lý sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền
vững (PTBV) và ngược lại, CCKT lạc hậu sẽ cản trở sự phát triển của nền kinh tế.
Những năm gần đây, các nhà khoa học, nhà quản lý quan tâm nhiều đến vấn đề
chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV đối với cấp quốc gia, song đối với cấp địa
phương (các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) thì chưa được quan tâm đúng
mức. Nhiều vấn đề lý luận về chuyển dịch CCKTN của thành phố trực thuộc
Trung ương (mà tác giả cho là thành phố lớn) theo hướng PTBV chưa được
nghiên cứu một cách đầy đủ và có hệ thống. Tác giả luận án mong muốn góp phần
làm rõ hơn những vấn đề lý luận về chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn để
ứng dụng vào chuyển dịch CCKT nói chung và chuyển dịch CCKTN của thành
phố trực thuộc Trung ương nói riêng.
Trong tiến trình đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, nâng cao chất lượng tăng
trưởng, Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam đã có những định hướng, chủ trương
về tái CCKT phù hợp với yêu cầu mới. Quá trình tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam
bắt đầu triển khai mạnh mẽ từ khi có Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 19 tháng 2
năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án tổng thể tái CCKT gắn
với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và
năng lực cạnh tranh ở giai đoạn 2013 - 2020 trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, cho
đến nay thành quả của quá trình tái CCKT còn rất hạn chế. Điều đó thể hiện ở tỉ lệ
phi nông nghiệp tăng nhanh, đạt khoảng 80% nhưng mức độ hiện đại hóa, hàm
lượng công nghệ cao (CNC) trong giá trị sản phẩm còn thấp (bởi vì chỉ có khoảng
6-7% doanh nghiệp (DN) có công nghệ tiên tiến, 28-30% DN sử dụng công nghệ
trung bình còn lại là các DN sử dụng công nghệ lạc hậu). Do đó, kinh tế phát triển
chưa có hiệu quả, sức cạnh tranh thấp và thiếu bền vững.
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Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia,
trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch
quốc tế của cả nước, thành phố đã rất chú trọng vấn đề chuyển dịch CCKT theo hướng
hiện đại, hiệu quả, bền vững. Sau khi mở rộng địa giới hành chính, kinh tế thành phố
Hà Nội đã có sự phát triển đi liền với quá trình chuyển dịch CCKT thể hiện qua nhiều
dấu hiệu tích cực, đó là tỉ trọng ngành dịch vụ tăng từ 63,1% lên 63,9%, tỉ trọng phi
nông nghiệp tăng từ 95,7% lên 96,6%. Tuy vậy, CCKTN có mức độ hiện đại hoá chưa
cao (tỉ trọng lĩnh vực CNC chỉ khoảng 18,8%), chuyển dịch CCKTN chưa tạo ra được
sự thay đổi mang tính tích cực (cả cơ cấu ngành nói chung và cơ cấu nội ngành nói
riêng), năng suất lao động (NSLĐ) và năng lực cạnh tranh đã có nhiều chuyển biến
nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, xuất hiện nhiều bất cập trong lĩnh vực xã hội và
môi trường …Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp (CMCN)
4.0 đã và đang mở ra nhiều cơ hội và thách thức lớn cho Việt Nam nói chung và cho
Hà Nội nói riêng trong phát triển kinh tế - xã hội (KTXH). Quan hệ thương mại giữa
các nước lớn và dịch chuyển các d ng vốn FDI trên phạm vi toàn cầu đang và sẽ diễn
biến khó lường, các chu i giá trị và các mạng phân phối toàn cầu sẽ có những thay đổi
mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam
cũng như ảnh hưởng lớn tới các địa phương của nước ta. CMCN 4.0 với nền tảng dựa
vào sự phát triển của các công nghệ, trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ vật liệu mới,
công nghệ sinh học… có sức lan tỏa tới Việt Nam nói chung và tới Hà Nội nói riêng,
đã và đang đặt ra những yêu cầu phải đổi mới CCKT đi liền với điều chỉnh mô hình
tăng trưởng. Trước tình hình như vậy, chuyển dịch CCKT nói chung và chuyển dịch
CCKTN nói riêng theo hướng PTBV góp phần phát huy lợi thế của Thủ đô và từ đó gia
tăng vai trò của Thủ đô đối với cả nước là yêu cầu cấp bách đối với Hà Nội.
Với những những lý do nêu trên tác giả lựa chọn vấn đề “Chuyển dịch cơ cấu
kinh tế ngành của thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hƣớng phát triển bền
vững” làm đề tài nghiên cứu luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành Kinh tế phát triển.

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu nghiên cứu
Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về chuyển dịch CCKTN của thành phố
lớn theo hướng PTBV; đề xuất định hướng và giải pháp chuyển dịch CCKTN của
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thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hướng PTBV một cách có căn cứ khoa học và
có tính khả thi.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu ch

u

Để đạt được mục tiêu trên, luận án tập trung thực hiện các nhiệm vụ nghiên
cứu chủ yếu sau:
Một là, tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến chuyển dịch CCKTN
của thành phố lớn theo hướng PTBV, tìm ra các kết quả nghiên cứu có thể kế thừa và
xác định những vấn đề chưa được nghiên cứu thoả đáng để luận án đi sâu làm rõ.
Hai là, xây dựng cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chuyển dịch
CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV, tạo lập cơ sở khoa học cho đánh giá
chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV.
Ba là, đánh giá thực trạng chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội giai đoạn
2009 - 2017, chỉ ra mặt được, mặt chưa được và xác định nguyên nhân của chúng trong
quá trình chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội theo hướng PTBV.
Bốn là, đề xuất định hướng và giải pháp chuyển dịch CCKTN của thành phố
Hà Nội đến năm 2030 theo hướng PTBV.

3. Lý thuyết và khung nghiên cứu của luận án
3.1. Lý thu t cơ bản
Việc nghiên cứu đề tài luận án “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của
thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hƣớng phát triển bền vững” dựa trên các
lý thuyết cơ bản sau đây:
- Thứ nhất, lý thuyết trọng cơ cấu của hội cơ cấu thế giới [80] với quan điểm
cơ cấu là thuộc tính của nền kinh tế, nó quyết định tính chất và trình độ phát triển kinh
tế. Sự hình thành và phát triển CCKT không chỉ phụ thuộc vào những yếu tố nội tại
của nền kinh tế mà nó còn phụ thuộc vào các yếu tố từ bên ngoài hệ thống do đó
CCKT không chỉ mang những đặc tính của một quốc gia mà trong thế giới toàn cầu
hóa nó c n mang đặc tính của các nền kinh tế khác.
- Thứ hai, lý thuyết phát triển kinh tế dựa vào vốn đầu tư dựa trên mô hình
Harrod – Domar [16] với quan điểm phát triển kinh tế dựa vào vốn đầu tư có nghĩa
là coi trọng vốn đầu tư và lấy vốn đầu tư làm điểm tựa để phát triển kinh tế. Theo cả
lý thuyết và thực tiễn, CCKT là hệ quả của đầu tư và hệ quả của cơ cấu đầu tư, gia
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tăng vốn đầu tư và thay đổi cơ cấu vốn đầu tư có ý nghĩa quyết định đến thay đổi
tính chất, trình độ của CCKT đối với một quốc gia, một thành phố lớn.
Thứ ba, lý thuyết phát triển kinh tế dựa vào thể chế của học giả Daron
Acemoglu và James A.Robinson [12] với quan điểm sự thành bại của các nền kinh
tế trên thế giới là do thể chế kinh tế quyết định. Tư tưởng của lý thuyết này cho thấy
một vấn đề quan trọng đối với CCKTN của một thành phố không thể không có một
chính quyền có năng lực quản trị tốt và thân thiện với các nhà đầu tư.
Thứ tư, lý thuyết phát triển bền vững của Ủy ban thế giới về Môi trường và
Phát triển [108], với quan điểm cho rằng PTBV là yếu tố quyết định sự tồn vong
của nhân loại, PTBV là việc khai thác các sản phẩm tự nhiên thỏa mãn nhu cầu của
thế hệ hiện tại không gây phương hại đến việc thỏa mãn của các thế hệ trong tương
lai. PTBV dựa trên 3 trụ cột: (i) Công nghệ hiện đại; (ii) Quản trị tốt; (iii) thân thiện
với môi trường. Tư tưởng của lý thuyết PTBV đó là hiện đại hóa và thân thiện với
môi trường là một vấn đề quan trọng không chỉ ở hiện tại mà cả tương lai. Hệ thống
kinh tế PTBV phải có sự PTBV của các ngành và sự PTBV của vùng lãnh thổ.
3.2. Khung nghiên cứu c a luận án
Tác giả luận án đề xuất khung nghiên cứu áp dụng cho đề tài luận án theo
hình 1 dưới đây:
MỤC TIÊU
NGHIÊN CỨU
NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

TỔNG QUAN

Toàn cầu hóa, CMCN 4.0
và Chiến lược phát triển
quốc gia

Định hướng
phát triển
KTXH TP. Hà
Nội

Lý luận và kinh nghiệm
thực tiễn về chuyển dịch
CCKTN của thành phố
lớn theo hướng PTBV

Chính quyền
thành phố
và nhà đầu tư

Thực trạng chuyển dịch
CCKTN của TP. Hà Nội
theo hướng PTBV giai
đoạn 2009 – 2017

Sản phẩm
chủ lực

Giải pháp

Định hướng chuyển
dịch CCKTN của TP.
Hà Nội đến năm
2030 theo hướng
PTBV

KẾT LUẬN
VÀ KIẾN NGHỊ

Lĩnh vực
công nghệ cao

Hình 1. Khung nghiên cứu của luận án
(Nguồn: Tác giả)

5

Theo khung nghiên cứu ở hình 1, để thực hiện thành công luận án, tác giả
thực hiện các bước chính như sau:
- Thứ nhất, xác định rõ mục tiêu nghiên cứu để làm cơ sở triển khai các công
việc tiếp sau nhằm hoàn thành luận án. Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất
định hướng và giải pháp chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV của thành phố Hà
Nội đến năm 2030.
- Thứ hai, xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu, tác giả tiến hành tổng quan các
công trình khoa học đã công bố có nội dung liên quan đến đề tài luận án. Thông qua
tổng quan, tác giả xác định những nội dung có thể kế thừa và những khoảng trống
luận án cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu.
- Thứ ba, xuất phát từ mục tiêu nghiên cứu và tổng quan nghiên cứu, tác giả
xác định những nội dung nghiên cứu chính của luận án. Đó là: (1) Những vấn đề lý
luận và kinh nghiệm thực tiễn về chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo
hướng PTBV; (2) Thực trạng chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội theo
hướng PTBV trong giai đoạn 2009 - 2017; (3) Đề xuất định hướng và giải pháp
chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hướng PTBV.
- Thứ tư, sau khi đã nghiên cứu các vấn đề nêu trên tác giả kiến nghị đối với
Trung ương và chính quyền thành phố Hà Nội những công việc phải làm để chuyển
dịch CCKTN của Thủ đô Hà Nội thành công.

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là CCKTN và chuyển dịch CCKTN của thành
phố Hà Nội trong giai đoạn 2009 - 2017 và đến năm 2030 theo hướng PTBV. Trong quá
trình nghiên cứu luận án đặc biệt coi trọng các chủ thể tham gia vào việc chuyển dịch
CCKTN của thành phố Hà Nội là cơ quan QLNN và DN trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

4.2. Phạm vi nghiên cứu
4.2.1.Phạm vi về thời gian
Luận án tập trung nghiên cứu thực trạng chuyển dịch CCKTN giai đoạn
2009 - 2017 từ khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính; đề xuất định hướng và giải
pháp chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội theo hướng PTBV đến năm 2030.
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4.2.2. Phạm vi về không gian
Luận án tập trung nghiên cứu vấn đề chuyển dịch CCKTN trên địa bàn thành
phố Hà Nội theo hướng PTBV. Đồng thời, trong quá trình nghiên cứu sẽ quan sát mối
quan hệ với cả nước và với các địa phương khác để đối chứng, so sánh.
4.2.3. Phạm vi về nội dung
Luận án tập trung nghiên cứu chuyển dịch CCKTN, cơ cấu nội bộ ngành đáp
ứng yêu cầu của việc nghiên cứu tổng thể. Luận án nghiên cứu cả lý luận và thực
tiễn, nghiên cứu cả hiện trạng (những thành công, hạn chế và nguyên nhân của hạn
chế trong quá trình chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội trong giai đoạn
2009 - 2017) và cả định hướng và giải pháp chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà
Nội đến năm 2030 theo hướng PTBV. Trong quá trình nghiên cứu luận án theo đuổi
mục tiêu chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội theo hướng PTBV và đặc biệt
coi trọng chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV về kinh tế.

5. Phƣơng pháp tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu
5.1. Phương pháp ti p cận
Luận án tiếp cận đối tượng nghiên cứu theo những hướng chủ yếu sau đây:
Tiếp cận hệ thống: Luận án coi CCKTN của nền kinh tế là một hệ thống mà
trong đó các phân ngành là những bộ phận cấu thành nền kinh tế quốc dân. Các bộ
phận này có quan hệ mật thiết với nhau và cùng nhau tương tác trong quá trình phát
triển để đạt được mục tiêu chung là PTBV như kỳ vọng.
Tiếp cận từ lý thuyết đến thực tiễn: Từ việc làm rõ những vấn đề lý thuyết về
chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV tác giả đi đến làm rõ nội hàm, bản chất của
chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội. Sau khi làm rõ những vấn đề lý thuyết,
tác giả lấy đó làm cơ sở để tiến hành phân tích hiện trạng (trong giai đoạn 2009 –
2017) và đề xuất định hướng và giải pháp chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà
Nội (đến năm 2030) theo hướng PTBV.
Tiếp cận từ vĩ mô đến vi mô: Luận án tiếp cận chuyển dịch CCKTN từ tổng
thể nền kinh tế với tư cách là một hệ thống đến CCKTN, các ngành, các phân ngành
với tư cách là các phân hệ. Đồng thời luận án tiếp cận tới DN với tư cách là tế bào

7

của nền kinh tế và với tư cách là các tế bào của m i ngành, lĩnh vực của nền kinh tế
ở Hà Nội.
T ếp ận t o n uy n

N n – Quả: Mọi kết quả đều có nguyên nhân của nó.

Tác giả tìm ra nguyên nhân của những yếu k m và đề xuất giải pháp chuyển dịch
CCKTN của thành phố Hà Nội theo hướng PTBV.

5.2. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành mục tiêu đề ra, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu
chủ yếu sau đây:
- P ươn

p áp phân tích hệ thống: Phương pháp phân tích hệ thống

được vận dụng trong nhiều nội dung nghiên cứu của luận án, song tiêu biểu là
sử dụng để xây dựng khung nghiên cứu về chuyển dịch CCKTN theo hướng
PTBV; sử dụng để phân tích CCKTN như là một hệ thống và là phân hệ của
nền kinh tế quốc dân cũng như hệ thống các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch
CCKTN theo hướng PTBV. Vì thế, sử dụng phương pháp phân tích hệ thống
trong trường hợp này giúp tác giả luận án phân tích, đánh giá CCKTN một cách
logic, biện chứng.
- P ươn p

pp nt

t ống kê: Tác giả sử dụng phương pháp phân tích

thống kê để phân tích hiện trạng chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội giai
đoạn 2009 - 2017; đồng thời sử dụng phương pháp này để phân tích số liệu phục vụ
cho dự báo định hướng và chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội đến năm
2030 theo hướng PTBV.
- P ươn p p so s n : Tác giả sử dụng phương pháp so sánh để so sánh sự
thay đổi tỉ trọng của các ngành trong GRDP địa phương, mức độ chuyển dịch
CCKTN, hiệu quả chuyển dịch CCKTN qua các năm 2008 và 2017 cũng như của
các năm 2018, 2025 và 2030. Đồng thời, sử dụng để so sánh các giải pháp đã thực
hiện với yêu cầu đặt ra của chuyển dịch CCKTN để xem mức độ phù hợp, đúng đắn
của các giải pháp đã thực thi. Ngoài ra, phương pháp này còn được sử dụng để so
sánh chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội với cả nước cũng như với các
thành phố lớn, tỉnh khác khi có yêu cầu và khi có điều kiện.
- P ươn p p ự

o: Tác giả luận án sử dụng phương pháp dự báo chủ yếu

trong chương 4 của luận án. Sử dụng để dự báo các nhân tố ảnh hưởng, mức độ chuyển
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dịch CCKTN, tính toán các nhu cầu vốn đầu tư, phát triển doanh nghiệp và tính toán
định lượng các giải pháp nhằm chuyển dịch CCKTN thành công đến năm 2030.
- P ươn pháp chuyên gia: Ở luận án này phương pháp chuyên gia được
tác giả sử dụng để lấy thêm thông tin, thẩm định những kết quả nghiên cứu cũng
như thẩm định các kết luận của tác giả trong quá trình triển khai nghiên cứu,
hoàn thiện luận án. Phương pháp chuyên gia được tác giả luận án vận dụng ở cả
4 chương trong luận án: Ở

ươn 1, việc xin ý kiến chuyên gia giúp tác giả có

sự lựa chọn chính xác hơn về các nội dung cần tổng quan; Ở

ươn 2, tác giả đã

tiếp thu ý kiến của các chuyên gia để đưa ra những quan niệm hoàn thiện hơn ở
phần lý luận về chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV.
Trong quá trình triển khai nghiên cứu luận án tác giả đã mời các chuyên gia có
kinh nghiệm tham góp ý kiến báo cáo các chuyên đề đồng thời xin ý kiến các
chuyên gia về dự thảo báo cáo ở tổ bộ môn; Ở

ươn 3, các ý kiến chuyên gia

giúp tác giả có thêm thông tin để điều chỉnh hợp lý một số nhận định về CCKT,
chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội; Ở

ươn 4, tác giả đã tiếp thu ý

kiến các chuyên gia trong việc hoàn thiện định hướng chuyển dịch CCKTN, dự
báo một số các chỉ tiêu và các giải pháp chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà
Nội đến năm 2030 theo hướng PTBV.
- P ươn p p p n t

n s

: Phương pháp này được tác giả sử dụng

để phân tích, đánh giá mức độ hiệu quả của chính sách đã và đang thực thi trong
việc chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội ở thời gian vừa qua. Cùng với đó,
tác giả cũng sử dụng phương pháp này để đề xuất các giải pháp mang tính chính
sách nhằm chuyển dịch CCKTN Hà Nội đạt hiệu quả.
- P ươn pháp phân nhóm, diễn giải và quy nạp: Tác giả sử dụng các
phương pháp này trong phần tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài
nước cũng như được sử dụng trong quá trình phân tích hiện trạng chuyển dịch
CCKTN và dự báo chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội.
- P ươn p

p sử dụng mô hình toán: Tác giả sử dụng phương pháp đánh

giá tốc độ chuyển dịch CCKTN (phương pháp v c - tơ) qua các năm, tính từ 2008
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đến 2017 cũng như tính từ 2018, 2025 đến 2030, sử dụng phương pháp phân tích tỉ
trọng (SSA) để đánh giá đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào hiệu quả phát triển
kinh tế của thành phố Hà Nội.
- P ươn p

p sử dụng mô hình SWOT: được sử dụng để xác định điểm

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức đối với chuyển dịch CCKTN của Hà Nội, làm
cơ sở đánh giá thực trạng chuyển dịch CCKTN giai đoạn 2009 - 2017 và đề xuất
các giải pháp chuyển dịch CCKTN đến năm 2030.

6. Đóng góp mới của luận án
6.1. Những đóng góp mới về mặt học thuật và lý luận:
Luận án đưa ra quan niệm mới về CCKTN của thành phố lớn (quan hệ tỉ lệ giữa
khối ngành dịch vụ với công nghiệp CNC và nông nghiệp đô thị trong CCKTN); Quan
niệm mới về chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV (việc thay
đổi, làm mới CCKTN theo hướng hiện đại và theo đuổi mục tiêu PTBV; đồng
thời chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn vừa đảm bảo sự bền vững cho chính
bản thân việc chuyển dịch CCKTN và góp phần vào sự PTBV chung của cả nền
kinh tế). Phương thức thực hiện chuyển dịch CCKTN đó là thay đổi cơ cấu đầu
tư và phát triển DN lớn. Luận án đã chỉ ra 5 điều kiện cơ bản để chuyển dịch
CCKTN: (i)

chí chính trị và quyết tâm của Chính quyền địa phương; (ii) Đội

ngũ DN và nhà đầu tư lớn, có tiềm lực; (iii) Sự ủng hộ và hưởng ứng của dân cư
và cộng đồng DN; (iv) Thị trường; (v) Kết cấu hạ tầng thuận lợi. Luận án xác
định hai nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả và đóng góp của chuyển dịch CCKTN
vào hiệu quả phát triển kinh tế của thành phố lớn.

6.2. Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ k t quả nghiên cứu, khảo
sát c a luận án:
- Các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô chưa được phát huy tối đa hiệu quả.
CCKTN có nhiều điểm mới, tiến bộ (công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, xuất hiện
nhiều sản phẩm mới) song mức độ hiện đại hoá chưa cao. Tốc độ chuyển dịch
CCKTN hướng tới mục tiêu PTBV còn chậm. Đóng góp của chuyển dịch CCKTN
vào hiệu quả phát triển của nền kinh tế c n hạn chế.
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- Các nguyên nhân chủ yếu của hạn chế, yếu kém trong chuyển dịch CCKTN
của Hà Nội đó là: (1) Công tác quản lý và điều hành chuyển dịch CCKTN còn nhiều
bất cập; (2) Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý; (3) Thiếu các doanh nghiệp lớn; (4) Thiếu
nhân lực chất lượng cao; (5) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa hiện đại, đồng bộ; (6)
Thị trường phát triển nhưng chưa bền vững.
- Để đảm bảo chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội đến năm 2030
theo hướng PTBV cần phải thực hiện đồng bộ 06 giải pháp cơ bản, đó là: (i) Nâng
cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với chuyển dịch CCKTN đặc biệt có chính sách
thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển, chuyển dịch CCKTN theo
định hướng đã xác định; (ii) Đổi mới đầu tư đáp ứng yêu cầu chuyển dịch CCKTN
theo hướng PTBV; (iii) Phát triển hệ thống doanh nghiệp với nhiều doanh nghiệp
lớn và hoạt động có hiệu quả; (iv) Phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu
cầu phát triển của doanh nghiệp và phát triển lĩnh vực công nghệ cao, ngành sản
phẩm chủ lực; (v) Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh mạng; (vi) Phát triển đồng bộ các loại
thị trường, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

7. Cấu trúc của luận án
Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung
chính của luận án được cấu trúc thành 04 chương:
- Chương 1: Tổng quan các công trình khoa học liên quan đến chuyển dịch
cơ cấu kinh tế ngành của thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững
- Chương 2: Cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu
kinh tế ngành của thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững
- Chương 3: Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố Hà
Nội theo hướng phát triển bền vững giai đoạn 2009 - 2017
- Chương 4: Định hướng và giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của
thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hướng phát triển bền vững
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CHƢƠNG 1
TỔNG QUAN CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC LIÊN QUAN ĐẾN
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ LỚN
THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Căn cứ vào yêu cầu nghiên cứu lý luận, thực tiễn của luận án, tác giả đã
nghiên cứu 67 tài liệu trong nước và 24 tài liệu nước ngoài. Việc tổng quan hướng tới
xác định rõ những nội dung có thể kế thừa và những vấn đề cần tiếp tục đi sâu làm rõ.
Với tinh thần đó, tác giả tập trung tổng quan theo các vấn đề chủ yếu sau đây:

1.1. Tình hình nghiên cứu về cơ cấu kinh tế ngành và chuyển dịch cơ
cấu kinh tế ngành
1.1.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài
Trên thế giới, trong số các nghiên cứu lý thuyết về chuyển dịch CCKT cần
phải kể đến các công trình và các tác giả tiêu biểu đó là:
Theo học giả Võ Huy Khương [31], lý thuyết chuyển dịch CCKT ra đời từ
khi lý thuyết kinh tế bắt đầu có sự quan tâm đáng kể đến sự thay đổi cơ cấu trong
nền kinh tế, ông dẫn nhận định của Pasinetti (1981) chuyển dịch CCKT là một hệ
quả tất yếu của tăng trưởng kinh tế, do đó trong quá trình tăng trưởng sẽ có ngành
đạt đến mức giới hạn. Xét theo chiều ngược lại, sự chuyển dịch CCKT một cách
phù hợp sẽ giúp gia tăng hiệu quả sử dụng yếu tố đầu vào, từ đó thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế. Theo Kuznets S [92] quan niệm CCKT là một khung mạch lạc của
các bộ phận có quan hệ với nhau, mà m i bộ phận có vai trò riêng biệt nhưng lại có
cùng một số mục tiêu chung. Như vậy, CCKT là tổng thể các bộ phận của nền kinh
tế, có mối quan hệ hữu cơ với nhau theo những tỉ lệ nhất định về mặt lượng và liên
quan chặt chẽ với nhau về mặt chất. Các bộ phận kinh tế tác động qua lại với nhau
trong cùng một không gian và thời gian nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao.
Học giả H. Chenery [86] quan niệm chuyển dịch CCKT là các thay đổi về
CCKT và thể chế cần thiết cho sự tăng trưởng liên tục của tổng sản phẩm quốc dân
(GDP), bao gồm sự tích lũy của vốn vật chất và con người, thay đổi nhu cầu, sản
xuất, lưu thông và việc làm. Ngoài ra c n các quá trình KTXH kèm theo như đô thị
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hóa, biến động dân số, thay đổi thu nhập. Học giả cho rằng, mức thu nhập bình quân
đầu người càng cao thì công nghiệp và dịch vụ càng phát triển và chỉ khi công
nghiệp và dịch vụ phát triển mới có mức thu nhập bình quân đầu người cao. Dựa
vào các công trình nghiên cứu về sự phát triển của nhiều quốc gia trong giai đoạn
1930 – 1940, Fisher [87] đã chỉ ra rằng: sự phát triển của các quốc gia sẽ gắn liền
với sự phát triển của ba khu vực, đó là: khu vực I (nông nghiệp); khu vực II (khu
vực sản xuất hay khu vực công nghiệp) và khu vực III (khu vực dịch vụ). Trong đó,
khu vực I là khu vực sản xuất các loại hàng hóa cơ bản và tiềm năng phát triển của
khu vực này trong một chừng mực nào đó là bị hạn chế; khu vực II tạo ra các loại
hàng hóa lâu bền để phục vụ cho các nhu cầu tiêu dùng trung gian; khu vực III sản
xuất các loại hàng hóa xa xỉ và các đầu vào trung gian dưới nhiều loại hình dịch vụ
khác nhau, và đây là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển trong xã hội hiện đại.
Học giả Rostow, W.W [103] cho rằng quá trình phát triển của bất cứ quốc
gia nào trên thế giới cũng đều phải trải qua 5 giai đoạn tuần tự gồm: xã hội
truyền thống, chuẩn bị cất cánh, cất cánh, trưởng thành và tiêu dùng cao. Theo lý
thuyết này, hầu hết các nước đang phát triển đang trong quá trình CNH nằm ở
trong khoảng giai đoạn chuẩn bị cất cánh và cất cánh. Ông cho rằng điều kiện để
thực hiện thành công được giai đoạn chuẩn bị cất cánh gồm: (i) Tỉ lệ đầu tư tăng
từ 5-10% trong GDP; (ii) Xây dựng được những lĩnh vực đầu tàu (các ngành
công nghiệp cơ bản như điện, công nghệ thông tin...); (iii) Phải có bộ máy quản
lý năng động, biết sử dụng kỹ thuật và tăng cường quan hệ kinh tế đối ngoại.
Ông đã đưa ra những gợi ý quan trọng về sự lựa chọn dạng CCKT hợp lý tương
ứng với m i gian đoạn phát triển.
Học giả Đinh Phi Hổ [19] dẫn nhận định của Thirwall (1994), hai mục tiêu
cơ bản của phát triển kinh tế là chuyển dịch CCKT từ nền kinh tế nông nghiệp
truyền thống sang CCKT của nền kinh tế hiện đại là nâng cao chất lượng cuộc sống
của đại bộ phận dân cư xã hội. Chất lượng cuộc sống thể hiện ở 3 mặt: Tuổi thọ dân
cư, trình độ dân trí và thu nhập dân cư.

1.1.2. Các công trình nghiên cứu trong nước
Vấn đề CCKTN và chuyển dịch CCKTN được đề cập trong nhiều nghiên
cứu, có thể kể đến một số công trình tiêu biểu sau đây: Nghiên cứu của Bùi Tất
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Thắng (2006), Ngô Doãn Vịnh (2006), Đoàn Thị Thu Hà (2010), Ngô Thắng Lợi
(2012), Phạm Ngọc Linh (2012), Mai Văn Tân (2014)...đã làm sáng tỏ những vấn
đề lý thuyết cơ bản về CCKT và chuyển dịch CCKTN. Đây là những cơ sở khoa
học quan trọng được tác giả luận án tham khảo khi xây dựng cơ sở lý luận về
chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV.
Các học giả Đoàn Thị Thu Hà [18], Ngô Thắng Lợi [37] đưa ra quan điểm
“CCKT là tổng thể các bộ phận hợp thành nền kinh tế cùng các mối quan hệ chủ
yếu về địn t n và địn

ượng, ổn định và phát triển giữa các bộ phận ấy với nhau

hay của toàn bộ hệ thống trong nhữn đ ều kiện của nền sản xuất xã hội và trong
những khoảng thời gian nhất định”. Các học giả cho rằng CCKT không chỉ thể hiện
ở quan hệ tỉ lệ về mặt số lượng mà quan trọng hơn là mối quan hệ tác động qua lại
giữa các bộ phận hợp thành nền kinh tế. Các mối quan hệ này được hình thành trong
những điều kiện KTXH nhất định. Vì vậy, CCKT còn biểu hiện các quan hệ tỉ lệ về
mặt chất lượng. Học giả Ngô Doãn Vịnh [79, 80, 81] quan niệm rằng “Cơ ấu của
nền kinh tế quốc dân là tổng thể những mối quan hệ về chất ượng và số ượng giữa
các bộ phận cấu t àn đó tron một không gian, thời gian và trong một đ ều kiện
KTXH nhất định”. Ông cho rằng CCKT là thuộc tính có ý nghĩa quyết định của nền
kinh tế, nó phản ánh tính chất và trình độ phát triển của nền kinh tế, phản ánh số
lượng và chất lượng các phần tử hợp thành trong mối liên kết chặt chẽ với nhau để
tạo nên hệ thống kinh tế vận động và phát triển không ngừng. Sự liên kết, phối hợp
giữa các bộ phận hợp thành hệ thống càng chặt chẽ, tương tác giữa các bộ phận hợp
thành ở trình độ càng cao thì sự phát triển hài h a được đảm bảo, hệ thống càng
phát triển và cơ hội đem lại kết quả càng cao, hiệu quả càng lớn.
Các học giả Phạm Ngọc Linh [36], Ngô Thắng Lợi [37], Ngô Doãn Vịnh
[80] cho rằng xét trên khía cạnh tăng trưởng và phát triển kinh tế thì dạng
CCKTN được xem là quan trọng nhất vì nó phản ánh sự phát triển của KHCN,
lực lượng sản xuất, phân công lao động chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất.
Các học giả đưa ra quan điểm “CCKTN à tươn quan
thể kinh tế, thể hiện mối quan hệ hữu ơ và sự t

ữa các ngành trong tổng

động qua lại cả về số và chất

ượng giữa các ngành với nhau. Các mối quan hệ này được hình thành trong
nhữn đ ều kiện KTXH nhất định luôn luôn vận độn và ướng vào những mục
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tiêu cụ thể”. Như vậy, CCKTN được thể hiện trên hai nội dung: (i) Số lượng các
ngành kinh tế được hình thành; (ii) Mối quan hệ tương h giữa các ngành với
nhau bao gồm mặt số lượng và chất lượng.
Học giả Hoàng Thị Thanh Nhàn [44], trình bày khái quát bối cảnh chung
dẫn đến việc Chính phủ Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan tiến hành điều chỉnh
cơ cấu, chương trình điều chỉnh cơ cấu trong các khu vực kinh tế chủ chốt như
tài chính, ngân hàng, công ty... và đánh giá kết quả và dự báo triển vọng của
chương trình điều chỉnh cơ cấu. Học giả Lưu Ngọc Trịnh [72] nghiên cứu các
tiến trình phát triển kinh tế hàng hóa của Seoul, Incheon (Hàn Quốc). Học giả
Trần Ngọc [43] trình bày bối cảnh phát triển của Thâm Quyến (Trung Quốc) từ
một làng chài thành đô thị tráng lệ, các chính sách của Thâm Quyến trong việc
phát triển kinh tế hiện đại. Học giả Lương Minh Cử [10] đã phân tích bối cảnh,
kết quả của chuyển dịch CCKTN của TP.HCM, các bài học về chuyển dịch
CCKTN mà TP.HCM đã thành công. Học giả Võ Huy Khương [31] đã phân tích
thực trạng, chỉ rõ thành công, hạn chế của chuyển dịch CCKTN của Đà Nẵng từ
đó đưa ra các giải pháp và định hướng phát triển. Các nghiên cứu cung cấp các
bài học kinh nghiệm và gợi ý chính sách đối với Việt Nam và một số thành phố
lớn trong quá trình chuyển dịch CCKTN.
Nhận định: Đã có nhiều công trình nghiên cứu về CCKT (với 3 phương
diện: CCKTN, cơ cấu lãnh thổ và cơ cấu thành phần kinh tế), phân tích, xem xét
chuyển dịch CCKT theo quan niệm truyền thống. Đó là cơ cấu của 3 khối ngành
nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Tác giả đồng tình và kế thừa với các quan
điểm, tư tưởng cho rằng cơ cấu là thuộc tính của nền kinh tế, nó quyết định tính
chất và trình độ phát triển kinh tế . Nhìn chung các học giả chưa bàn sâu đến
CCKTN với cách phân chia theo hướng hiện đại (lĩnh vực sản SXSP dịch vụ và
SXSP vật chất; lĩnh vực CNC với phần còn lại; lĩnh vực SPCL với phần còn lại).

1.2. Tình hình nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo
hƣớng phát triển bền vững
1.2.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài
PTBV, theo Ủy ban thế giới về Môi trường và Phát triển (WCED) [108],
chính là “Phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn
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hạ đến khả năn t oả mãn nhu cầu các thế hệ mai sau” đang được sử dụng rộng
rãi. Việc đưa ra khái niệm này đã đặt nền móng cho việc nghiên cứu bản chất và các
tiêu chí đánh giá PTBV ở các quốc gia. PTBV được thể hiện ở cả ba lĩnh vực: kinh
tế - xã hội - môi trường và trọng tâm của nó chính là con người. Mục tiêu của PTBV
mà WCED đưa ra là làm thế nào để đạt được phát triển ở hiện tại mà không ảnh
hưởng đến cuộc sống và sự phát triển sau này. Nội hàm về PTBV được tái khẳng
định tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển ở Rio de Janero
(Brazil) năm 1992 và Hội nghị Thượng đỉnh thế giới về PTBV ở Cộng hòa Nam Phi
năm 2002. Chủ trương này cho rằng PTBV là yếu tố quyết định sự tồn vong của
nhân loại, PTBV là việc khai thác các sản phẩm tự nhiên thỏa mãn nhu cầu của thế
hệ hiện tại không gây phương hại đến việc thỏa mãn của các thế hệ trong tương lai.
PTBV dựa trên 3 trụ cột: (i) Công nghệ hiện đại; (ii) Quản trị tốt; (iii) thân thiện với
môi trường. Tư tưởng của lý thuyết PTBV đó là hiện đại hóa và thân thiện với môi
trường là một vấn đề quan trọng không chỉ ở hiện tại mà cả tương lai.
Lý thuyết của C.Mác [91] về cơ cấu ngành đã đưa ra các phạm trù về CCKTN
hợp lý là cơ cấu có khả năng tạo ra quá trình tái sản xuất mở rộng, phải đáp ứng các
điều kiện như phù hợp với các quy luật khách quan, phù hợp với xu thế kinh tế, chính
trị khu vực và thế giới, phản ảnh khả năng khai thác, sử dụng các nguồn lực kinh tế
trong nước. Học giả Nguyễn Thị Tuệ Anh [3] dẫn nhận định của Dichtl và Issing
(1994), tăng trưởng và chuyển dịch CCKT tuy là hai quá trình diễn ra độc lập với nhau,
chuyển dịch CCKT là biểu hiện gắn liền với quá trình tăng trưởng. Khi đưa công nghệ
mới, tiên tiến hơn vào một số ngành sản xuất, ở các ngành đó sẽ diễn ra quá trình thay
thế giữa các nhân tố sản xuất. Nhờ công nghệ mới, cơ cấu sản xuất đã thay đổi và kết
quả là các ngành này tăng NSLĐ, tăng sản phẩm có hàm lượng VA cao, tức là tăng
đóng góp vào tăng trưởng so với trước.
Học giả Syrquin, M [107] đã mô tả quá trình chuyển dịch CCKTN gồm ba
giai đoạn: (1) sản xuất nông nghiệp, (2) công nghiệp hóa, và (3) nền kinh tế phát
triển. Gia đoạn 1: có đặc trưng chính là sự thống trị của các hoạt động của khu
vực khai thác, đặc biệt là nông nghiệp. G a đoạn 2 ay à

a đoạn công nghiệp

hóa: có đặc điểm nổi bật là tầm quan trọng trong nền kinh tế đã được chuyển từ
khu vực nông nghiệp sang khu vực chế biến và chỉ tiêu chính để đo lường sự dịch
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chuyển này là tầm quan trọng của khu vực chế biến trong đóng góp và tăng trưởng
kinh tế chung ngày càng tăng lên. G a đoạn 3: là giai đoạn của một nền kinh tế
phát triển, khu vực dịch vụ trở thành khu vực quan trọng nhất và chiếm tỉ trọng
lớn nhất trong cơ cấu GDP hay tỉ trọng ngành dịch vụ thống trị trong CCKTN ở
giai đoạn nền kinh tế phát triển. Học giả Lewis, W.Athur [94] đưa ra Lý thuyết nhị
nguyên, đã giải thích mối quan hệ giữa nông nghiệp và công nghiệp trong quá trình
tăng trưởng, gọi là “mô hình hai khu vực cổ điển”, phân chia nền kinh tế thành 2
khu vực: nông - công nghiệp và nghiên cứu sự di chuyển lao động giữa hai khu vực.
Sự phát triển công nghiệp quyết định tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào khả năng
thu hút lao động dư thừa từ nông nghiệp, phụ thuộc vào tích lũy vốn. Mô hình
Lewis giải quyết mối quan hệ giữa 2 khu vực trong quá trình tăng trưởng. Khi nông
nghiệp có dư thừa lao động thì tăng trưởng kinh tế được quyết định bởi khả năng
tích lũy và đầu tư của khu vực công nghiệp. Tuy nhiên, giả định không thực tế: tỉ lệ
lao động thu hút sang khu vực công nghiệp tương ứng với tỉ lệ vốn tích lũy ở khu
vực này. Thành thị không có thất nghiệp. Nông thôn có thể giải quyết việc làm mà
không phải ra thành phố. Mô hình 2 khu vực của Oshima, Harry T. [100] phân tích
đối với các nước Châu Á gió mùa lại có quan điểm khác với Lewis, cho rằng dư
thừa lao động nông nghiệp không phải lúc nào cũng xảy ra, việc đầu tư cho cả nông
nghiệp và công nghiệp là không khả thi vì thiếu nguồn lực vốn, lao động và kỹ năng
quản lý. Từ đó Oshima đề xuất đầu tư phát triển trong nền kinh tế theo 3 giai đoạn:
Giai đoạn đầu cần đầu tư tạo việc làm trong nông nghiệp ở thời gian nhàn r i; giai
đoạn 2 hướng tới có việc làm đầy đủ bằng cách đầu tư chiều rộng vào cả hai khu
vực nông nghiệp và công nghiệp và giai đoạn 3 sau khi có việc làm đầy đủ thực
hiện phát triển các ngành kinh tế theo chiều sâu nhằm giảm cầu lao động. Cứ như
vậy nền kinh tế sẽ đạt được tăng trưởng một cách ổn định.
Học giả Albert Hirschman [88] đưa ra mô hình “tăng trưởng không cân đối”,
thể hiện ý niệm về chỉ số lan tỏa và độ nhạy của các ngành, và cấu trúc kinh tế ở
đây được hiểu là sự lan tỏa số nhân của các ngành trong nền kinh tế; sau đó hàm ý
nguồn tiền đầu tư nên tập trung vào các ngành “trọng điểm”. Các ngành này sẽ có
mức độ lan tỏa cao hơn các ngành khác đến nền kinh tế hoặc các ngành có độ nhạy
cao đối với nền kinh tế. Ông cho rằng, sự phát triển tốt nhất được tạo ra từ sự mất
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cân đối. Một số quốc gia đã ứng dụng mô hình cân đối liên ngành cho việc lựa chọn
ngành trọng điểm của nền kinh tế để có hướng ưu tiên đầu tư hợp lý, tạo điều kiện
cho các ngành này thể hiện vai tr đối với nền kinh tế, từ đó thúc đẩy phát triển kinh
tế nhanh và bền vững hơn.
Học giả Michael E.Porter [47] nhấn mạnh vai trò của CCKT, nhấn mạnh tới
vấn đề về lợi thế so sánh động và ảnh hưởng của nó tới hình thành những ngành, sản
phẩm có sức cạnh tranh cao và kết quả là hình thành một CCKTN có khả năng sinh
lời cũng như có khả năng cạnh tranh trong mọi tình huống, việc tái CCKT của m i
nước phải chú ý tới sự phát triển của các chu i giá trị toàn cầu. Việc tái CCKT phải
chú ý phát huy lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh để hình thành sản phẩm công nghiệp
chủ lực và có quyết định đúng đắn về sản xuất trong nước hay nhập khẩu. Học giả
Just Yifu Lin [90] đề xuất các lý thuyết cơ cấu mới dựa trên các nguyên tắc sau: Thứ
nhất, lợi thế so sánh của nền kinh tế được xác định bởi nguồn nhân tố đầu vào và
CCKT có sẵn tại bất kỳ mức độ phát triển cụ thể và khác nhau từ mức độ này sang
mức độ khác. Thứ hai, m i cấp độ phát triển kinh tế là một điểm trong quá trình liên
tục, quy mô của phát triển kinh tế trong thực tế mở rộng từ hoạt động nông nghiệp
truyền thống có thu nhập thấp đến công nghiệp phát triển có thu nhập cao. Thứ ba,
căn cứ vào lợi thế so sánh của mình để xây dựng các ngành công nghiệp là cách tốt
nhất để các quốc gia đang phát triển duy trì nâng cấp công nghiệp và tăng trưởng
kinh tế.

1.2.2. Các công trình nghiên cứu trong nước
Học giả Ngô Doãn Vịnh [80], đưa ra lý thuyết trọng cơ cấu đó là cơ cấu
quyết định tính chất và trình độ của hệ thống kinh tế. Ông cho rằng, trong các hiện
tượng kinh tế thì CCKT (của một quốc gia, dân tộc) là biểu hiện đặc trưng tính chất
và trình độ phát triển của hệ thống kinh tế của quốc gia đó. Sự hình thành và phát
triển CCKT không chỉ phụ thuộc vào những yếu tố nội tại của nền kinh tế mà nó
còn phụ thuộc vào các yếu tố từ bên ngoài hệ thống (quốc gia) do đó CCKT không
chỉ mang những đặc tính của một quốc gia mà trong thế giới toàn cầu hóa nó còn
mang đặc tính của các nền kinh tế khác. Vì vậy, việc nghiên cứu CCKT của một
quốc gia nhất thiết phải nghiên cứu xu hướng biến động của nền kinh tế thế giới và
đặc biệt những xu thế phát triển của nền kinh tế hàng đầu.

18

Các học giả Trần Thị Thanh Hương [26], Ngô Thắng Lợi [37], Bùi Tất
Thắng [58], Ngô Doãn Vịnh [80] quan niệm rằng “Chuyển dịch CCKT là việc
chuyển nền kinh tế từ trạng thái này sang trạng thái khác với nhữn đặc tính về
CCKT tốt ơn, đ m ại hiệu quả cao ơn”. Mục đích của chuyển dịch CCKT là
làm cho nền kinh tế phát triển có chất lượng hơn, bền vững hơn. Học giả Vũ
Thành Hưởng [27] cho rằng một trong những đặc điểm quan trọng của chuyển dịch
CCKTN theo hướng hiện đại đó là tỉ trọng ngành dịch vụ chiếm trong GDP ngày
càng tăng. Đây là quá trình phát triển chuyển nền kinh tế từ giai đoạn sản xuất vật
chất sang nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chuyển dịch CCKTN phải tuân
theo những quy luật chung đồng thời tích cực tiếp cận những lĩnh vực KHCN hiện
đại một cách có lựa chọn và có sự chuẩn bị tốt các điều kiện về con người, cơ chế
chính sách và cơ sở vật chất. Học giả Đàm Thị Hiền [22] đã đưa ra quan điểm về
CCKT hiện đại phát triển dựa trên nền tảng CNC, thân thiện với môi trường và có
biểu hiện của nó tỉ trọng lĩnh vực sử dụng CNC, SPCL trong tổng GRDP ngày
càng gia tăng. Tác giả chỉ rõ CCKT hiện đại là hệ quả của đầu tư, để hình thành
được CCKT hiện đại thì cần phải đầu tư phát triển các lĩnh vực sử dụng CNC, phát
triển SPCL, xây dựng kết cấu hạ tầng áp dụng cho địa phương cấp tỉnh, thành phố
nhỏ. Các vấn đề về chuyển dịch CCKTN, làm mới CCKTN theo hướng hiện đại,
bền vững ở cấp độ thành phố lớn cần tiếp tục bổ sung và làm rõ hơn.
Học giả Vũ Minh Khương [32] cho rằng cải cách cơ cấu là n lực tổng hợp
của toàn xã hội, trong đó Chính phủ đóng vai tr trung tâm, nhằm nâng cao mạnh mẽ
NSLĐ và hiệu quả sử dụng nguồn lực, tăng thêm việc làm, kiến tạo nền tảng lâu dài
và thuận lợi hơn cho công cuộc phát triển. Tâm điểm của cải cách cơ cấu là tăng
NSLĐ, được đo bằng VA tạo ra trên m i đơn vị nguồn lực, trên cơ sở đó các nhà
quản lý kinh tế có thể xây dựng các định hướng và quyết định trong điều chỉnh
chuyển dịch CCKT một cách có hiệu quả. Học giả Vũ Trọng Lâm [33] cho rằng việc
phát triển các ngành mũi nhọn có thể là động lực kéo theo sự phát triển của các
ngành có liên quan, dẫn đến số lượng việc làm lớn và số lượng việc làm được tạo ra
phụ thuộc vào NSLĐ, trong đó khu vực công nghiệp và dịch vụ có tốc độ tăng
trưởng việc làm cao hơn khu vực nông nghiệp. Ông cũng chỉ rõ, trong thời đại toàn
cầu hóa và kinh tế tri thức hiện nay, ngành dịch vụ có vai trò ngày càng quan trọng
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đối với nền kinh tế thế giới và các nền kinh tế quốc gia, phát triển ngành dịch vụ sẽ
góp phần tạo ra một quá trình đô thị hóa bền vững.
Học giả Lê Xuân Bá [4] cho rằng tái CCKT sẽ thành công, đạt được mục
tiêu như dự kiến, nếu thu hút được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của người
dân và các thành phần kinh tế. Trọng tâm của tái cơ cấu các ngành kinh tế là đổi
mới và chuyển đổi cơ cấu công nghiệp và dịch vụ, phát triển các sản phẩm có lợi
thế cạnh tranh, sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chu i giá trị
toàn cầu thuộc các lĩnh vực CNC, một trong những định hướng đó là các ngành
đang tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu trong nước gia tăng có thể sử dụng lợi thế
này làm bàn đạp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài phạm vi thị
trường nội địa, mở rộng xuất khẩu. Các học giả Ngô Thắng Lợi [37], Nguyễn Thị
Cẩm Vân [78], Ngô Doãn Vịnh [80] đã chỉ ra sự thay đổi cơ cấu nền kinh tế Việt
Nam được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố trong đó có sự đóng góp của những thay đổi
trong mối quan hệ ngành. Các nghiên cứu cũng chỉ rõ chuyển dịch CCKTN theo
hướng CNH - HĐH có quan hệ chặt chẽ và có tác động thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
hay hiệu quả phát triển kinh tế phản ánh trực tiếp hiệu quả chuyển dịch CCKT.
Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017 về việc kế hoạch hành động
quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 30 vì sự PTBV [67] bao gồm những quan
điểm, mục tiêu, giải pháp PTBV đến năm 2030 của Việt Nam làm cơ sở cho các
Bộ, ngành, địa phương, tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện và
phối hợp hành động nhằm bảo đảm PTBV tại Việt Nam. Một trong những quan
điểm đó là KHCN là nền tảng, là động lực cho PTBV đất nước, công nghệ hiện
đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi trong các
ngành sản xuất. Một trong những mục tiêu đưa ra đó là đảm bảo tăng trưởng kinh
tế bền vững, toàn diện, liên tục, tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho
tất cả mọi người. Học giả Lại Trần Tùng [55] quan niệm rằng lĩnh vực CNC có
khả năng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ có tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao,
thân thiện với môi trường, từ đó hình thành các ngành sản xuất dịch vụ mới hoặc
hiện đại hóa ngành sản xuất dịch vụ hiện có. Việt Nam đang trong quá trình đẩy
mạnh CNC, HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức vì vậy rất cần thiết phát triển
công nghiệp CNC ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam.
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Học giả Ngô Thắng Lợi [39] đưa quan điểm PTBV phải là sự phát triển gắn
kết hài hòa giữa ba khía cạnh kinh tế, xã hội và môi trường, trong đó sự bền vững
về kinh tế được xem là điều kiện cần để đảm bảo cho sự bền vững trong phát triển.
Theo học giả có 4 vấn đề cần được thực hiện để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh
tế bền vững gồm: duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; gắn tăng trưởng kinh tế
với chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV; gắn tăng trưởng với nâng cao hiệu quả
đạt được của các chỉ tiêu tăng trưởng; bảo đảm tăng trưởng gắn với cân đối vĩ mô
chủ yếu của nền kinh tế.
Các học giả Phạm Thị Khanh [28], Phạm Thị Nga [42], Tạ Đình Thi [61] đã
khái quát các vấn đề chủ yếu về lý luận và thực tiễn chuyển dịch CCKT trên quan
điểm PTBV trên phạm vi cả nước và trong phạm vi vùng kinh tế, thành phố trực
thuộc tỉnh. Các nghiên cứu tập trung vào phân tích chuyển dịch CCKTN theo góc
độ nhóm ngành lớn theo quan niệm truyền thống, cấp độ quốc gia và cấp độ vùng
kinh tế, cấp độ thành phố trực thuộc tỉnh, các nghiên cứu chưa đề cấp nhiều đến vấn
đề điều kiện để chuyển dịch CCKTN. Ở cấp độ thành phố trực thuộc trung ương,
CCKTN sẽ có những khác biệt với thành phố trực thuộc tỉnh. Vì vậy, các vấn đề lý
luận về chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV ở cấp độ địa phương (thành phố
lớn) cần tiếp tục nghiên cứu và bổ sung.
Các học giả Nguyễn Quang Thái và Ngô Thắng Lợi [57] đã nghiên cứu, phân
tích thực trạng phát triển của KTXH Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, phân tích
những yếu tố hay điều kiện để Việt Nam đạt được những tiến bộ khả quan để thực
hiện PTBV, trong đó có đề cập đến những nội dung của vấn đề tăng trưởng với chất
lượng cao thể hiện ở những tiêu chí như xác định CCKT, chuyển dịch CCKT theo
hướng tiến bộ, học giả nhấn mạnh vai trò của CCKT hiện đại đối với PTBV của nền
kinh tế quốc dân. Học giả Huỳnh Ngọc Chương [7] cho rằng một trong những cách
để tăng NSLĐ đó là chuyển dịch sang các hoạt động có VA lớn hơn. Bởi vậy, các
quốc gia cần chuyển dịch từ nông nghiệp và các ngành dịch vụ cấp thấp sang các
ngành chế tạo và các ngành dịch vụ cao cấp. Để làm được điều này, các Chính phủ
cần cung cấp cơ sở hạ tầng có chất lượng, hệ thống giáo dục và phát triển kỹ năng
tốt và các DN cần có khả năng đầu tư và nắm bắt cơ hội. Học giả Vũ Quốc Khánh
[29] cho rằng có sự tác động lẫn nhau giữa tiêu thụ điện năng và tăng trưởng kinh
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tế, ông cho rằng tiêu thụ năng lượng là một yếu tố đầu vào quan trọng ảnh hưởng
trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, trong ngắn hạn tiêu thụ điện có tác động tích cực
tới GDP, tuy nhiên trong dài hạn nhân tố này ảnh hưởng tiêu cực lên GDP. Vì vậy
ông cho rằng Chính phủ cần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng đi đôi với việc thực hiện
những chính sách tiết kiệm năng lượng, giảm tổn thất điện năng, kết hợp dần thay
thế công nghệ tiên tiến sử dụng nguồn năng lượng tái tạo.
Học giả Nguyễn Thị Cẩm Vân [78] quan tâm nhiều tới việc đánh giá cơ cấu đầu
tư gắn với trình độ phát triển của một trạng thái CCKT. Học giả cho rằng phải căn cứ
chủ yếu vào CCKTN cùng với trình độ công nghệ của nền kinh tế, trong đó khối ngành
phi nông nghiệp và công nghệ tiên tiến có vai trò quyết định. Trong phân tích cơ cấu
của nền kinh tế rất cần quan tâm đến quan hệ tỉ lệ giữa các ngành SXSP vật chất và các
ngành SXSP dịch vụ. Để có sự phát triển hài hoà quan hệ tỉ lệ này phải được đảm bảo
tương thích. Học giả Nguyễn Quang Thành [59] cho rằng chủ trương tái CCKT gắn với
mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững của Đảng và Nhà nước đề ra đã được triển
khai quyết liệt trong những năm qua và đã đạt được một số kết quả tích cực, bên cạnh
đó cũng c n không ít hạn chế đó là: cơ cấu đầu tư chậm đổi mới, tái cơ cấu các ngành
kinh tế chưa tạo ra được sự thay đổi tích cực đủ lớn trong cơ cấu kinh tế giữa các
ngành, nội ngành… Một trong những nguyên nhân được học giả chỉ ra đó là năng lực
bộ máy hành chính QLNN về kinh tế còn hạn chế và vai trò giám sát các tổ chức chính
trị - xã hội và người dân đối với tái CCKT c n chưa được phát huy đầy đủ.
Như vậy, chuyển dịch CCKT nói chung, CCKTN nói riêng theo hướng
PTBV là xu hướng chung của các nước trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và
hội nhập kinh tế quốc tế. Tác giả kế thừa tư tưởng của lý thuyết PTBV của
WCED đưa ra với tư tưởng là hiện đại hóa và thân thiện với môi trường là một
vấn đề quan trọng không chỉ ở hiện tại mà cả tương lai. Đây là lý thuyết nền tảng
được tác giả sử dụng trong luận án. Ngoài ra tác giả cũng nhận định đã có một số
công trình nghiên cứu về chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV cấp quốc gia,
vùng và địa phương cấp thành phố. Tuy nhiên, các nghiên cứu đưa ra một cách
rời rạc và chưa có tính chất hệ thống mang tính lý thuyết về chuyển dịch
CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV trong bối cảnh hội nhập kinh tế
quốc tế và CMCN 4.0. Hầu hết các học giả tiếp cận và phân tích chuyển dịch
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CCKTN theo quan điểm truyền thống. Hơn nữa, khi nghiên cứu về chuyển dịch
CCKT các học giả cũng chưa đề cập đến tốc độ chuyển dịch CCKT gắn với hiệu
quả phát triển kinh tế.

1.3. Tình hình nghiên cứu về các yếu tố ảnh hƣởng và điều kiện chuyển
dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hƣớng phát triển bền vững
1.3.1. Các công trình nghiên cứu ở nước ngoài
Học giả Daron Acemoglu và James A.Robinson [12] đưa ra lý thuyết phát
triển dựa vào thể chế, nghiên cứu đã giải thích tại sao các quốc gia thất bại. Hai học
giả nhận thấy rằng quốc gia này thì phát triển thành công và quốc gia khác lại thất
bại, đi tìm lời giải thích cho câu hỏi này, hai học giả đã đi đến một quyết định quan
trọng đó là sự thành bại của các nền kinh tế trên thế giới là do thể chế kinh tế quyết
định. Nếu thể chế tốt thì nền kinh tế phát triển và ngược lại nếu thể chế không tốt thì
nền kinh tế không phát triển. Tư tưởng của lý thuyết này cho thấy một vấn đề quan
trọng đối với CCKT của một thành phố không thể không có một chính quyền có
năng lực quản trị tốt và thân thiện với các nhà đầu tư. Học giả Moe T [98] và North
D.C [99] cho rằng cải cách thể chế giúp cho nền kinh tế phát triển hiệu quả, tạo ra
những khuyến khích để các chủ thể kinh tế tham gia vào quá trình phát triển kinh tế,
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để tạo ra một nền thể chế tốt phục vụ hiệu quả cho
quá trình phát triển và chuyển dịch CCKT của m i quốc gia, m i địa phương.
Học giả Marcus D [97] cho rằng trình tăng trưởng và chuyển dịch CCKT tại m i
quốc gia có liên quan tới sự phát triển của các DN và đội ngũ thương gia. DN chính là chủ
thể đóng góp vào quá trình định hướng, đầu tư, quản lý và tổ chức sản xuất ra các sản
phẩm của một nền kinh tế. Vì vậy, số lượng và chất lượng DN là một trong những yếu tố
quan trọng tác động đến quá trình tăng trưởng và chuyển dịch CCKT tại m i quốc gia, địa
phương. Học giả Colin I và Bradford J [85] và Sheng F [104] cho rằng cải cách hay
chuyển đổi cơ cấu sản xuất đóng vai tr quan trọng để đạt được hiệu quả của tăng trưởng
kinh tế trong đó điều chỉnh chính sách vĩ mô đóng vai tr quan trọng.
Các học giả Roy J.R [102], Maddison A [96], Spreng D [105] và Stern D.I [106]
cho rằng những quốc gia có nền công nghệ hàng đầu với NSLĐ ngày một tăng lên đều đạt
được sự tăng trưởng kinh tế nhanh, KHCN ngày càng phát triển thì vai trò của công nghệ
thông tin ngày càng trở nên quan trọng đối với quá trình phát triển và chuyển dịch CCKT
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của m i quốc gia. Các học giả Jaffe A.M [89] và Lucas R [95] có chung quan điểm quốc
gia có nguồn nhân lực trình độ cao sẽ đóng góp vào việc nâng cao NSLĐ và nâng cao các
yếu tố năng suất tổng hợp từ đó đóng góp vào tăng trưởng của nền kinh tế. Học giả
Ricardo D và Hartwell R.M) [101] đã khẳng định “Một quốc gia sẽ thu được lợi nhuận cao
khi quốc gia đó tận dụng được lợi thế về công nghệ để sản xuất ra các loại hàng hóa, dịch
vụ với giá cả thấp và nhập khẩu những loại hàng hóa dịch vụ sẽ phải sản xuất với giá cao
tại quốc gia đó”. Các học giả Kuznets S [93] và Syrquin, M [107] có chung quan điểm
chuyển dịch CCKT có mối liên quan chặt chẽ với nền kinh tế tri thức, phát triển KHCN,
ông cho rằng chuyển dịch cơ cấu và đổi mới công nghệ là động lực của tăng trưởng năng
suất, thay đổi công nghệ đóng vai tr quan trọng nhất trong quá trình chuyển dịch CCKT.

1.3.2. Các công trình nghiên cứu ở trong nước
Các học giả Nguyễn Đình Cung [9], Bùi Tất Thắng [58], Ngô Doãn Vịnh [80]
cho rằng sự chuyển dịch CCKTN chịu tác động của rất nhiều yếu tố trong đó yếu tố thể
chế là quan trọng nhất. Đường lối phát triển cùng với thể chế kinh tế, cơ chế chính sách
có ý nghĩa to lớn, có khi chúng có ý nghĩa động lực đối với hình thành và chuyển dịch
CCKTN. Sự ổn định, tính minh bạch của thể chế kinh tế, sự đồng bộ của các cơ chế,
chính sách (nhất là đối với chính sách tài chính và chính sách đầu tư) có ý nghĩa to lớn.
Khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách, nhất là về quản lý kinh tế ảnh hưởng trực tiếp
đến việc xác định, hình thành và phát triển CCKTN.
Các học giả Đàm Thị Hiền [22], Nguyễn Thị Lan Hương [25], Trần Đình
Thiên [60] và Luật DN [50] đặc biệt coi trọng vai trò của DN, DN có vai trò quyết
định đến tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm cho người lao động và hợp tác
quốc tế. Đội ngũ DN trực tiếp quyết định đến cạnh tranh quốc tế và thịnh vượng
quốc gia. Do đó, trong quá trình phát triển của nền kinh tế của đất nước rất cần có
những tập đoàn kinh tế, DN mạnh và hoạt động có hiệu quả. Học giả Trần Thọ Đạt
[15] đã dẫn mô hình Harrod – Domar để phân tích tăng trưởng kinh tế. Cụ thể là:

g=

s
ICOR

Trong đó: - g: tốc độ tăng trưởng GDP (%)
- s: tỷ lệ đầu tư xã hội chia cho GDP (%)
- ICOR: chỉ số suất đầu tư cần thiết để tạo ra một đơn vị GDP tăng thêm
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Mô hình Harrod – Domar chỉ ra rằng vốn đầu tư luôn đóng vai tr quyết
định, tốc độ tăng trưởng kinh tế liên quan chặt chẽ với đầu tư phát triển (cả quy mô
và cơ cấu đầu tư). Học giả Ngô Doãn Vịnh [81] cho rằng vốn đầu tư là nhân tố
quyết định có tính thúc đẩy. Theo lý thuyết này, khi vốn đầu tư tăng sẽ làm cho sản
xuất tăng, k o theo tăng số lượng việc làm, làm tăng thu nhập và dẫn tới tăng sức
mua của dân cư. Khi sức mua gia tăng thì sẽ thúc đẩy sản xuất phát triển. Vòng
xoáy này càng ngày càng mở rộng và ngày càng vận động theo chiều hướng lên cao.
Khi nói đến phát triển kinh tế dựa vào vốn đầu tư có nghĩa là coi trọng vốn đầu tư
và lấy vốn đầu tư làm điểm tựa để phát triển kinh tế, đặc biệt sử dụng vốn đầu tư
như thế nào cho có hiệu quả đó là điểm mấu chốt khi bàn về vốn đầu tư để phát
triển kinh tế. Ông cho rằng cần phải có đầy đủ nguồn lực thì mới có thể hình thành
và phát triển CCKT nói chung và CCKTN nói riêng.
Học giả Bùi Tất Thắng [58], Trần Anh Tuấn [73] cho rằng các nhân tố ảnh
hưởng đến chuyển dịch CCKT vùng theo hướng CNH, HĐH đó là các nhân tố
quốc tế, khu vực (toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế; xu hướng chuyển dịch
CCKT toàn cầu; tiến bộ KHCN thế giới) và nhân tố nội tại trong nước ảnh hưởng
đến chuyển dịch CCKT của các vùng đó là mô hình phát triển kinh tế; thể chế
kinh tế; đầu tư phát triển và chuyển dịch lao động; vị trí địa lý, điều kiện tự
nhiên; cơ sở hạ tầng…Học giả Lê Xuân Bá [4], cho rằng tái CCKT sẽ thành công,
đạt được mục tiêu như dự kiến, nếu thu hút sự hưởng ứng và tham gia tích cực của
người dân và các thành phần kinh tế. Trọng tâm của tái cơ cấu các ngành kinh tế là
đổi mới và chuyển đổi cơ cấu công nghiệp và dịch vụ, phát triển các sản phẩm có
lợi thế cạnh tranh, sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chu i giá trị
toàn cầu thuộc các lĩnh vực CNC, một trong những định hướng đó là các ngành
đang tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu trong nước gia tăng có thể sử dụng lợi thế
này làm bàn đạp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài phạm vi thị
trường nội địa, mở rộng xuất khẩu. Các học giả Ngô Thị Phương Liên [35], Mai
Văn Tân [56], Ngô Doãn Vịnh [80] cho rằng cần có những điều kiện tiên quyết để
đảm bảo thành công cho sự can thiệp của Nhà nước vào quá trình chuyển dịch
CCKTN và tăng trưởng. Kinh nghiệm thành công của Nhật Bản và các nước NICs
chỉ ra rằng “Nếu có những Nhà nước có năng lực kiến tạo phát triển dẫn dắt, quá
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trình công nghiệp hóa có thể rút ngắn đi rất nhiều, chỉ c n trên dưới 30 năm. Tuy
nhiên, trong trường hợp khác, sự định hướng và dẫn dắt của Nhà nước không có
năng lực kiến tạo phát triển có thể khiến một quốc gia sa lầy trong “bẫy thu nhập
trung bình” mà không thể cất cánh. Học giả Nguyễn Quỳnh Huy [24], dẫn nhận
định của học giả Chalmers Johnson (1982) chỉ ra cách thức mà Nhà nước Nhật Bản
can thiệp vào nền kinh tế đó là định hướng và tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực
kinh tế trọng tâm một cách nhất quán và trong thời gian dài. Ông cho rằng trong sự
phát triển thần kỳ của Nhật Bản, vai trò rất quan trọng của Nhà nước không chỉ tạo
ra khuổn khổ cho sự phát triển mà c n định hướng và thúc đẩy sự phát triển đó. Nếu
Nhà nước có năng lực kiến tạo phát triển dẫn dắt, quá trình CNH có thể rút ngắn đi
rất nhiều, chỉ c n trên dưới 30 năm.
Ngày 19/12/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số
339/2013/QĐ-TTg [66] về việc phê duyệt Đề án tổng thể tái cơ cấu gắn với chuyển
đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực
cạnh tranh giai đoạn 2013 - 2020 cho nền kinh tế Việt Nam. Một trong những mục
tiêu của Đề án là: Hình thành và phát triển CCKT hợp lý trên cơ sở cải thiện, nâng
cấp trình độ phát triển các ngành, lĩnh vực, vùng kinh tế; phát triển các ngành, lĩnh
vực sử dụng CNC, tạo ra VA cao từng bước thay thế các ngành công nghệ thấp, tạo
VA thấp để trở thành các ngành kinh tế chủ lực. Tuy nhiên, đề án chưa nói đến điều
kiện để tiến hành tái CCKT; các bước tiến hành tái CCKT cũng như chưa đề cập
cách thức, nguồn lực và thể chế đảm bảo tái CCKT thành công; vai trò của Nhà
nước chưa được xác định cụ thể.
Tác giả kế thừa lý thuyết phát triển dựa vào thể chế, với tư tưởng của lý
thuyết đưa ra đối với CCKT của một thành phố, địa phương không thể không có
một chính quyền có năng lực quản trị tốt và thân thiện với các nhà đầu tư. Đồng
thời tác giả đồng quan điểm và kế thừa lý thuyết phát triển kinh tế dựa vào vốn đầu
tư dựa trên mô hình Harrod – Domar với tư tưởng CCKT là hệ quả của đầu tư, gia
tăng vốn đầu tư và thay đổi cơ cấu vốn đầu tư có ý nghĩa quyết định đến thay đổi
tính chất, trình độ của CCKT đối với một quốc gia, một thành phố lớn. Tuy nhiên,
hầu hết các công trình nghiên cứu đề cập tới các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch
CCKT như: Thị trường, điều kiện tự nhiên, chính sách của nhà nước, hệ thống kết
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cấu hạ tầng và nhân lực. Các công trình chưa đề cập đến các điều kiện cần thiết để
chuyển dịch CCKTN, vai tr của nhà nước đối với chuyển dịch CCKTN. Đó là
những vấn đề cần được tiếp tục bổ sung và làm rõ hơn.

1.4. Tình hình nghiên cứu về các tiêu chí đánh giá chuyển dịch cơ cấu
kinh tế ngành theo hƣớng phát triển bền vững
Học giả Bùi Tất Thắng [58], Tạ Đình Thi [61], Ngô Doãn Vịnh [80] đưa ra
bộ chỉ tiêu đánh giá chất lượng của CCKT, các tiêu chí đánh giá sự bền vững của
chuyển dịch CCKT về kinh tế, xã hội, môi trường ở cấp độ quốc gia, vùng kinh tế.
Tuy vậy, các học giả chưa đề cập sâu các chỉ tiêu đánh giá mức độ, hiệu quả chuyển
dịch CCKTN theo yêu cầu PTBV. Vì vậy, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả chuyển
dịch CCKTN theo quan hướng PTBV cần được bổ sung và làm rõ hơn dưới cấp độ
thành phố lớn. Chiến lược PTBV Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 [65] đưa ra bộ
chỉ số (30 chỉ số) sử dụng cho theo dõi đánh giá thực hiện chiến lược PTBV, các chỉ
tiêu riêng về chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV phản ánh sự gắn kết giữa các
khía cạnh phát triển kinh tế và chuyển dịch CCKTN phù hợp với điều kiện của Việt
Nam cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung.
Học giả Nguyễn Thị Tuệ Anh [2] chỉ rõ đã có nhiều phương pháp đo lường
được áp dụng để đánh giá đóng góp của chuyển dịch CCKTN tới tăng trưởng năng
suất. Tuy vậy, một phương pháp giản đơn nhưng được sử dụng phổ biến trong các
nghiên cứu loại này là phương pháp phân tích tỉ trọng hay phương pháp phân tích
chuyển dịch tỉ trọng của ngành SSA (shift - share analysis). Ưu điểm của phương
pháp này thể hiện ở ch có thể tách tăng trưởng NSLĐ tổng thể nền kinh tế thành
hai cấu thành phần: (i) tăng trưởng năng suất nội bộ ngành; (ii) đóng góp của
chuyển dịch cơ cấu nhờ di chuyển lao động giữa các ngành vào tốc độ tăng trưởng
năng suất tổng thể.
Học giả Trần Thọ Đạt [16] đề cập đến các lý thuyết thay đổi CCKT, các ứng
dụng lý thuyết thay đổi cơ cấu trong nghiên cứu kinh tế, tốc độ chuyển dịch
CCKTN nhanh hay chậm phụ thuộc vào các yếu tố nội tại và bên ngoài nền kinh tế.
Ông đã đề cập đến nghiên cứu của (Moore, 1978) cho rằng có 3 cách đo lường
chuyển dịch CCKT: (i) Cách thứ nhất đó là đo lường sự chuyển dịch CCKT dựa
trên tốc độ tăng trưởng; (ii) Cách thứ hai đó là đo lường chuyển dịch CCKT dựa
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trên khái niệm về “lý thuyết thông tin”; (iii) Cách thứ ba đó là đo lường tỉ trọng của
từng ngành trong nền kinh tế dựa trên giá trị sản lượng. Cách này c n được gọi là
phương pháp v c – tơ sử dụng đo lường tốc độ chuyển dịch CCKT. Theo ông cách
tính toán thứ ba có nhiều ưu điểm, cung cấp một cách tính thay đổi CCKT có thể
dụng cho nhiều nhiều mục tiêu khác nhau và các khoảng thời gian khác nhau. Góc
 hợp bởi hai vec-tơ cơ cấu này sẽ cho biết sự thay đổi CCKTN giữa hai thời kỳ
nghiên cứu. Sự thay đổi CCKTN sẽ được tính toán dựa trên giá trị cos theo công
thức sau:
n

Cos  

 S (t
i 1

i

0

) Si (t1 )

n

n

i 1

i 1

 Si2 (t0 ). Si2 (t1 )
(Nguồn: [15])
Trong đó: Si(t0), Si(t1) là tỉ trọng VA của ngành i tại kỳ gốc và tỉ trọng VA
của ngành i trong GRDP thành phố kỳ nghiên cứu;  được coi là góc hợp bởi hai
vector cơ cấu Si(t0) và Si (t1),  luôn có giá trị từ 00 đến 900 (độ góc) hay
00<<900.
Học giả Mai Văn Tân [56] nghiên cứu mối quan hệ giữa chuyển dịch
CCKTN và tăng trưởng kinh tế, trong đó học giả kết luận chuyển dịch CCKTN có
vai trò quyết định đến tăng trưởng kinh tế, các tiêu chí đánh giá chuyển dịch
CCKTN đó là: Mức độ thay đổi tương quan tỉ trọng giữa các ngành trong GDP
bằng phương pháp véc - tơ, mức độ thay đổi cơ cấu lao động, thay đổi cơ cấu xuất
khẩu. Tuy vậy, các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả chuyển dịch CCKTN c n chưa đề
cập sâu, cần tiếp tục nghiên cứu và làm rõ.
Học giả Ngô Thúy Quỳnh [52], cho rằng hiện đại hóa là phương thức để
đạt tới giàu có và văn minh. CNH phải theo đuổi mục tiêu hiện đại hóa, phát
triển công nghiệp và dịch vụ phải dựa trên nền tảng CNC, hiện đại. Học giả cho
rằng CNH, HĐH đối với thành phố trực thuộc trung ương đó là phát triển công
nghiệp ở khu vực ngoại thành và phát triển dịch vụ mà trước hết là dịch vụ chất
lượng cao ở nội thành. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra tiêu chí và chỉ tiêu
CNH, HĐH đối với quốc gia và đối với một tỉnh, các tiêu chí về thay đổi cơ cấu
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của nền kinh tế và cơ cấu nội bộ ngành. Các học giả Đặng Thị Thu Giang [17]
đưa ra các tiêu chí đánh giá quá trình tái cơ cấu công nghiệp theo hướng PTBV
đó là: (i) Nền tảng phát triển công nghiệp; (ii) Sự đóng góp của công nghiệp cho
phát triển kinh tế; (iii) Hệ quả xã hội từ phát triển công nghiệp. Cách tiếp cận các
chỉ tiêu đánh giá tái cơ cấu theo quan điểm truyền thống. Các vấn đề chuyển dịch
CCKTN theo quan điểm bền vững (phân chia theo lĩnh vực CNC, SPCL), điều
kiện để chuyển dịch CCKT theo hướng PTBV chưa được tác giả đề cập đến
nhiều. Học giả Ngô Thắng Lợi [40] đưa ra những lý luận về tái cơ cấu ngành
kinh tế địa phương từ mục tiêu, yêu cầu đặt ra đối với phát triển ngành kinh tế
địa phương, các tiêu chí đánh giá tác động tái cơ cấu ngành đến PTBV, các điều
kiện để thực hiện tái cơ cấu và thực trạng chuyển dịch CCKTN của Phú Thọ theo
hướng PTBV, tuy vậy các yêu cầu và điều kiện chuyển dịch CCKTN cấp độ
thành phố lớn cần tiếp tục bổ sung làm rõ hơn.
N ư vậy, đã có một số công trình nghiên cứu về chỉ tiêu đánh giá chuyển
dịch CCKT theo hướng PTBV ở cấp quốc gia và vùng kinh tế theo cách tiếp cận
truyền thống tức là chỉ xác định tỉ trọng ngành nghề, khu vực kinh tế trong GDP
theo cách phân chia cũ. Vì vậy, các vấn đề đánh chuyển dịch CCKTN theo cách
tiếp cận hiện đại theo yêu cầu PTBV (đánh giá kết quả và đóng góp của chuyển
dịch CCKTN vào hiệu quả phát triển của thành phố lớn) cần tiếp tục đi sâu nghiên
cứu. Tác giả kế thừa phương pháp v c – tơ sử dụng đo lường tốc độ chuyển dịch
CCKT và phương pháp phân tích chuyển dịch tỉ trọng của ngành SSA (shift - share
analysis) để đo lường đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào hiệu quả phát triển
kinh tế của thành phố lớn.

1.5. Tình hình nghiên cứu về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành
phố Hà Nội
Quy hoạch phát triển KTXH thành phố Hà Nội [63] đã khái quát các điều
kiện và căn cứ để xây dựng quy hoạch cũng như điều kiện tự nhiên, KTXH của
Hà Nội ảnh hưởng đến phát triển các ngành kinh tế của Hà Nội... Nội dung chính
thể hiện định hướng chiến lược, các quan điểm, mục tiêu, phương hướng và các
giải pháp tổ chức thực hiện “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành
phố Hà Nộ đến năm 2020, địn

ướn đến năm 2030”.
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Các học giả Phạm Văn Khôi [30], Trịnh Kim Liên [34] bàn về các vấn đề lý
luận và thực tiễn liên quan đến chuyển dịch CCKTN nông nghiệp Hà Nội theo
hướng giá trị cao, kinh tế xanh và PTBV. Đồng thời đưa ra các định hướng và giải
pháp chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp ngoại thành Hà Nội theo hướng giá trị cao,
kinh tế xanh. Ngoài ra, các nghiên cứu chỉ rõ vai trò của công nghiệp, dịch vụ trong
hiệu quả hoạt động nông nghiệp của các hộ gia đình nông thôn Việt Nam.
Các học giả Đào Văn Hùng [23] ], Nguyễn Hồng Quang [48] cho rằng một
trong những vấn đề quan trọng trong xác định chiến lược phát triển công nghiệp
theo hướng hiện đại và bền vững là lựa chọn và h trợ phát triển sản phẩm công
nghiệp chủ lực, ngành công nghiệp chủ lực, học giả đã đề xuất kiến nghị giải pháp
phát triển SPCL của Hà Nội như: lựa chọn, tăng cường h trợ, nâng cao năng lực
thể chế phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, lựa chọn hướng tăng trưởng xanh.
Các học giả Nguyễn Đình Dương [11], Nghiêm Xuân Đạt [14] đưa ra
những quan điểm về quá trình phát triển và chuyển dịch CCKTN, đồng thời đi
sâu phân tích, đánh giá quá trình chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội qua
các thời kỳ phát triển, trọng tâm là thời kỳ 2001-2006. Tuy nhiên, sau khi mở
rộng địa giới hành chính năm 2008, bối cảnh kinh tế mới, tình hình KTXH của
Hà Nội đã khác so với trước rất nhiều. Hơn nữa, trong nghiên cứu này, việc phân
tích đánh giá chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV, các vấn đề về điều kiện
chuyển dịch CCKTN chưa được đề cập đến.
Các học giả Phùng Hữu Phú [45], Nguyễn Văn Phúc [46] chỉ rõ Hà Nội có nhiều
lợi thế so với các địa phương khác trong cả nước. Cần phải phát huy tiềm lực tự nhiên,
kinh tế, xã hội và giá trị lịch sử - văn hóa để PTBV Hà Nội. Học giả Nguyễn Hồng Sơn
[54] cho rằng quá trình dịch vụ hóa của nền kinh tế Hà Nội hiện nay cần gắn liền với quá
trình dịch vụ hóa của toàn bộ nền kinh tế đất nước hướng tới mục đích là một “vùng liên
kết dịch vụ - công nghiệp - nông thôn mở”, phát triển ngành dịch vụ là nội dung quan
trọng đối với quá trình đô thị hóa và hội nhập quốc tế của Hà Nội.
Học giả Nguyễn Mại [41] và tài liệu [77] đã có những đánh giá, tổng kết 30
năm FDI của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Theo đó, nhà đầu tư được tạo
điều kiện thông thoáng trong thủ tục cấp/điều chỉnh hoạt động của dự án. FDI vào Việt
Nam vẫn có xu hướng tăng, tốc độ vốn FDI vào Việt nam có quy mô và tốc độ lớn hơn

30

so với thời gian vừa qua. Hàng năm số vốn thu hút vào Việt Nam và có thể thực hiện
vượt con số khoảng 14-15 tỷ USD. Hoạt động đầu tư nước ngoài đã có những tác động
mạnh tới sự phát triển và sự chuyển dịch CCKTN của Hà Nội theo hướng tập trung vào
lĩnh vực dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên thành phố chưa thu hút được các dự án
quy mô lớn trong lĩnh vực CNC, công nghệ nguồn, có VA cao.
Học giả Nguyễn Kế Tuấn [74] cho rằng cải thiện môi trường kinh doanh là
một trong những điều kiện quan trọng hàng đầu để thúc đẩy CNH, HĐH của Hà
Nội. Một trong những giải pháp đưa ra đó là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao
chất lượng đội ngũ công chức nhà nước và đặc biệt coi trọng đào tạo nhân lực chất
lượng cao, đây là điều kiện thu hút đầu tư phát triển các ngành CNC ở Thủ đô. Các
học giả Nguyễn Thị Tuệ Anh [3], Nguyễn Hữu Xuyên [83] phân tích thực trạng đổi
mới công nghệ thực hiện tăng trưởng xanh của DN công nghiệp trên địa bàn Hà
Nội; đánh giá qua 3 góc độ: (i) sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; (ii)
chuyển đổi cơ cấu phẩm theo hướng xanh, thân thiện môi trường; (iii) đổi mới công
nghệ theo hướng xanh hóa sản xuất. Đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy
các DN thực hiện tăng trưởng xanh, thúc đẩy DN đổi mới công nghệ.
Các học giả Vũ Thúy Anh [1], Ngô Thắng Lợi [38] đưa ra những cơ sở
khoa học chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế Hà Nội theo hướng hiệu quả và
bền vững. Nghiên cứu đã phân tích thực trạng mô hình tăng trưởng kinh tế của
Hà Nội, chất lượng tăng trưởng kinh tế theo các khía cạnh kinh tế, xã hội và môi
trường đồng thời chỉ ra các hạn chế và nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tăng
trưởng kinh tế của Hà Nội thời gian qua, chỉ rõ những vấn đề đặt ra cho chuyển
đổi mô hình, tăng trưởng nhanh nhưng hiệu quả chưa cao, cấu trúc tăng trưởng
thiếu bền vững, ảnh hưởng của tăng trưởng đến các vấn đề xã hội, môi trường có
khuynh hướng tiêu cực và ngày càng gia tăng. Các nghiên cứu chưa đề cập nhiều
đến CCKT, chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội.
Đ n
, đã có một số công trình nghiên cứu về tăng trưởng và chuyển dịch
CCKT, trong đó quan tâm đến tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch CCKT của thành
phố Hà Nội nhưng các học giả chưa đề cập đến chuyển dịch CCKT gắn với yêu cầu
PTBV và hiệu quả. Các kết quả nghiên cứu của các học giả cũng đã chỉ ra tăng
trưởng kinh tế của Hà Nội vẫn ở mức chưa được như kỳ vọng, chuyển dịch CCKT
nói chung và chuyển dịch CCKTN nói riêng còn nhiều hạn chế. Cho đến nay chưa
có công trình nào nghiên cứu một cách sâu sắc, có tính hệ thống về cơ sở lý luận và
thực tiễn chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội theo hướng PTBV.
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 1
Kết quả tổng quan cho thấy:
 N ữn nội dung ó t ể ế t ừa

o uận n:

Một số tư tưởng, quan điểm quan trọng có thể kế thừa cho luận án, tiêu biểu là:
- Cơ cấu là thuộc tính của nền kinh tế, nó quyết định tính chất và trình độ phát
triển kinh tế. Tăng vốn đầu tư và thay đổi cơ cấu vốn đầu tư có ý nghĩa quyết định
đến thay đổi tính chất, trình độ của CCKT. Chuyển dịch CCKT là việc chuyển cơ cấu
của nền kinh tế từ trạng thái này sang trạng thái khác tiến bộ hơn.
- CCKT chịu tác động của rất nhiều yếu tố, từ các yếu tố chính trị, kinh tế, xã
hội đến các yếu tố tự nhiên.
- Hiệu quả phát triển kinh tế phản ánh trực tiếp hiệu quả chuyển dịch CCKT.
 N ữn vấn đề uận n ần tiếp tục đ s u n

n ứu àm r

Từ kết quả tổng quan cho biết, có những vấn đề mới được nghiên cứu chưa
đầy đủ hoặc chưa được nghiên cứu mà luận án phải đi sâu làm rõ:
- Nhìn chung các công trình chỉ mới đề cập một cách tổng quát, chung về
chuyển dịch CCKT cấp quốc gia hoặc cho cấp địa phương trong bối cảnh toàn cầu hóa,
hội nhập kinh tế quốc tế, chưa nghiên cứu sâu cho thành phố lớn và theo hướng PTBV.
- Hầu hết các công trình nghiên cứu đề cập tới các yếu tố ảnh hưởng đến
chuyển dịch CCKTN, ít đề cập đến các điều kiện cần thiết để chuyển dịch CCKTN
thành công và chưa đề cập thỏa đáng tới vấn đề đánh giá đóng góp chuyển dịch
CCKTN vào hiệu quả phát triển kinh tế của thành phố lớn.
- Cho đến nay chưa thấy có công trình nào nghiên cứu một cách sâu sắc, có
tính hệ thống về cơ sở lý luận và thực tiễn chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà
Nội theo hướng PTBV.
Đó cũng là những vấn đề tác giả cần đi sâu nghiên cứu làm rõ phục vụ
nghiên cứu ở các chương tiếp theo của luận án.
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CHƢƠNG 2
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN
VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ LỚN
THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Từ những kết quả đã tổng quan ở Chương 1 kết hợp tri thức lý thuyết chung
và kết quả nghiên cứu thực tiễn chuyển dịch CCKTN ở Việt Nam, luận án tập trung
nghiên cứu cơ sở lý luận và kinh nghiệm thực tiễn về chuyển dịch CCKTN của
thành phố lớn theo hướng PTBV theo những nội dung chính dưới đây:

2.1. Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố lớn
theo hƣớng phát triển bền vững
2.1.1. Cơ cấu kinh t ngành c a thành phố lớn
Ở Việt Nam tồn tại 2 cấp độ thành phố: thành phố trực thuộc trung ương
(thành phố lớn) và thành phố trực thuộc tỉnh. Luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận
và kinh nghiệm thực tiễn về chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn. Thành phố lớn
ở đây có đặc trưng cơ bản: quy mô GRDP lớn, dân số lớn, trình độ phát triển cao và
có vai tr đầu tàu của cả nước.
2.1.1.1. Quan n ệm về ơ ấu n tế
Các lý thuyết trọng cơ cấu đã được tác giả tổng quan chỉ rõ cơ cấu là thuộc
tính của nền kinh tế, nó quyết định tính chất và trình độ của hệ thống kinh tế. Trong
các hiện tượng kinh tế thì CCKT (của một quốc gia, dân tộc) là biểu hiện đặc trưng
tính chất và trình độ phát triển của hệ thống kinh tế của quốc gia đó. Sự hình thành
và phát triển CCKT không chỉ phụ thuộc vào những yếu tố nội tại của nền kinh tế
mà nó còn phụ thuộc vào các yếu tố từ bên ngoài hệ thống (quốc gia) do đó CCKT
không chỉ mang những đặc tính của một quốc gia mà trong thế giới toàn cầu hóa nó
c n mang đặc tính của các nền kinh tế khác.
Ở chương 1, tác giả luận án đã trích dẫn quan niệm về CCKT cả ở trong và
ngoài nước. Tác giả đồng quan điểm với một số nội dung đề cập đến trong quan
niệm về CCKT của các học giả Đoàn Thị Thu Hà [18], Phạm Ngọc Linh [36], Ngô
Thắng Lợi [37], Bùi Tất Thắng [58], Ngô Doãn Vịnh [80]…Tuy vậy tác giả luận án
cho rằng, đối với các quan niệm về CCKT đã đưa ra trước đó, cần bổ sung và làm
rõ hơn nữa thuộc tính của CCKT của thành phố lớn.
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Ở Việt Nam có 05 thành phố trực thuộc trung ương, trừ thành phố Đà Nẵng
còn các thành phố khác đều có tới 40 - 50% dân số sống ở nông thôn gắn với sản
xuất nông nghiệp. Vì vậy, CCKT của thành phố lớn có những đặc điểm khác biệt
thuộc tính chất của thành phố lớn nhưng cũng có những nét giống CCKT của các
tỉnh. Trên cơ sở kế thừa ý tưởng khoa học của các học giả đã được tổng quan và kết
quả nghiên cứu khoa học của bản thân, tác giả luận án cho rằng “CCKT của thành
phố lớn là tổng thể những mối quan hệ tươn quan về chất ượng và số ượng giữa
các yếu tố cấu t àn , tron đó t ể hiện mối quan hệ đặc biệt giữa khối ngành dịch
vụ và phần còn lại hình thành nên hệ thống kinh tế của thành phố lớn. Các bộ phận
cấu thành nền kinh tế của thành phố, luôn vận động, chịu sự chi phối của nhiều yếu
tố và ướng vào những mục tiêu nhất định. Quá trình hình thành, phát triển, hoàn
thiện CCKT của thành phố cần đ ều khiển bở ơ quan QLNN”
Với quan niệm trên, CCKTN của thành phố lớn có sự khác biệt với cơ cấu
của các thành phố thuộc tỉnh, sự khác biệt thể hiện trên các mặt sau: (i) Khối
ngành dịch vụ giữ vai trò quan trọng nổi bật; (ii) Ngành công nghiệp CNC, có
VA lớn, có khả năng tạo ra NSLĐ cao và thân thiện với môi trường được phát
triển; (iii) Ngành nông nghiệp mang đặc điểm đô thị (phục vụ nhu cầu nông sản
thực phẩm của thành phố và mang những đặc điểm riêng có của nông nghiệp đô
thị); (iv) CCKT của thành phố lớn không bất biến mà thay đổi theo thời gian theo
hướng gia tăng dịch vụ trình độ và chất lượng cao; công nghiệp càng ngày càng
hiện đại và được phân bố xa trung tâm thành phố (để tránh những nguy cơ ô
nhiễm, cháy nổ gây tổn hại đến cuộc sống của cư dân thành phố); (v) Quá trình
hình thành, phát triển, hoàn thiện CCKT cần điều khiển bởi cơ quan QLNN của
thành phố. Đứng ở phương diện lãnh thổ, CCKT của thành phố lớn phản ánh
quan hệ tỉ lệ giữa đô thị (phần đô thị trung tâm hạt nhân) với vùng ngoại vi.
Đứng ở phương diện sở hữu và tổ chức sản xuất kinh doanh CCKT của thành
phố lớn được xem xét quan hệ tỉ lệ giữa các thành phần kinh tế (kinh tế Nhà
nước và kinh tế ngoài Nhà nước).
2.1.1.2. Cơ ấu n tế n àn

ủa t àn p ố ớn

Nền kinh tế nói chung, các tỉnh, thành phố nói riêng là một tổng thể thống
nhất, bao gồm nhiều yếu tố hợp thành và được phân loại theo các tiêu chí khác
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nhau, theo đó có các CCKT khác nhau. Phân theo các ngành kinh tế sẽ có CCKTN,
phân theo thành phần kinh tế có CCKT thành phần, theo tiêu chí về công nghệ có
CCKT với các mức công nghệ khác nhau, phân theo tính chất, vị trí của sản phẩm
có CCKT các sản phẩm chủ lực (SPCL) và không phải chủ lực. Tuy nhiên, trong
các tiêu chí trên, tiêu chí về ngành là tiêu chí cơ bản phản ánh các mối quan hệ kinh
tế, tiêu chí dễ nhận diện và được thống kê đầy đủ.
 Quan niệm về cơ cấu kinh tế ngành của thành phố lớn
Tác giả tán đồng với một số điểm trong quan niệm về CCKTN của Ngô
Thắng Lợi [37], Bùi Tất Thắng [58], Ngô Doãn Vịnh [80] và quan niệm “CCKTN là
sự phản ánh quan hệ tỉ lệ giữa các ngành trong tổng thể kinh tế, thể hiện mối quan
hệ hữu ơ và sự t

động qua lại cả về số và chất ượng giữa các ngành với nhau.

Các mối quan hệ này được hình thành trong nhữn đ ều kiện KTXH luôn luôn vận
độn và ướng vào những mục tiêu cụ thể”. Từ đó tác giả cho rằng “CCKTN của
thành phố lớn là sự phản ánh quan hệ tỉ lệ giữa khối ngành dịch vụ với công nghiệp
sử dụng CNC và nông nghiệp đô t ị trong hệ thống kinh tế của thành phố. Nói cụ
thể ơn CCKTN ủa thành phố lớn là quan hệ tỉ lệ giữa các khối ngành dịch vụ với
phần còn lại mang dấu ấn đặc thù của thành phố lớn, phản n trìn độ phân công
ao động xã hộ , trìn độ phát triển của thành phố lớn”.
Các yếu tố cấu thành hệ thống kinh tế của một thành phố lớn hay của các
tỉnh bao giờ cũng có và cần có những ngành SPCL, những lĩnh vực mũi nhọn,
những lĩnh vực tham gia sâu vào chu i giá trị toàn cầu mang ý nghĩa quyết định tới
tính chất và trình độ phát triển kinh tế thành phố lớn. Biểu hiện rõ nhất của CCKTN
của thành phố lớn là vị trí, tỉ trọng của m i ngành trong hệ thống kinh tế.
 Nhận diện cơ cấu kinh tế ngành của thành phố lớn
Khi xem xét CCKTN của một thành phố lớn cần xem xét số lượng ngành tạo
nên hệ thống kinh tế và chất lượng các mối quan hệ giữa tương h giữa các ngành
nhằm tìm ra những cách thức duy trì tỉ lệ hợp lý và những lĩnh vực cần ưu tiên tập
trung các nguồn lực trong m i thời kỳ để thúc đẩy sự phát triển của kinh tế thành phố
lớn một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Căn cứ vào bảng phân ngành kinh tế quốc
dân [68] và đặc điểm, yêu cầu PTBV của thành phố lớn trong bối cảnh mới, tác
giả luận án phân tích CCKTN theo cách tiếp cận truyền thống kết hợp với phân tích
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CCKTN theo tiếp cận mới. Theo yêu cầu nghiên cứu CCKTN và với cách nhìn đa
chiều, đa phương diện, tác giả luận án phân tích CCKT của thành phố lớn thành các
nhóm ngành lớn như sau: (1) Cơ cấu DV - CNXD - NN; (2) Cơ cấu SXSP vật chất
– SXSP dịch vụ; (3) Cơ cấu lĩnh vực CNC và phần còn lại; (4) Cơ cấu nhóm ngành
SPCL và phần còn lại. Theo đó, tác giả luận án phân tích CCKTN của thành phố
lớn thành các nhóm ngành lớn như sau:
Cơ cấu DV - CNXD - NN
Cơ cấu SXSP vật chất – SXSP dịch vụ
CCKTN CỦA
THÀNH PHỐ

Cơ cấu lĩnh vực CNC – Phần còn lại

LỚN

Cơ cấu lĩnh vực SPCL – Phần còn lại
Hình 2.1: Nhận diện cơ cấu kinh tế ngành của thành phố lớn
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
Cơ ấu DV - CNXD - NN: Phản ánh bức tranh chung về phân công lao động
xã hội theo ngành, nó trực tiếp phản ánh mối quan hệ tỉ lệ giữa 3 khối ngành DV CNXD – NN trong nền kinh tế. Ba khối ngành này có quan hệ mật thiết với nhau,
cùng vận động và phát triển hướng tới mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh
quốc phòng chung của thành phố lớn. Tương quan giữa khối ngành DV - CNXD NN tồn tại và vận động theo quy luật tương h cùng phát triển, không thể có sự phát
triển của dịch vụ mà không tác động tới sự phát triển của CNXD, NN và ngược lại.
Trong thời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức hiện nay, ngành dịch vụ có vai trò
ngày càng quan trọng đối với nền kinh tế thế giới và các nền kinh tế quốc gia.
Cơ ấu SXSP vật chất – SXSP dịch vụ: phản ánh mối tương quan, quan hệ tỉ
lệ giữa hai khối ngành này trong quá trình vận động, phát triển của nền kinh tế.
Quan hệ tương h này giữa hai khối ngành này đảm bảo có được sự phát triển hài
hòa, nhịp nhàng, hướng tới mục tiêu phát triển chung của hệ thống kinh tế. Thực
tiễn cho thấy rằng ở các nước công nghiệp phát triển SXSP vật chất tăng 1 lần (hoặc
%) thì khối SXSP dịch vụ phải tăng khoảng 1,8-2,5 lần (hoặc %). Cả lý thuyết và
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thực tiễn chỉ ra rằng khối các ngành dịch vụ không chỉ đảm trách phục vụ cư dân tại
ch mà còn phục vụ cả người đến từ nơi khác (gồm người sinh sống và làm việc
đến từ nơi khác và du khách đến từ nơi khác). Đồng thời khối dịch vụ không chỉ
đảm trách tiêu thụ sản xuất ra tại ch mà còn tiêu thụ sản phẩm sản xuất ra sản
phẩm từ nới khác chuyển đến. Vì thế khối SXSP dịch vụ bao giờ cũng phải tăng
nhanh hơn so với tốc độ tăng của khối SXSP vật chất.
Cơ ấu ĩn vực CNC – phần còn lại: Cách phân chia này phản ánh mức độ
hiện đại hóa kinh tế thành phố lớn. Đây là dấu hiệu quan trọng nhất cho biết trình
độ công nghệ, trình độ phát triển các ngành của nền kinh tế, mức độ hiện đại hóa
nền kinh tế của thành phố lớn. Tác giả luận án đồng quan điểm với học giả Lại Trần
Tùng [55] cho rằng lĩnh vực CNC là những lĩnh vực ứng dụng CNC để sản xuất ra
sản phẩm CNC và cung ứng dịch vụ CNC có chất lượng, tính năng vượt trội, VA
cao, thân thiện với môi trường. Các sản phẩm lĩnh vực CNC thuộc tất cả các lĩnh
vực của nền kinh tế quốc dân, làm nền tảng cho quá trình hiện đại hóa nền kinh tế
của thành phố lớn và có vai trò dẫn dắt, quyết định sự phát triển của các lĩnh vực
chưa sử dụng CNC, giúp nền kinh tế đạt và duy trì được tốc độ tăng trưởng cao và bền
vững trong dài hạn. Phần còn lại là những lĩnh vực không ứng dụng CNC để sản
xuất sản phẩm, dịch vụ có chất lượng, tính năng vượt trội, VA cao, thân thiện với
môi trường. Tác giả tán đồng với học giả Ngô Thúy Quỳnh [52] là CNH phải theo
đuổi mục tiêu hiện đại hóa, phát triển công nghiệp và dịch vụ phải dựa trên nền tảng
CNC, hiện đại. Sau m i giai đoạn phát triển tỉ trọng lĩnh vực CNC ngày càng tăng
và đạt tới mức nền kinh tế có sức cạnh tranh cao và có khả năng tự chủ ngày càng
lớn. Để tính được VA của lĩnh vực CNC, phải bóc tách được phần VA do các lĩnh
vực sử dụng CNC sản xuất ra các sản phẩm, dịch vụ CNC. Trong điều kiện của Việt
Nam hiện nay, cơ quan thống kê chưa thống kê chỉ tiêu này, nên người nghiên cứu
phải xác định đâu là sản phẩm thuộc lĩnh vực CNC.
Cơ ấu nhóm ngành SPCL – phần còn lại: SPCL là những sản phẩm, dịch vụ
hàng hóa chủ yếu, có khả năng sản xuất và cung ứng với khối lượng lớn, khả năng
cạnh tranh cao, là trung tâm lan tỏa, lôi kéo các ngành nghề khác cùng phát triển,
đồng thời nó còn có khả năng thể hiện tính đặc thù riêng, mang ý nghĩa, văn hóa của
một quốc gia, địa phương hay vùng lãnh thổ. Đối với bất kỳ quốc gia nào đều có các
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SPCL giữ vị trí quyết định đối với nền kinh tế. Từ thực tế này tác giả thấy rằng đối
với m i thành phố lớn ở Việt Nam phải có SPCL tiêu biểu cho kinh tế của thành phố.
SPCL là sản phẩm phản ánh thế mạnh của đối tượng nghiên cứu đã hiện hữu. Chiếm
tỉ trọng tương đối lớn trong nền kinh tế của đối tượng nghiên cứu. Phân tích danh
mục sản phẩm của Hà Nội và TP.HCM trong giai đoạn 2010 – 2017 cho thấy nếu
được coi là SPCL thì phải đóng góp khoảng từ 6- 8% trở lên vào GRDP thành phố.
Phần còn lại là những sản phẩm không giữ vai trò quan trọng và chiếm tỉ trọng nhỏ
hơn 6% trong GRDP thành phố. Cách phân chia cơ cấu nhóm ngành SPCL - phần
còn lại phản ánh mức độ phát triển các ngành có lợi thế của thành phố lớn. Văn kiện
Đại hội XII của Đảng [13] đã xác định một trong những động lực cho tăng trưởng
trong giai đoạn này phát huy lợi thế so sánh. Tác giả đồng quan điểm với học giả Ngô
Thắng Lợi [40] đó là việc xác định các dấu hiệu lợi thế cần được tính toán cẩn trọng
qua nhiều góc cạnh khác nhau như điều kiện tự nhiên, vị thế của thành phố, các dấu
hiện về trình độ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng... Các ngành lợi thế có thể là
ngành đã phát triển nhưng cũng có thể là các ngành đang nằm ở dạng tiềm năng.
 Cơ cấu nội bộ ngành của thành phố lớn
+ Cơ cấu ngành dịch vụ: Đối với một thành phố lớn, ngành dịch vụ có vai trò
quyết định. Nó quyết định bởi cơ cấu nội bộ ngành của nó rất khác so với cơ cấu nội bộ
ngành dịch vụ của các tỉnh. Cụ thể là, trong cơ cấu ngành dịch vụ của thành phố lớn
gồm các phân ngành dịch vụ quan trọng và tiêu biểu như sau: (i) T ươn mại: Ở thành
phố lớn với lực lượng dân số lớn, khách du lịch cũng rất lớn; thu nhập bình quân đầu
người lớn, sức mua lớn, cơ sở hạ tầng kinh tế và thương mại hiện đại, đó là những
yếu tố thuận lợi cho phát triển thương mại hiện đại và độ mở nền kinh tế. Đặc biệt là
xuất khẩu tại ch , xuất khẩu tại ch chính là doanh thu từ du khách quốc tế và từ phục
vụ cho người nước ngoài sinh sống và làm việc tại thành phố lớn. Nó không phải
cạnh tranh với các quốc gia khác, nó mang lại lợi thế đặc biệt cho thành phố lớn. Bởi
vậy, đây là ngành có lợi thế lớn trong phân ngành dịch vụ cần được khai thác phát
triển; (ii) Tài chính - Ngân hàng: Đây là lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với thành phố
lớn. Với quy mô dân số đông, với lượng khách du lịch lớn, với sự vãng lai của số đông
dân cư, dịch vụ tài chính, ngân hàng trở thành nhu cầu tất yếu và là tiền đề để tạo nên
thế mạnh và lợi thế so sánh, phát triển kinh tế thành phố lớn. Đối với hệ thống tài
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chính, ngân hàng thì dịch vụ ngân hàng, tín dụng, chứng khoán và dịch vụ đầu tư có ý
nghĩa to lớn đối với phát triển kinh tế, tạo việc làm cho người lao động; (iii) Du lịch:
Với những lợi thế về vị trí địa lý, hạ tầng và sự kết nối với các địa phương khác,
thành phố lớn có tiềm năng phát triển du lịch quy mô lớn, chất lượng cao, phong
phú, đa dạng, có những đặc điểm đặc thù, có sức hút lớn đối với khách trong nước
và quốc tế trở thành ngành trụ cột trong nền kinh tế Việt Nam nói chung và ở các
thành phố lớn nói riêng; (iv) Thông tin, truyền thông: Theo ý kiến của chuyên gia trong
bối cảnh CMCN 4.0 ngành thông tin truyền thông sẽ trở thành ngành có VA rất cao, trở
thành ngành mũi nhọn của Việt Nam trong dài hạn; (v) Khoa học công nghệ: Văn kiện
Đại hội XII của Đảng [13] đã xác định một trong những động lực cho tăng trưởng
trong giai đoạn này là ứng dụng KHCN, đổi mới, sáng tạo. Ở thành phố lớn có lợi thế
tập trung một lực lượng lớn cơ quan nghiên cứu khoa học với lực lượng mạnh về cán
bộ khoa học và quản lý có bằng cấp cao, sức sáng tạo lớn, đó là những yếu tố thuận lợi
để tăng cường nghiên cứu, ứng dụng triển khai tiềm lực KHCN, trở thành trung tâm
sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao KHCN để ứng dụng CNC vào sản xuất, kinh doanh.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, Hà Nội là Thủ đô thì phải trở thành trung tâm
KHCN lớn của cả nước; (vi) Giáo dục – Đào tạo và y tế: Với những lợi thế lớn về nhân
lực chất lượng cao, hệ thống các trường cao đẳng, đại học thuộc hầu hết các ngành,
thành phố lớn có cơ hội đầu tư, phát triển giáo dục - đào tạo chất lượng cao, đem lại
cho người học cả tư duy, những kiến thức kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích
ứng với thách thức và những yêu cầu mới.
+ Cơ cấu ngành công nghiệp: Đối với thành phố lớn công nghiệp không giữ vị
trí quan trọng như đối với các tỉnh. Nó mang đậm nét (tính chất và trình độ) của một
thành phố lớn đó là công nghiệp CNC, có nhiều VA và thân thiện với môi trường. Tính
chất tiêu biểu ấy thể hiện rõ ở cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp, cụ thể là: (i) Cơ đ ện
tử và sáng tạo phần mềm: CMCN 4.0 có 2 đặc trưng là thông minh và kết nối, công
nghệ thông tin sẽ là nhóm ngành then chốt trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên số về tiềm
năng phát triển. Đối với thành phố lớn công nghiệp tiêu biểu là sản xuất máy tính, thiết
bị nghe nhìn, thiết bị viễn thông, thiết bị y tế, thiết bị văn ph ng và những sản phẩm
công nghiệp chế tạo CNC; (ii) Cơ

ế tạo: Mục tiêu phát triển ngành cơ khí đưa ra

trong chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
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2035 đó là ngành cơ khí Việt Nam được phát triển với phần lớn các chuyên ngành có
công nghệ tiên tiến, chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn nữa
vào chu i giá trị toàn cầu, chủ động trong các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản
phẩm cơ khí, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị trường trong nước [Phụ
lục 17]. Các mục tiêu trên định hướng cho đường lối phát triển của các địa phương đặc
biệt là các thành phố lớn của cả nước phải đi đầu. Công nghiệp cơ khí chế tạo, động cơ,
thiết bị đo lường chính xác và các thiết bị phục vụ nhu cầu của các ngành xây dựng, y
tế, giáo dục, xử lý rác thải và bảo vệ môi trường; (iii) Chế biến thực phẩm và đồ uống:
Thành phố lớn với lợi thế về dân số lớn, thu nhập bình quân đầu người cao, điểm đến
của các khách du lịch thế giới với những n t văn hóa, ẩm thực đặc trưng mở ra tiềm
năng phát triển cũng như sức hút với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đối với
thành phố lớn chế biến thực phẩm và đồ uống chất lượng cao, an toàn với con người và
thân thiện với môi trường.
+ Cơ cấu ngành nông nghiệp (t o n

ĩa rộng): Nông nghiệp của khu vực

ven đô mang tính chất của sản xuất nông nghiệp đô thị sinh thái (chủ yếu hướng về đáp
ứng yêu cầu của cư dân đô thị, của người nước ngoài sinh sống và làm việc tại thành
phố và của du khách đến thăm quan du lịch). Theo quan điểm như vậy, cơ cấu nông
nghiệp của thành phố lớn được thể hiện như sau: (i) Rau, củ, quả chất lượng cao đảm
bảo an toàn thực phẩm; (ii) Cây ăn trái mang tính đặc thù của đô thị lớn gắn với các
điều kiện tự nhiên đi kèm; (iii) Chăn nuôi sản phẩm sạch, chất lượng cao, VA lớn (bò
sữa, bò thịt, lợn, gia cầm); (iv) Nuôi trồng thủy sản nước ngọt đáp ứng yêu cầu của
thành phố lớn; (v) Lâm nghiệp cảnh quan và lâm nghiệp bảo vệ môi trường.
+ Cơ cấu lĩnh vực công nghệ cao và phần còn lại
Trong CCKTN đối với thành phố lớn lĩnh vực CNC có ý nghĩa quyết định. Tác
giả luận án phân tích lĩnh vực CNC của nền kinh tế theo 03 lĩnh vực (Hình 2.2). Đối
với thành phố lớn: (i) Dịch vụ CNC: bao gồm dịch vụ ngân hàng, viễn thông, kết nối
internet và dịch vụ khách sạn 4 sao trở lên. (ii) Công nghiệp CNC: công nghiệp sản
xuất máy tính, thiết bị nghe nhìn, thiết bị viễn thông, cơ khí chính xác và chế biến nước
uống sạch đảm bảo an toàn thực phẩm; (iii) Nông nghiệp CNC: chính là sản xuất sản
phẩm nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn và có nhiều VA trên cơ sở sử dụng CNC (ví
dụ sản xuất sữa bò CLC, thịt bò, gia cầm CLC…) trên cơ sở sử dụng CNC.
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Nông nghiệp công nghệ cao

LĨNH VỰC

Công nghiệp công nghệ cao

CÔNG NGHỆ CAO
Dịch vụ công nghệ cao
Hình 2.2: Sơ đ cơ cấu l nh vực công nghệ cao
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
+ Cơ cấu lĩnh vực sản phẩm ch lực và phần còn lại
Trong thực tế, chẳng hạn, nhắc đến Nhật Bản là người ta nói đến ôtô, sản phẩm cơ
điện tử, thiết bị đo lường, máy móc công cụ, tàu điện cao tốc... có chất lượng vào loại hàng
đầu thế giới. Nhắc đến Pháp là người ta biết ngay đến ôtô Peugeot, máy bay, tàu ngầm...; còn
nhắc đến Cộng hòa liên bang Đức người ta nói ngay đến ôtô Mercedes, máy bay, thép cao
cấp, đồ cơ điện tử dân dụng; nhắc đến Mỹ người ta nghĩ ngay đến vệ tinh, máy bay Boing,
công nghệ nguồn, các mạng thông tin điện tử lớn nhất thế giới...M i địa phương ở Việt Nam
cũng không nằm ngoài yêu cầu về phát triển SPCL. Tuy nhiên, tùy điều kiện cụ thể mà có
khi vài địa phương cùng nhau sản xuất một SPCL. Ví dụ, ôtô có thể sản xuất ở một vài tỉnh;
luyện th p cũng có thể sản xuất ở vài địa phương....Đối với bất cứ thành phố lớn nào đều
phải có những SPCL để thể hiện rõ đặc thù kinh tế của thành phố lớn và góp phần tạo nên
đặc thù kinh tế cho quốc gia. Ở đây những sản phẩm được coi là SPCL phải là những sản
phẩm tiêu biểu của thành phố lớn có ý nghĩa quyết định đối với quy mô và gia tăng kinh tế
của thành phố lớn. M i SPCL chiếm một tỉ trọng tương đối lớn trong tổng GRDP của thành
phố. Thực tế, phân tích SPCL của thành phố Hà Nội và TP.HCM cho thấy m i SPCL có thể
chiếm tỉ trọng từ 4-6% trong tổng GRDP thành phố, m i thành phố có từ 5 - 10 SPCL thuộc
tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế.

2.1.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố lớn theo hƣớng phát
triển bền vững
2.1.2.1. Quan n ệm và ản
p ố ớn t o ướn p

ất ủa

uyển ị

ơ ấu

n tế n àn

ủa t àn

t tr ển ền vữn

Theo cách hiểu thông thường, chuyển dịch CCKTN là sự thay đổi trạng thái các
bộ phận ngành hợp thành hệ thống kinh tế của thành phố lớn; đó là thay đổi kết cấu
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ngành từ trạng thái này sang trạng thái khác tốt hơn. Tác giả đồng quan điểm với học giả
Ngô Thắng Lợi [37], Bùi Tất Thắng [58], Ngô Doãn Vịnh [80] và cho rằng “Chuyển
dịch CCKTN của thành phố lớn t o ướng PTBV được hiểu là việc t ay đổi, àm mớ
CCKTN ủa t àn p ố lớn t o ướng hiện đạ và t o đuổi mục tiêu PTBV. Biểu hiện
của nó được thể hiện qua kết quả chuyển dị

CCKTN và đón

óp ủa chuyển dịch

CCKTN vào hiệu quả phát triển kinh tế của thành phố lớn. Đồng thời chuyển dịch
CCKTN của thành phố lớn t o ướng PTBV phả đảm bảo yêu cầu bền vữn đối với
bản thân việc chuyển dịch CCKTN và góp phần vào việc PTBV của cả nền kinh tế”.
KẾT QUẢ CHUYỂN DỊCH CCKTN
1. Các bộ phận luôn luôn đổi mới, tiến bộ;
2. Bộ phận sản phẩm CNC, SPCL, sản phẩm
hàng hóa tăng ổn định;
3. Có bộ phận tham gia chu i giá trị toàn cầu.

CHUYỂN DỊCH
CCKTN THEO
HƢỚNG PTBV
ĐÓNG GÓP CHUYỂN DỊCH CCKTN
VÀO HIỆU QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ
CỦA THÀNH PHỐ LỚN
1. Góp phần thay đổi NSLĐ, GRDP/người, tỉ
lệ người giàu gia tăng ổn định;
2. Ô nhiễm môi trường giảm ổn định và giữ ở
mức đảm bảo theo yêu cầu;
3. Tạo ra sự phát triển hài h a, nhịp nhàng cho
kinh tế thành phố.

Hình 2.3: Sơ đ hóa chuyển dịch CCKTN theo hƣớng PTBV
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
Kế thừa tư tưởng của lý thuyết PTBV như tác giả đã tổng quan, đó là hiện
đại hóa và thân thiện với môi trường là một vấn đề quan trọng không chỉ ở hiện tại
mà cả tương lai, dựa trên 3 trụ cột: (i) Công nghệ hiện đại; (ii) Quản trị tốt; (iii) thân
thiện với môi trường. Một khi có công nghệ hiện đại nhưng không chú ý thân thiện
với môi trường, thậm chí phá hoại môi trường thì cũng không thể có PTBV. Đối với
một thành phố lớn, tư tưởng này có ý nghĩa lớn, đó là nền kinh tế được xem là
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PTBV khi cả sản xuất và tiêu dùng đều phải được bền vững ở cả hiện tại và tương
lai. Hệ thống kinh tế PTBV phải có sự PTBV của các ngành và sự PTBV của vùng
lãnh thổ mà trọng tâm là chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV. Kế thừa tư tưởng
này, tác giả luận án cho rằng chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV cũng phải đạt
được mục tiêu trên cả ba phương diện: (i) Mục tiêu về kinh tế: tăng trưởng hiệu quả,
biểu hiện NSLĐ, GRDP/người ngày càng tăng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; (ii)
Mục tiêu về xã hội: tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực đến về xã hội biểu hiện
qua mức sống các tầng lớp dân cư ngày càng được cải thiện, số người giàu gia
tăng ổn định, đạt được sự tiến bộ và công bằng xã hội; (iii) Mục tiêu về môi
trường: tăng trưởng kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường, môi trường được giữ
vững và được cải thiện, ứng phó với biến đổi khí hậu biểu hiện thông qua mức
thiệt hại do thiên tai ngày càng giảm. Các mục tiêu vừa nêu gắn kết, tạo ra sự phát
triển hài hòa, nhịp nhàng cho kinh tế thành phố lớn. Sự bền vững về kinh tế có ý
nghĩa quyết định bền vững về xã hội và bền vững về mặt môi trường. Theo cách đặt
vấn đề như vậy, tác giả cho rằng chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo
hướng PTBV phải đảm bảo yêu cầu bền vững đối với bản thân việc chuyển dịch
CCKTN và góp phần vào việc PTBV của cả nền kinh tế, điều này được thể hiện
qua kết quả và đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào hiệu quả phát triển kinh tế
của thành phố lớn (Hình 2.3), đó là:
 Kết quả của chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hƣớng PTBV
(i) Các bộ phận cấu thành chủ yếu đổi mới tiến bộ
Tác giả luận án kế thừa quan điểm của các học giả đã được tổng quan và cho
rằng chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV không chỉ là thay
đổi về số lượng các ngành, tỉ trọng của m i ngành mà còn bao gồm cả sự thay đổi
về vị trí, tính chất mối quan hệ trong nội bộ cơ cấu ngành. Việc chuyển dịch
CCKTN của thành phố lớn diễn ra theo hướng cải tạo cơ cấu cũ, lạc hậu hoặc chưa
phù hợp và bổ sung bộ phận ngành mới để xây dựng cơ cấu mới tiên tiến, hoàn
thiện hơn nhằm có được CCKTN mới hiện đại và phù hợp hơn. Chuyển dịch
CCKTN hợp lý sẽ tạo nên sự phát triển hài hòa, nhịp nhàng của tất cả các phần tử
trong hệ thống kinh tế (Hình 2.1), qua đó đảm bảo cho quá trình tăng trưởng kinh tế
nhanh, bền vững, cụ thể là:
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+ Loại bỏ bộ phận ngành (phân ngành, ngành sản phẩm) tuy đang có nhưng
không còn hiệu quả hoặc đang và sẽ có hiệu quả quá thấp.
+ Giảm bộ phận ngành (phân ngành, ngành sản phẩm) đang có nhưng hiệu
quả không cao và có khả năng cạnh tranh không cao.
+ Phát triển mới bộ phận ngành (phân ngành, ngành sản phẩm) có hiệu quả
cao, có khả năng cạnh tranh cao cả ở hiện tại và trong tương lai.
(ii) Bộ phận sản phẩm CNC, SPCL, sản phẩm hàng óa tăn lên trong trạng
thái ổn định
Một trong những tư tưởng của lý thuyết trọng cơ cấu [80] đó là việc nghiên
cứu CCKT của một quốc gia nhất thiết phải nghiên cứu xu hướng biến động của
nền kinh tế thế giới và đặc biệt những xu thế phát triển của nền kinh tế hàng đầu.
Ngày nay, trong bối cảnh CMCN 4.0, khi tri thức và KHCN mới sẽ dần thay thế và
tiết giảm vai trò của các yếu tố đầu vào truyền thống là lao động, nền kinh tế phát
triển dựa trên nền tảng trí tuệ cao và CNC, dựa trên sự phát triển của CCKT hiện
đại. Bên cạnh đó, kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự
2030 [67] khẳng định KHCN là nền tảng, là động lực cho PTBV đất nước, công
nghệ hiện đại, sạch và thân thiện với môi trường cần được ưu tiên sử dụng rộng rãi
trong các ngành sản xuất. Vì vậy, theo tác giả chuyển dịch CCKTN của thành phố
lớn theo hướng PTBV là phải phát triển mạnh các ngành mang tính chất "đầu tàu" và
"mũi nhọn" dựa trên nền tảng trí tuệ và CNC, được coi là trọng tâm của việc thực
hiện tăng trưởng nhanh, hiệu quả, chất lượng cao, cụ thể là:
+ Phát triển các ngành có VA cao, lĩnh vực CNC: Thực hiện chuyển dịch
CCKTN gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy dịch vụ chất lượng cao và công
nghiệp sử dụng CNC làm nền tảng phát triển, phát triển nông nghiệp đô thị theo
hướng hiện đại, phát triển mạnh các lĩnh vực CNC, SPCL. Bao gồm các ngành: (i)
Các ngành sản phẩm có tỉ trọng VA cao, trải qua giai đoạn chế biến sâu, sử dụng
CNC, sử dụng thiết bị tiêu hao ít năng lượng, ít có ô nhiễm môi trường và thích ứng
với biến đổi khí hậu; (ii) Các ngành sản phẩm đã được sản xuất trên quy mô lớn của
địa phương, đóng góp ngày càng cao vào tổng VA của kinh tế thành phố và đang có
khả năng tiếp tục được mở rộng. Biểu hiện của nó là tỉ trọng các ngành có VA lớn,
lĩnh vực CNC trong GRDP thành phố ngày càng tăng (Hình 2.2).
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+ Phát triển các ngành, sản phẩm có dấu hiệu lợi thế so sánh và có khả năng
chuyển mạnh thành lợi thế cạnh tranh của thành phố, phát huy được tiềm năng, thế
mạnh, lợi thế so sánh của địa phương và tính tới yêu cầu của thị trường (ngành SPCL
có hàm lượng CNC và có năng suất, chất lượng cao) đóng góp VA lớn, nền kinh tế
thành phố tăng trưởng nhanh, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Nói cụ thể hơn là
chuyển dịch CCKTN phải phát huy được tiềm năng lợi thế (cả tĩnh và động), thể hiện
rõ tính đặc thù của địa phương, có khả năng tạo đà cho việc áp dụng KHCN hiện tại và
tương lai dẫn dắt các ngành khác phát triển.
+ Đối với thành phố lớn có tính đặc thủ là Thủ đô, Hà Nội cần phát triển các
ngành khai thác được lợi thế về chính trị, văn hóa..., dựa trên cơ sở ứng dụng công
nghệ hiện đại, phát triển các ngành tiềm năng phục vụ cho công cuộc phát triển đất
nước nói chung và Hà Nội nói riêng. Các ngành cần được trọng tâm phát triển đó là:
dịch vụ chất lượng cao (thương mại hiện đại, du lịch cao cấp, dịch vụ đào tạo, dịch
vụ khám chữa bệnh chất lượng cao,…), công nghiệp sử dụng CNC (cơ điện tử, cơ
khí chính xác, vật liệu mới, sản xuất thực phẩm cao cấp…) và phát triển mạnh nông
nghiệp đô thị ứng dụng CNC và kỹ thuật sản xuất tiên tiến tạo ra sản phẩm sạch, chất
lượng cao (gạo chất lượng cao, thực phẩm tươi sống, hoa, sinh vật và thực vật cảnh...;
dùng phương pháp canh tác hữu cơ và CNC) kết hợp với du lịch sinh thái.
(iii) Xuất hiện bộ phận tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và mạng phân phối
toàn cầu
Chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn phải hướng tới đáp ứng yêu cầu
nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, nhất là của hàng hóa xuất
khẩu. Thông qua đó gia tăng độ mở kinh tế và hệ quả là tạo điều kiện để thành phố
tham gia nhiều hơn vào hoạt động kinh doanh tầm toàn cầu. Chính điều này mang
lại nhiều lợi ích hơn cho thành phố trong quá trình tham gia toàn cầu hóa và hợp tác
quốc tế. Trọng tâm chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn là phát triển mạnh
ngành sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chu i giá trị toàn cầu. Các
ngành đang tăng trưởng nhanh nhờ nhu cầu trong nước gia tăng có thể sử dụng lợi
thế này làm bàn đạp để thúc đẩy hoạt động kinh doanh vượt ra ngoài phạm vi thị
trường nội địa, mở rộng xuất khẩu, từ đó tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa và
tạo ra khả năng tham gia chu i giá trị và mạng phân phối có tầm quốc gia cũng như
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ở tầm toàn cầu. Đối với thành phố Hà Nội, theo ý kiến của chuyên gia, cần phát
triển mạnh dịch vụ xuất khẩu tại ch

(dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ ăn

uống…cho người nước ngoài), biểu hiện của nó là độ mở của nền kinh tế ngày càng
gia tăng.
 Đóng góp của chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành vào hiệu quả phát triển
kinh tế của thành phố lớn
(i) NSLĐ, GRDP/n ười, tỉ lệ n ườ

àu

a tăn ổn định

Trên cơ sở kế thừa tư tưởng của các học giả đã tổng quan, tác giả cho rằng
mục tiêu quan trọng của chuyển dịch CCKTN là góp phần làm tăng NSLĐ, gia tăng
số người giàu, tạo điều kiện nuôi sống được nhiều người và đem lại khả năng gia
tăng ngân sách để gia tăng phúc lợi và giảm thất nghiệp, giảm người nghèo, giảm tệ
nạn xã hội...Nói cụ thể hơn, chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV phải đáp ứng
ngày càng tăng về quy mô, chất lượng, lợi thế cạnh tranh, gắn kết chặt chẽ, hợp lý
với giải quyết việc làm, tăng nhu nhập cho người lao động. GRDP/người cao đi liền
với dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp CNC càng phát triển và chỉ khi các
ngành sử dụng CNC phát triển mới có mức GRDP/người cao. Về nguyên tắc, tăng
trưởng ổn định sẽ tạo ra tiền đề nâng cao mức sống người dân, gia tăng khả năng
tích lũy vốn một cách chủ động để đầu tư phát triển ở chu kỳ sau. Từ đó tạo ra sự ổn
định cần thiết cho quá trình phát triển của nền kinh tế. Đối với thành phố lớn mang
nhiều đặc thù như Thủ đô của quốc gia, tăng trưởng kinh tế có một vị trí và vai trò rất
quan trọng không những tác động tích cực đến sự nghiệp đối nội mà c n tác động tích
cực đến công cuộc đối ngoại. Tăng trưởng không những là điều kiện tiền đề để thực
hiện mục tiêu KTXH của địa phương mà c n tạo điều kiện để thực hiện nhiều mục
tiêu phát triển KTXH của cả nước.
(ii) Mô trườn được giữ vững và cải thiện
Một trong những tư tưởng của lý thuyết PTBV đó là hiện đại hóa và thân
thiện với môi trường, dựa trên 3 trụ cột: (i) Công nghệ hiện đại; (ii) Quản trị tốt; (iii)
thân thiện với môi trường. Theo ý kiến các chuyên gia, Việt Nam hiện là một trong
những nước chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu, từ sau năm 2020 Việt Nam
sẽ có nguy cơ thiếu điện cao vì thế việc chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn phải
đảm bảo giảm mức tiêu tốn điện năng, giảm mức tiêu hao điện để sản xuất ra một đơn
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vị GRDP (kwh/GRDP). Mặt khác, nếu không có biện pháp bảo vệ môi trường thì chi
phí khắc phục sự cố môi trường bao giờ cũng đắt gấp 2-3 lần nếu có đầu tư bảo vệ
môi trường khi thực hiện đầu tư mới. Từ đó, chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn
phải coi trọng mục tiêu bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường.
(iii) Tạo ra sự phát triển hài hòa, nhịp nhàng cho kinh tế thành phố
Chuyển dịch CCKTN hợp lý sẽ tạo nên sự phát triển hài hòa, nhịp nhàng của tất cả
các phần tử trong hệ thống kinh tế, qua đó đảm bảo cho quá trình tăng trưởng kinh
tế nhanh, bền vững, đạt hiệu quả cao trong trạng thái tương đối ổn định. Chuyển
dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV theo đuổi mục tiêu bền vững, lấy
mục tiêu bền vững làm mục đích cho sự chuyển dịch. Nhìn chung các ngành, phân
ngành chuyển dịch bền vững, các phân ngành chuyển dịch không gây cản trở,
phương hại lẫn nhau. Chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV phải là chuyển dịch
CCKTN trên cơ sở sử dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo có được sự phát triển hài
hòa, nhịp nhàng giữa các bộ phận cấu thành nền kinh tế dựa trên nền tảng công
nghệ hiện đại. Đồng thời, việc chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn phải tạo điều
kiện thuận lợi để các DN trên địa bàn tham gia nhiều hơn vào các chu i giá trị toàn
cầu và các mạng phân phối toàn cầu.
2.1.2.2. P ươn t ứ

uyển ị

ơ ấu

n tế n àn

ủa t àn p ố ớn t o

ướn p t tr ển ền vữn
 Thay đổi cơ cấu đầu tƣ và cách thức đầu tƣ phát triển
Chuyển dịch CCKTN diễn ra khi có những thay đổi lớn về điều kiện phát
triển và phương thức khai thác các điều kiện. Kế thừa tư tưởng mô hình Harrod –
Domar [16], học giả Ngô Doãn Vịnh [81] phát triển kinh tế dựa vào vốn đầu tư có
nghĩa là coi trọng vốn đầu tư và lấy vốn đầu tư làm điểm tựa để phát triển kinh tế,
CCKT là hệ quả của đầu tư, hệ quả của cơ cấu đầu tư. Từ tư tưởng trên, tác giả
luận án thấy rằng vấn đề gia tăng vốn đầu tư và thay đổi cơ cấu vốn đầu tư có ý
nghĩa quyết định đến thay đổi tính chất, trình độ của CCKTN đối với một thành
phố. Đầu tư phát triển nhân lực, xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kỹ
thuật, xây dựng chính sách phát triển thì kết quả là tạo ra yếu tố nền tảng thúc
đẩy sự phát triển sản xuất hay sự phát triển ngành, lĩnh vực và sẽ tạo ra tiền đề
để hoàn thiện hơn cơ cấu ngành, lĩnh vực, lãnh thổ của nền kinh tế. Suy cho
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cùng, kết quả của việc đầu tư là hình thành và phát triển CCKT. Một nền kinh tế
có hiệu quả là nền kinh tế sử dụng tối ưu các nguồn lực hiện có, cần đầu tư tập
trung vào các ngành “trọng điểm” [88]. Như vậy, tính chất, hiệu quả của việc đầu
tư phát triển quyết định tính chất, trình độ và hiệu quả phát triển của CCKT. Vì
vậy, muốn thay đổi định hướng sản xuất hay đổi mới công nghệ của đội ngũ DN
cần phải có vốn đầu tư và thực hiện đầu tư phát triển, điều này giữ vai trò quyết
định tới sự chuyển dịch CCKTN.
 Phát triển doanh nghiệp lớn, có tiềm lực về tài chính, công nghệ
Các ngành kinh tế mũi nhọn sẽ được định hướng bố trí sản xuất, tổ chức sản
xuất qua các mô hình hiện đại như tập đoàn kinh tế, DN lớn. Vì vậy một trong
những phương thức chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV đó
là phát triển DN lớn, có tiềm lực về tài chính, tiềm lực công nghệ lớn mạnh, năng
lực sản xuất kinh doanh để làm nòng cốt cho việc tham gia chu i giá trị và mạng
phân phối toàn cầu, được xem là nhân tố động lực, định vị phát triển của thành phố
lớn. Trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, tính hiệu quả của một nền kinh tế phụ
thuộc rất lớn vào sự lựa chọn việc phát huy các nguồn lực trong nước và vào năng
lực thu hút, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài. Thu hút, liên kết với các nhà đầu
tư chiến lược từ các quốc gia phát triển trên thế giới (như Nhật Bản, Mỹ, Đức, Pháp,
Hàn Quốc....) để có thêm nhiều nguồn vốn, công nghệ hiện đại và kinh nghiệm quản
trị tiên tiến. Kinh nghiệm thành công của một số thành phố lớn trên thế giới (Seoul,
Thâm Quyến) là phát triển nền kinh tế hiện đại nhờ thu hút được các nhà đầu tư
chiến lược, xây dựng được những công trình lớn, hiện đại bằng nguồn vốn tư nhân,
có nhiều tập đoàn kinh tế lớn xuyên quốc gia, CNC, nhân lực chất lượng cao, sản
xuất hàng hóa quy mô lớn, tham gia vào các chu i giá trị toàn cầu mạnh mẽ.

2.1.3. Các

u tố ảnh hưởng và điều kiện chu ển dịch cơ cấu kinh t ngành

c a thành phố lớn theo hướng phát triển bền vững
2.1.3.1. Các yếu tố ản
ớn t o ướn p

ưởn đến

uyển ị

ơ ấu

n tế n àn

ủa t àn p ố

t tr ển ền vữn

Yếu tố ảnh hưởng đến chuyển dịch CCKTN là những thứ (có tính vật chất
hoặc không có tính vật chất) mà hiện hữu của nó ảnh hưởng tới hình thành, vận động
và thay đổi cơ cấu của nền kinh tế đối với thành phố lớn. Yếu tố là những thứ tồn tại
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nhưng chưa có sự tác động (biến cải của con người) của con người nên dù chúng có
hiện hữu cũng chưa chắc có ảnh hưởng tới chuyển dịch CCKTN. Với tư duy mới và
quan điểm mới, tác giả luận án cho rằng chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn chịu
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, ngoài những yếu tố mà các học giả đã đề cập như luận
án đã dẫn ở phần tổng quan, tác giả bổ sung thêm một số yếu tố quan trọng như năng
lực quản trị địa phương, CMCN 4.0…và phân chia các yếu tố ảnh hưởng (Hình 2.4)
thành hai nhóm: Yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài.
- Chính quyền địa phương và năng lực QLNN
- Vị trí địa lý và kết cấu hạ tầng kỹ thuật
- Độ lớn của thành phố
- Tiềm năng tài nguyên thiên nhiên

Yếu tố bên trong
TRẠNG THÁI
CCKTN 2

TRẠNG THÁI
CCKTN 1

Yếu tố bên ngoài

- Toàn cầu hóa và thị trường quốc tế;

- CMCN 4.0 và tiến bộ KHCN;
- Cộng đồng kinh tế ASEAN;

- Chiến lược phát triển quốc gia.
Hình 2.4: Sơ đ các yếu tố ảnh hƣởng tới chuyển dịch CCKTN
(Nguồn: Đề xuất của tác giả)
 Các yếu tố bên trong
(i) Chính quyền địa p ươn và năn

ực quản

n à nước

Kế thừa tư tưởng của lý thuyết phát triển kinh tế dựa vào thể chế [12], quan
điểm của học giả Nguyễn Đình Cung [9], Ngô Doãn Vịnh [80] tác giả luận án cho
rằng chuyển dịch CCKTN của quốc gia hay của thành phố chịu tác động của rất

49

nhiều yếu tố, trong đó năng lực quản trị của Nhà nước cũng như của thành phố đặc
biệt ban hành và tổ chức thực hiện đường lối phát triển và thể chế, chính sách là
quan trọng và mang ý nghĩa quyết định. Thể chế phù hợp sẽ thúc đẩy chuyển dịch
CCKTN. Sự can thiệp của Nhà nước cũng như của chính quyền thành phố có thể
tạo ra cả tác động tích cực lẫn tiêu cực tới chuyển dịch CCKTN theo hướng
PTBV. Để có ảnh hưởng tích cực, sự can thiệp của Nhà nước, chính quyền thành
phố phải đúng đắn ở các khía cạnh:
- Tạo chủ trương, đường lối phát triển đối với thành phố lớn, định hướng phát
triển ngành, lĩnh vực; thiết kế đường lối phát triển kinh tế và chuyển dịch CCKTN;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, cơ chế đặc thù để hiện thực
hóa thành công mục tiêu và định hướng chuyển dịch CCKTN;
+ Thiết lập khung khổ pháp lý để thành phố lớn phát triển;
+ Cụ thể hóa luật pháp, chính sách kinh tế quốc gia và ban hành các chính
sách đặc thù trên địa bàn;
+ Kiểm soát quá trình đầu tư và phát triển DN (bám sát yêu cầu đầu tư phát
triển lĩnh vực CNC và phát triển SPCL, kết cấu hạ tầng hiện đại, sử dụng trí tuệ
nhân tạo và công nghệ tự động hóa).
- Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện các chính sách đã ban hành.
+ Kiểm soát các nhà đầu tư và DN hoạt động theo đường lối chuyển dịch
CCKTN đã xác định;
+ Điều chỉnh chính sách kịp thời mà cụ thể là thêm chính sách khuyến khích,
cụ thể hóa chính sách hạn chế phát triển trên địa bàn.
- Triển khai kế hoạch hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng
thời tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia các chu i giá trị toàn
cầu, các mạng phân phối toàn cầu và các mạng cung ứng toàn cầu.
Nhà nước và chính quyền thành phố đóng vai tr chủ thể phát động, điều
hành, vừa tham gia vừa điều chỉnh và bảo đảm về mặt pháp lý và điều kiện hạ tầng,
xã hội để quá trình chuyển dịch CCKTN diễn ra theo định hướng mục tiêu đề ra.
(ii) Vị tr địa lý và kết cấu hạ tầng kỹ thuật
Đối với thành phố lớn, vị trí địa lý ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế và
chuyển dịch CCKTN của thành phố trong mối quan hệ giao thương với các địa
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phương trong nước và với các nước trên thế giới. Thành phố lớn luôn luôn giữ vị trí
trung tâm phát triển đối với một vùng lãnh thổ rộng lớn xung quanh. Vai trò trung
tâm, lan tỏa, lôi kéo sự phát triển đối với vùng lớn quy định tính chất đặc thù của
thành phố trong quá trình phát triển kinh tế. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật là yếu tố có
tính nền tảng để đảm bảo cho sự phát triển kinh tế, xã hội nói chung và chuyển dịch
CCKTN nói riêng đạt được hiệu quả cao. Sự phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ
thuật là một trong các yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế thành phố. Có thể nói
chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phát triển
kết cấu hạ tầng kỹ thuật (mạng lưới giao thông, cung cấp điện, nước, thoát nước, xử
lý chất thải, cơ sở chăm sóc sức khỏe, cơ sở giáo dục đào tạo, nhà ở...). Nếu thành
phố lớn có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi sẽ thu hút được nhiều các nhà đầu tư
trong và ngoài nước, đây là một trong điều kiện để chuyển dịch CCKTN theo hướng
hiệu quả, bền vững.
(iii) Độ lớn của thành phố (thể hiện ở quy mô kinh tế, quy mô dân số và nhân lực)
Quy mô của thành phố lớn liên quan đến năng lực kinh tế, khả năng tài
nguyên, khả năng thị trường và khả năng lao động để phát triển kinh tế. Nhìn
chung các yếu tố vừa kể quyết định nhiều đến tính chất và trình độ phát triển của
thành phố. Lực lượng nhân lực chất lượng cao được xem như lợi thế của thành
phố trong việc phát triển những ngành nghề sản xuất và dịch vụ mũi nhọn, có
điều kiện phát triển những ngành, lĩnh vực CNC, sản phẩm VA lớn, có khả năng
cạnh tranh tham gia chu i giá trị toàn cầu và thúc đẩy chuyển dịch CCKTN theo
hướng hiệu quả, bền vững.
(iv)Tiềm năn tà n uy n t

n nhiên

Tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng nhiều tới việc lựa chọn ngành SPCL mang
tính chuyên môn hoá đặc thù của các tỉnh, thành phố lớn. Trong đó, tài nguyên đất
và khả năng quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp, dịch vụ và đô thị có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng. Quỹ đất tại các khu vực xung quanh thành phố luôn luôn có giá
trị cao và luôn luôn bị giới hạn; vì thế sử dụng tiết kiệm đất và sử dụng đúng quỹ
đất có ý nghĩa lớn đối với thành phố. Việc chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn
phải tính tới vấn đề này. Thu hút các dự án có suất đầu tư cao (vốn đầu tư bình quân
trên m i ha đất) luôn đi liền với những dự án có CNC và yêu cầu sử dụng đất ít. Đó
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là vấn đề mang ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với quyết định thu hút vốn đầu tư để
phát triển kinh tế thành phố lớn.
 Yếu tố bên ngoài
(i) n

ưởn

ủa toàn ầu hóa, hội nhập quốc tế và t ị trường toàn cầu

Trong xu thế quốc tế hoá và toàn cầu hoá, thị trường phát triển vượt ra ngoài
phạm vi địa giới hành chính của vùng, của khu vực và thành phố lớn. Tự do hoá
thương mại, xoá bỏ các hàng rào thuế quan và cạnh tranh gay gắt đã làm cho nền
kinh tế các quốc gia nói chung và kinh tế địa phương nói riêng trở nên năng động
hơn, năng suất, chất lượng và hiệu quả hơn, các d ng vốn FDI vẫn gia tăng và xu
hướng chảy vào Việt Nam và có xu hướng gia tăng. Để cạnh tranh tốt, các ngành
kinh tế trong m i quốc gia, m i thành phố lớn cần phải tạo ra những sản phẩm thoả
mãn tốt hơn nhu cầu của con người về cả số lượng, chất lượng và chủng loại, đồng
thời phải thường xuyên đổi mới sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu ngày càng tăng
của con người. Hội nhập sẽ tạo nhiều cơ hội lớn để phát triển như: thúc đẩy thương
mại, mở rộng thị trường sản phẩm và các quan hệ kinh tế quốc tế khác, thị trường
phát triển vượt ra ngoài phạm vi địa giới hành chính của quốc gia, vùng và địa
phương góp phần thúc đẩy chuyển dịch CCKTN mạnh mẽ.
Hơn nữa, xu thế quốc tế hoá và mở rộng thị trường không chỉ quyết định sự
tăng lên của nhu cầu trong m i người tiêu dùng, mà còn làm cho số lượng người
tiêu dùng tăng lên. Hàng hoá có mặt trên nhiều thị trường hơn và phạm vi thị trường
rộng lớn hơn. Số lượng người tiêu dùng lớn hơn cũng đồng nghĩa với thách thức lớn
hơn trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe hơn của người tiêu dùng. Trước
yêu cầu của thị trường và khả năng tiêu dùng của xã hội dẫn đến quá trình hình thành
chuyển dịch CCKTN. Việt Nam đã tham gia và kí kết 12 FTA, gồm cộng đồng kinh
tế ASEAN và hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Nhật Bản, Việt Nam – Hàn
Quốc, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp
định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn
diện khu vực (RCEP)…. Đến năm 2018, Nhật Bản nằm trong nhóm 4 đối tác thương
mại lớn nhất trong hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ có xuất nhập khẩu hàng hóa
với Việt Nam. Tổng trị giá trao đổi hàng hoá giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu
(EU) trong năm 2017 đạt 50,46 tỷ USD, tăng 11,9% so với năm trước 2016 và chiếm
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11,8% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước [71]. Điều này có tác động trực
tiếp đến việc hình thành quy mô, tỉ trọng, vị trí, vai trò chức năng cũng như quyết
định chất lượng hình thành và phát triển ngành, lĩnh vực và bộ phận của nền kinh tế,
dẫn dắt quá trình hình thành chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn. Như vậy
CCKT nói chung và CCKTN nói riêng cũng theo đó mà luôn có sự chuyển dịch hợp
lý dưới tác động khách quan của yếu tố toàn cầu hóa và thị trường quốc tế.
(ii) n

ưởn

ủa uộ

mạn

ôn n

ệp 4.0

Bản chất của cuộc CMCN 4.0 là sự phát triển của xã hội loài người dựa trên
cơ sở của trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, công nghệ tự động hóa (hay công nghệ
robot), công nghệ sinh học và vật liệu mới. Do đó có thể nói rằng, ảnh hưởng to lớn
nhất của cuộc CMCN 4.0 là phục vụ hiện đại hóa nền kinh tế thành phố. Hiện đại
hóa (hiện đại hóa cả phát triển và quản trị phát triển) chế định các quyết sách, điều
hành, quản lý phát triển kinh tế; sự liên kết trên phạm vi toàn cầu, toàn quốc và trên
địa bàn m i thành phố lớn chi phối hoạt động phát triển của cả Nhà nước, doanh
nghiệp và của người dân. Nói cách khác, sự phát triển của KHCN tạo ra sự đổi mới
nguyên tắc và phương pháp sản xuất từ đó hình thành những mô hình sản xuất mới.
Dưới tác động của cuộc CMCN 4.0, năng lực cạnh tranh quốc gia hay năng lực
cạnh tranh cấp thành phố dựa trên lợi thế so sánh là ý tưởng, sáng tạo và lao động
có kỹ năng. CMCN 4.0 gắn liền với khởi nghiệp sáng tạo và phát triển nhanh chóng
những sản phẩm mới, từ đó làm cho chuyển dịch CCKTN đáp ứng được yêu cầu rút
ngắn chu kỳ sống của sản phẩm cũng như đ i hỏi nhanh chóng thay đổi đối với
công nghệ sản xuất.
(iii) n

ưởn

ủa ộn đồn

n tế SE N

Từ năm 2015 ASEAN đã trở thành cộng đồng kinh tế. Dân số của ASEAN
vào khoảng 630 triệu người (năm 2017), vừa là thị trường hàng hóa, du lịch lớn,
vừa là nơi đầu tư tự do vượt biên giới, vừa xuất hiện yêu cầu cạnh tranh gay gắt cả
trong lĩnh vực thu hút vốn FDI, thu hút công nghệ tiên tiến ở các ngành CNC, dịch
vụ hiện đại và vừa xuất hiện cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm hàng hóa một cách gay
gắt. Chính điều này ảnh hưởng lớn tới chuyển dịch CCKT của quốc gia cũng như
của m i địa phương (trong đó có thành phố lớn). Năm 2017, Thái Lan, Singapore
và Malaixia là 3 đối tác thương mại lớn nhất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam
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trong ASEAN, với tỉ trọng lần lượt là 21,5%; 19,6% và 13,8% [71]. Nhìn chung
các nước thuộc ASEAN đều có công nghệ không thuộc loại cao, họ không nắm
công nghệ nguồn. Vì thế ảnh hưởng của ASEAN trong lĩnh vực hiện đại hóa nền
kinh tế của các địa phương của Việt Nam là có hạn. Nhiều quốc gia ASEAN chỉ
chú trọng hơn đến đầu tư phát triển thương mại (xây dựng hoặc mua các trung tâm
thương mại lớn tại các thành phố lớn) và xuất khẩu hàng hóa vào Việt Nam để tận
dụng lợi ích do thương mại tự do. Vấn đề này các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương của Việt Nam không thể tự giải quyết được. Nhà nước cần phối hợp với các
địa phương để có hành động kịp thời mới giảm thiểu được bất lợi trong việc giao
thương giữa các địa phương của Việt Nam với các quốc gia ASEAN.
(

n
uyển ị

ưởn

ủa

ến ượ p

t tr ển quố

a tớ sự p

t tr ển

n tế và

CCKTN ủa mỗ địa p ươn

Việt Nam theo đuổi mục tiêu vượt qua mức thu nhập mang nguy cơ “bẫy thu
nhập trung bình” và phấn đấu đứng trong nhóm quốc gia có mức thu nhập trung
bình cao và tiến tới mức cao. Theo mục tiêu đó, Việt Nam tiếp tục thực hiện chiến
lược tăng tốc, coi trọng hơn tới chất lượng phát triển, tăng cường phát triển các
ngành kinh tế xương sống, có sức mạnh mang ý nghĩa toàn cầu. Tiếp tục tăng
trưởng khoảng 7%/năm, đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ và phân bổ khoảng
2% GDP cho phát triển công nghệ. Việt Nam sẽ hình thành 3 đặc khu kinh tế - hành
chính (Vân Đồn, Bắc Vân Phòng, Phú Quốc) và tiếp tục phát triển nhanh 5 thành
phố trực thuộc trung ương (Hải Ph ng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP.HCM và Hà Nội) vì
vậy nếu Hà Nội không có những thay đổi và thúc đẩy hiện đại hóa, chuyển dịch
CCKTN theo hướng hiện đại, bền vững và tham gia các cuộc chơi lớn tầm toàn cầu
thì sẽ tụt lại, không xứng đáng với vị trí Thủ đô của Việt Nam. Việt Nam đã ký kết
nhiều các hiệp định thương mại tự do sẽ tạo ra cơ hội lớn cho các địa phương tham
gia giao thương quốc tế và phát triển sản xuất hàng hóa xuất khẩu; tiếp nhận nhiều
hơn du khách quốc tế và từ các địa phương khác. Quỹ phát triển bền vững quốc
gia, quỹ h trợ doanh nghiệp, h trợ mua nhà ở đối với người nghèo và ứng phó
biến đổi khí hậu, phát triển công nghiệp h trợ và miễn thị thực... ảnh hưởng lớn
đến các quyết định phát triển kinh tế, du lịch trên địa bàn các địa phương. Tất cả
những điều nêu trên ảnh hưởng lớn đến chủ trương và cách thức phát triển của kinh
tế Hà Nội.
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2.1.3.2. Đ ều ện để

uyển ị

ơ ấu n tế n àn t o ướn p t tr ển ền vữn

Điều kiện là những thứ mang tính vật chất đã được tác động của con
người chuyển hóa thành các điều kiện cần thiết để diễn ra quá trình chuyển dịch
CCKTN của thành phố lớn. Ngay từ 2013, Chính phủ Việt Nam thực thi chủ
trưởng “Tái CCKT gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để nâng cao năng suất,
chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế” nhưng đến nay (năm 2017) kết quả
và hiệu quả đạt được còn rất khiêm tốn. Nhiều chuyên gia cho rằng, nguyên nhân
là do Việt Nam chưa chú ý đúng mức đến việc chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mà
chính việc chuyển dịch CCKTN đ i hỏi. Vậy đó là những điều kiện gì? Trong
các yếu tố đã trình bày ở phần trước, có một số yếu tố mang tính điều kiện cần
thiết để chuyển dịch CCKTN. Thực tế cho thấy, nhiều khi các yếu tố đã hiện hữu
nhưng việc chuyển dịch CCKTN của nhiều quốc gia và của nhiều địa phương
vẫn không xảy ra như mong muốn. Một khi các quốc gia hay các địa phương
không chuẩn bị đủ các điều kiện cần thiết thì không thể chuyển dịch CCKTN
đem lại hiệu quả cao như kỳ vọng. Vì vậy, trong luận án này tác giả muốn nhấn
mạnh đến những điều kiện cần thiết để chuyển dịch CCKTN thành công.
Theo quan điểm của tác giả luận án, khi có đủ các yếu tố mang tính điều kiện để
chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV thì việc chuyển dịch CCKTN
mới diễn ra một cách thực sự và có hiệu quả. Theo đó, các hành động của các lực lượng
tham gia phát triển sẽ ảnh hưởng đến việc ra các quyết định phân bổ và sử dụng hiệu quả
nguồn lực rồi từ đó dẫn tới chuyển dịch CCKTN đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của
thành phố. Theo cách đặt vấn đề như vậy, luận án tập trung nghiên cứu các điều kiện cơ
bản để chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV, đó là:
 Điều kiện 1:

chí và quyết t m chính trị của Chính quyền địa phƣơng

Kế thừa tư tưởng của lý thuyết phát triển dựa vào thể chế [12], đó là sự thành
bại của các nền kinh tế trên thế giới là do thể chế kinh tế quyết định. Nếu thể chế tốt
thì nền kinh tế phát triển và ngược lại nếu thể chế không tốt thì nền kinh tế không
phát triển. Tác giả luận án cho rằng để chuyển dịch CCKTN của một thành phố lớn
theo hướng PTBV không thể không có một chính quyền có năng lực quản trị tốt và
thân thiện với các nhà đầu tư. Kinh nghiệm thành công của Nhật Bản và các nước
NICs chỉ ra rằng: nếu có Nhà nước có năng lực kiến tạo, dẫn dắt, quá trình CNH có
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thể rút ngắn đi rất nhiều, chỉ c n trên dưới 30 năm. Nhà nước không chỉ tạo ra
khuôn khổ cho sự phát triển mà c n định hướng và thúc đẩy sự phát triển đó. Trong
thực tiễn, để phát triển CCKTN hiệu quả hơn thì Nhà nước thường sử dụng các
công cụ chính sách hay các biện pháp quản lý tác động trực tiếp vào các yếu tố đầu
vào của sản xuất xã hội (vốn, lao động và công nghệ) để có được một CCKTN mới
phù hợp hơn, vững chắc hơn. Muốn chuyển dịch CCKTN thành công thì Nhà nước
phải đưa ra những quyết sách đúng, kịp thời. Trước hết và quan trọng nhất là Nhà
nước hay chính quyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có chương trình cải
cách CCKT và tiến trình hợp lý để chuyển dịch CCKTN, tạo điều kiện để đội ngũ DN
phát triển và thu hút được các nhà đầu tư chiến lược. Cải thiện môi trường đầu tư và
kinh doanh của địa phương hay chính quyền địa phương có chất lượng điều hành
kinh tế tốt và các DN, người dân hài lòng, cải cách hành chính của địa phương tốt.
Nhà nước cần chuẩn bị tốt điều kiện kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giảm chi phí đầu vào,
tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư để tạo tiền đề cho chuyển dịch CCKTN đạt kết quả
và hiệu quả mong đợi.
 Điều kiện 2: Đội ngũ doanh nghiệp và nhà đầu tƣ có tiềm lực tài chính
và tiềm lực công nghệ (gắn liền với vốn đầu tƣ), hƣởng ứng mạnh mẽ đối với
chủ trƣơng chuyển dịch CCKTN của địa phƣơng.
Kế thừa tư tưởng của các học giả đã được tổng quan, tác giả cho rằng, doanh
nghiệp là nhân tố mang tính điều kiện để chuyển dịch CCKTN thành công. Nếu
doanh nghiệp và các nhà đầu tư (nhất là doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm năng tài
chính, công nghệ và thị trường lớn) không hưởng ứng, không mặn mà với chủ
trương đổi mới CCKTN thì việc chuyển dịch CCKTN khó đạt được kết quả như
kỳ vọng. Sự tăng lên của số lượng các nhà thương gia thường sẽ đẩy nhanh tăng
trưởng kinh tế [97]. Quá trình tăng trưởng và chuyển dịch CCKT tại m i quốc gia
có liên quan tới sự phát triển của các DN và đội ngũ thương gia. DN chính là chủ
thể đóng góp vào quá trình định hướng, đầu tư, quản lý và tổ chức sản xuất ra các
sản phẩm của một nền kinh tế. Vì vậy, số lượng và chất lượng DN là một trong
những yếu tố quan trọng tác động đến quá trình tăng trưởng và chuyển dịch CCKT
tại m i quốc gia, địa phương. Nhật Bản, Mỹ có được thành công như ngày hôm
nay là nhờ vào sự hoạt động có hiệu quả của DN [80]. Các tập đoàn kinh tế, DN
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mạnh sẽ có sự kết hợp hài hòa với sự phát triển của các DN vừa và nhỏ. Các DN
lớn, mang tính toàn cầu sử dụng công nghệ hiện đại sẽ quyết định tính chất và
trình độ của CCKTN của m i quốc gia và của m i địa phương. Mặt khác DN có
quy mô lớn có thể tận dụng lợi thế kinh tế theo quy mô để cắt giảm chi phí, nâng
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, dễ dàng áp dụng KHCN cho việc tăng năng
suất, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nói cách khác những DN lớn, có trình độ
CNC sẽ quyết định sự phát triển, chuyển dịch CCKT nói chung và CCKTN nói riêng.
 Điều kiện 3: Sự ủng hộ và quyết tâm của ngƣời dân và cộng đ ng doanh nghiệp
Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2, người Nhật Bản đã huy động tới hơn 40% sức
dân đóng góp cho việc tái thiết hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng kỹ
thuật ở khu vực nông thôn [80]. Ở Nhật Bản, các nhóm dân cư của các làng có toàn
quyền quyết định sản phẩm cả làng sản xuất dựa trên nhận thức của người dân về nhu
cầu thị trường và nguồn lực, năng lực cốt lõi của địa phương. Ngoài ra, nhân dân trong
làng còn có quyền quyết định về cách thức tăng năng suất, chất lượng sản phẩm (ứng
dụng kiến thức, kỹ thuật, CNC) và phân phối sản phẩm với sự h trợ nhất định từ nhà
nước. Kế thừa tư tưởng của học giả Lê Xuân Bá [4] tác giả cho rằng chuyển dịch
CCKTN sẽ thành công, đạt được mục tiêu như dự kiến, nếu thu hút sự hưởng ứng và
tham gia tích cực của người dân và các thành phần kinh tế. Vấn đề “dân biết, dân bàn,
dân làm, dân kiểm tra” đã được thống nhất trong quá trình Chính phủ điều hành phát
triển kinh tế ở Việt Nam. Sức mạnh của cộng đồng cần được huy động để phát triển
kinh tế của đất nước ví dụ như muốn hình thành khu công nghiệp nhưng người dân
không ủng hộ thì sẽ gặp khó khăn khi giải phóng mặt bằng. Sự tham gia đóng góp và
ủng hộ của người dân là yếu tố hết sức quan trọng đảm bảo sự thành công của chuyển
dịch CCKTN. Cần tăng cường sự tham gia của người dân trong tất cả các hoạt động
(tiếp nhận thông tin, đóng góp ý kiến, kiểm tra, giám sát) là cách làm tốt nhất để phát
huy được sự tham gia đóng góp của người dân, trách nhiệm của người dân cho các
chương trình chuyển dịch CCKTN.
 Điều kiện 4: Thị trƣờng
Không có thị trường và không tính tới thị trường thì không thể phát triển kinh
tế. Thực tế chỉ ra rằng, phải phát triển những gì thị trường cần chứ không phải sản xuất
nhưng gì có thể. Dự báo diễn biến của thị trường, nhất là các thị trường mà quốc gia,
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địa phương nhắm tới. Trên cơ sở các hiệp định thương mại mà Chính phủ đã ký kết với
các nước dự báo đúng thị trường để làm căn cứ cho quyết định phương án chuyển dịch
CCKTN của quốc gia hay của địa phương. Thị trường quy định chất lượng sản phẩm
và dịch vụ, nên tác động trực tiếp đến quy mô, trình độ phát triển của các cơ sở kinh tế.
Để cạnh tranh tốt, các ngành kinh tế trong m i quốc gia, m i địa phương cần phải tạo
ra những sản phẩm có tính tới vấn đề chu kỳ sống của sản phẩm đang trong xu thế ngày
càng rút ngắn hơn. Khi bàn về thị trường, tác giả cho rằng việc chuyển dịch CCKTN
của m i quốc gia, địa phương cũng phải chú ý tới việc phát triển các chu i giá trị toàn
cầu để tăng khả năng thích ứng đối với khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, khủng
hoảng năng lượng và biến đổi khí hậu toàn cầu.
 Điều kiện 5: Khả năng kết cấu hạ tầng có lợi cho chuyển dịch CCKTN
Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các chính sách sử dụng, phí, lệ phí sẽ
quyết định nhiều đến chi phí đầu vào cho các DN. Kết cấu hạ tầng đi liền với chi phí
đầu vào thấp luôn luôn được xem là điều kiện tối quan trọng để thu hút các nhà đầu
tư và để chuyển dịch CCKTN thành công. Kết cấu hạ tầng tốt là điều kiện hàng đầu
để thu hút FDI từ các đối tác chiến lược. Chính quyền địa phương có trách nhiệm lớn
nhất đối với việc xây dựng đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật
(đường sá, cảng, sân bay, hệ thống cung cấp điện, nước, xử lý chất thải tập trung, cơ
sở phân phối...) và có chính sách hợp lý để giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp,
thu hút doanh nghiệp tham gia chuyển dịch CCKTN có hiệu quả cao.

2.1.4. Các tiêu chí đánh giá k t quả và đóng góp c a chu ển dịch cơ cấu
kinh t ngành vào hiệu quả phát triển kinh t c a thành phố lớn
2.1.4.1. Đ n

ết quả

uyển ị

ơ ấu

n tế n àn t o ướn p

t tr ển

ền vữn
 Đánh giá xu hƣớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
Đánh giá xu hướng chuyển dịch CCKTN là việc phân tích, đánh giá sự đúng
đắn của xu thế chuyển dịch CCKTN (đúng nhiều hay đúng ít; đúng hay không
đúng) theo xu hướng biến động của nền kinh tế thế giới và đặc biệt những xu thế
phát triển của nền kinh tế hàng đầu, tức là việc chuyển dịch CCKTN phải theo xu
hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và hiện đại hóa với hàm ý nâng cao trình độ
CCKTN và trình độ phát triển kinh tế.
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(i) Đ n

sự t ay đổi quy mô, tỉ trọng các ngành trong GRDP thành phố lớn

Phân tích chuyển dịch CCKTN theo ba khối ngành lớn phản ánh các tương
quan tỉ lệ, vai trò, vị trí của m i nhóm ngành và liên hệ giữa chúng trong nền kinh tế.
Ti = (GRDPi : GRDP).100%

(1)

Trong đó:
+ Ti: Tỉ trọng đóng góp của ngành i trong GRDP thành phố
+ GDRPi: Giá trị tăng thêm của ngành i
+ GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố
Ti càng lớn phản ánh tỉ trọng đóng góp của ngành i vào tổng sản phẩm trên
địa bàn thành phố càng lớn.
Theo lý thuyết và thực tiễn, xu hướng chuyển dịch của CCKTN của Thủ đô
các nước đều tập trung vào phát triển các ngành dịch vụ, lấy đó là động lực và làm
đầu tàu cho sự phát triển của cả nền kinh tế, dịch vụ luôn chiếm tỉ trọng cao hơn so
với các khu vực khác trong GDP (Phụ lục 1). Đối với các thành phố lớn của Việt
Nam đặc biệt là Thủ đô thì điều này có nghĩa là tăng trưởng nền kinh tế dựa vào
dịch vụ là chính (dịch vụ văn minh, hiện đại, chất lượng cao và đẳng cấp cao) sẽ
góp phần tạo ra một quá trình đô thị hóa bền vững. Khi xem xét CCKTN của một
thành phố lớn ngoài việc phân tích xu hướng chuyển dịch CCKTN theo khối ngành lớn
cần tiếp tục phân tích xu hướng chuyển dịch của m i khối ngành. Tính hợp lý trong
cơ cấu nội bộ ngành và CCKTN của nền kinh tế sẽ đảm bảo hiệu quả cho sự PTBV của
nền kinh tế. Đối với một thành phố lớn nên và cần phân tích theo nội dung như sau:
+P nt

ơ ấu ngành dịch vụ: Đối với một thành phố lớn thì xu hướng

chuyển dịch ngành dịch vụ phải theo quan điểm, tư tưởng mong muốn là: gia tăng tỉ
trọng các ngành, lĩnh vực dịch vụ đặc thù của thành phố lớn như tài chính ngân
hàng, thương mại, viễn thông, du lịch, KHCN, đào tạo (đặc biệt đào tạo quốc tế) và
y tế (đặc biệt chăm sóc sức khỏe hướng ngoại (đặc biệt phục vụ người nước ngoài),
du lịch (gắn với khách sạn và nhà hàng), trung tâm vui chơi giải trí... coi trọng phát
triển mạnh các ngành dịch vụ trình độ và chất lượng cao.
+ P n t

ơ ấu ngành công nghiệp: Đối với một thành phố lớn thì xu

hướng chuyển dịch ngành công nghiệp đó là: Phát triển mạnh các ngành sử dụng
công nghệ, sử dụng ít đất đai, nhiên liệu, năng lượng, ưu tiên sản phẩm thân thiện môi
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trường, tăng tỉ trọng các ngành ứng dụng CNC, công nghệ sản xuất sạch, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, VA lớn, tham gia thị trường trong nước và ngoài nước như: Cơ
điện tử, cơ khí chính xác, thuốc chữa bệnh, nước uống, may mặc (đặc biệt là sáng
tạo, thiết kế thời trang).
+P nt

ơ ấu ngành nông nghiệp: Đối với một thành phố lớn thì xu

hướng chuyển dịch ngành nông nghiệp đó là: Phát triển mạnh nông nghiệp đô thị
(mang đặc điểm đô thị và phục vụ trực tiếp cho đô thị lớn và tham gia xuất khẩu).
Phát triển mạnh các sản phẩm, chủng loại và chất lượng nông sản, sản phẩm sinh
thái, chất lượng cao, mang lại giá trị kinh tế cao, sản xuất sạch, thân thiện với môi
trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
(ii) Đ n giá tố độ tăn trưởng khối ngành SXSP dịch vụ so với tố độ tăn
trưởng khối ngành SXSP sản xuất
H1 = (Tspdv : Tspvc) (lần)

(2)

Tron đó:
+ Tspdv: Tốc độ tăng của khối ngành SXSP dịch vụ
+ Tspvc: Tốc độ tăng của khối ngành SXSP vật chất
H1 phản ánh mức chênh lệch tốc độ tăng trưởng khối ngành SXSP dịch vụ so
với tốc độ tăng trưởng khối ngành SXSP vật chất. H1 càng lớn mức độ chênh lệch giữa
khối ngành SXSP dịch vụ, khối ngành SXSP vật chất càng lớn và chứng tỏ chuyển
dịch CCKTN có hiệu quả. Thực tiễn cho thấy rằng ở các nước công nghiệp phát triển,
tăng trưởng của khu vực NN và CNXD – DV có tương quan chặt chẽ, nếu SXSP vật
chất tăng 1 lần (hoặc %) thì khối SXSP dịch vụ phải tăng khoảng 1,8-2,5 lần (hoặc %).
Hai ngành SXSP vật chất và SXSP dịch vụ phải nhịp nhàng thì sản xuất mới phát triển
có hiệu quả và bền vững nhờ đó quá trình chuyển dịch CCKTN sẽ bền vững hơn.
(iii) Đ n

sự t ay đổi quy mô, tỉ trọn

ĩn vực CNC trong GRDP thành

phố lớn
H2 = Tcnci – Tcnc0 ; %

(3)

H2 phản ánh mức chênh lệch giữa tỉ trọng lĩnh vực CNC (Tcnc) năm cuối kỳ
so năm đầu kỳ nghiên cứu. H2 càng lớn mức thay đổi tỉ trọng lĩnh vực CNC trong
GRDP gia tăng và chứng tỏ chuyển dịch CCKTN có hiệu quả. Tcnc là tỉ trọng của
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VA của lĩnh vực CNC trong tổng GRDP; nó được tính bằng %. Tỉ trọng của lĩnh
vực CNC trong tổng GRDP được tính như sau:
Tcnc = (GRDPcnc : GRDP).100%
Trong đó:
+ GDRPcnc: Giá trị tăng thêm của lĩnh vực CNC
+ GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố
Tcnc càng lớn phản ánh tính chất hiện đại của nền kinh tế càng lớn chứng tỏ thành
phố có chuyển dịch CCKTN có hiệu quả.
Vì vậy việc phân tích chuyển dịch CCKTN theo lĩnh vực CNC và phần còn
lại của nền kinh tế có ý nghĩa hết sức quan trọng. Xu hướng trong chuyển dịch
CCKTN của thành phố lớn theo cách phân chia này đó là sản xuất quy mô lớn, đẩy
mạnh ứng dụng CNC vào sản xuất, chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng
các sản phẩm hàng hóa, chuyển dịch theo hướng sản xuất xanh, sạch và bền vững,
biểu hiện của nó là phải gia tăng tỉ trọng lĩnh vực CNC. Đối với địa phương có tính
đặc thù là Thủ đô của quốc gia, tác giả đồng quan điểm với Chiến lược phát triển
KTXH của thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 [64] đó là các
lĩnh vực CNC chiếm tỉ trọng khoảng 40-45% trong GRDP Thủ đô.
(iv) Đ n

sự t ay đổi quy mô, tỉ trọng ngành SPCL trong GRDP thành

phố lớn
H3 = Tspcli – Tspcl0 ; %

(4)

H3 phản ánh mức chênh lệch giữa tỉ trọng SPCL (Tspcl) năm cuối kỳ so
năm đầu kỳ nghiên cứu. H3 càng lớn mức thay đổi tỉ trọng SPCL trong GRDP gia
tăng và chứng tỏ chuyển dịch CCKTN có hiệu quả. Tspcl là tỉ trọng của VA của
SPCL trong tổng GRDP; nó được tính bằng %. Tỉ trọng SPCL trong tổng GRDP
được tính như sau:
Tspcl = (GRDPspcl : GRDP).100%
Trong đó:
+ GRDPspcl: Giá trị tăng thêm của ngành SPCL
+ GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố
Tspcl càng lớn chứng tỏ nền kinh tế khai thác tối ưu các lợi thế địa phương,
chuyển dịch CCKTN có hiệu quả.
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Để đánh giá chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV cần căn cứ vào tỉ trọng
VA các SPCL trong GRDP địa phương để thấy rõ mức độ phát triển các ngành có lợi
thế của thành phố lớn mang dấu ấn đặc thù. Xu hướng trong chuyển dịch CCKTN của
thành phố lớn theo cách phân chia này đó là chuyển dịch theo hướng sản xuất tập
trung, quy mô lớn, phải gia tăng tỉ trọng ngành SPCL trong GRDP thành phố lớn.
Một nền kinh tế mà không có SPCL thì không thể chuyển dịch CCKTN theo hướng
PTBV. Văn kiện Đại hội Đảng XII [13] nhấn mạnh cơ cấu lại nền kinh tế phải vừa khai
thác lợi thế cạnh tranh hiện có, vừa tạo điều kiện để hình thành và xây dựng các lợi thế
cạnh tranh trong tương lai ở một số ngành của nền kinh tế. Tác giả đồng tình với học
giả Ngô Doãn Vịnh [80] đối với m i nền kinh tế các SPCL phải chiếm tỉ lệ phần lớn
(khoảng 50% trở lên) trong nền kinh tế thì sẽ có được sự PTBV cần thiết.
 Đánh giá tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
Đánh giá tốc độ chuyển dịch để xem xét quá trình chuyển dịch CCKTN
nhanh hay chậm? Có nhiều phương pháp đánh giá tốc độ chuyển dịch CCKTN như
đã tổng quan tại chương 1. Kế thừa tư tưởng, quan điểm của học giả Trần Thọ Đạt
[16], tác giả sử dụng phương pháp vec-tơ (Phụ lục 21) để đo lường tỉ trọng VA của
từng ngành trong nền kinh tế, đánh giá tốc độ chuyển dịch CCKTN. Phương pháp
vec-tơ này chỉ ra cách xác định thay đổi CCKTN nhanh hay chậm và có thể sử dụng
cho nhiều mục tiêu nghiên cứu khác nhau (đánh giá chuyển dịch CCKTN theo 3
khối ngành lớn, theo lĩnh vực CNC, theo ngành SPCL, cơ cấu nội bộ ngành…)
trong các giai đoạn khác nhau. Theo phương pháp này, m i CCKTN trong một giai
đoạn (thường tính bằng năm) được thể hiện bằng một vec-tơ trên cơ sở tính toán chỉ
số phản ánh cơ cấu VA của từng ngành trong nền kinh tế.
Góc  hợp bởi hai vec-tơ cơ cấu này sẽ cho biết sự thay đổi CCKTN giữa hai
thời kỳ nghiên cứu. Sự thay đổi CCKTN sẽ được tính toán dựa trên giá trị cos theo
công thức sau:
n

Cos  

 S (t
i

i 1

n

S
i 1

0

) Si (t1 )
n

2
i

(t0 ). Si2 (t1 )
i 1

Trong đó: Si(t0), Si(t1) là tỉ trọng VA của ngành i tại kỳ gốc và tỉ trọngVA
của ngành i trong GRDP thành phố kỳ nghiên cứu;  được coi là góc hợp bởi hai
vector cơ cấu S(t0) và S(t1).
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Do Si(t0), Si(t1) ≥ 0 nên cos ≥ 0 (theo tính chất của hàm Cos), nói cách khác
góc  sẽ chỉ nằm trong góc phần tư thứ nhất của v ng tr n lượng giác tức là luôn
có giá trị từ 00 đến 900 (độ góc) hay 00<<900 hay nếu biết giá trị của cos  thì sẽ
tính được ngay giá trị của góc.
Nếu gọi k là tốc độ chuyển dịch CCKTNthì k được tính theo công thức:
φ
k=
* 100%
900
+ Khi cos =0 hay  = 900, khi đó tốc độ chuyển dịch k = 1, chứng tỏ
chuyển dịchCCKTN là nhanh (lớn) nhất.
+ Khi cos =1 hay  = 00, khi đó tốc độ chuyển dịch k = 0, chứng tỏ không
có chuyển dịch CCKTN.
Như vậy, góc φ càng lớn (cos càng nhỏ), k càng lớn thì mức độ chuyển dịch
CCKTN càng mạnh (nhanh) và ngược lại.
Phân tích tốc độ chuyển dịch được thể hiện qua tốc độ thay đổi các bộ phận
cấn thành nền kinh tế của thành phố (ngành kinh tế). Để làm rõ vấn đề này tác giả đi
sâu phân tích tốc độ chuyển dịch CCKTN theo các khía cạnh: (i) Tốc độ chuyển
dịch theo 03 khối ngành lớn, nội bộ ngành; (ii) tốc độ chuyển dịch theo ngành
SXSP vật chất và SXSP dịch vụ; (iii) Tốc độ chuyển dịch theo lĩnh vực CNC; (iv)
Tốc độ chuyển dịch theo SPCL. Đối với thành phố lớn đặc biệt là Thủ đô thì cần
phải chuyển dịch nhanh trong trạng thái ổn định các ngành có NSLĐ cao có VA
lớn, các ngành sử dụng CNC sản xuất sản phẩm, dịch vụ CNC; các ngành SPCL,
ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp CNC và nông nghiệp đô thị sinh thái.
2.1.4.2. Đ n
đón óp ủa uyển ị
ơ ấu n tế n àn vào ệu quả p t
tr ển n tế ủa t àn p ố ớn
(1) Đóng góp c a chuyển dịch CCKTN vào gia tăng NSLĐ
Bước 1: Tính chỉ số so sánh về năn suất ao động (H4)
H4 = [(Nsi – Ns0): Ns0].100; % (6)
H4 phản ánh mức chênh lệch giữa NSLĐ (Ns) năm cuối kỳ so năm đầu kỳ
nghiên cứu. H4 càng lớn càng tốt, thể hiện chuyển dịch CCKTN đúng hướng. NSLĐ
được tính bằng biểu thức sau:
Trong đó:

Ns = GRDP : L
+ GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố
+ L: Lao động làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân (lao động xã hội)
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NSLĐ càng cao càng tốt, tốc độ tăng NSLĐ càng nhanh càng tốt và ngược
lại. Điều đó chứng tỏ chuyển dịch CCKTN có hiệu quả và ngược lại.
Bước 2: Tính phần đón

óp ủa chuyển dị

CCKTN vào

a tăn NSLĐ

Để tính toán được mức độ đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào gia tăng
NSLĐ của nền kinh tế tác giả kế thừa tư tưởng, quan điểm của học giả Nguyễn Thị
Tuệ Anh [2] sử dụng phương pháp ShiftShare Analyis (SSA) hay phương pháp
phân tích chuyển dịch tỉ trọng của ngành để đo lường tỷ lệ đóng góp của chuyển
dịch CCKTN vào gia tăng NSLĐ (Phụ lục 22).
(2) Đóng góp c a chuyển dịch CCKTN vào gia tăng GRDP/người
Bước 1: Tính chỉ số so sánh về GRDP/n ười (H5)
H5 = [(Gi – G0): G0].100; % (7)
H5 phản ánh mức chênh lệch về GRDP/người giữa năm cuối kỳ và năm đầu
kỳ. H5 càng lớn càng tốt bởi điều đó chứng tỏ chuyển dịch CCKTN đúng hướng và
có hiệu quả. Trong đó GRDP/người (G) được tính theo biểu thức sau:
G = GRDP : D
Trong đó:

+ GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố
+ D: Dân số

G càng lớn và tăng càng nhanh càng tốt và ngược lại. Khi G lớn nghĩa là số
người nghèo sẽ ít hoặc không có.
Bước 2: Tính phần đón

óp

ủa chuyển dị

CCKTN vào

a tăn

GRDP/n ười
NSLĐ và GRDP/người có quan hệ mật thiết với nhau, NSLĐ càng lớn thì
GRDP/người càng lớn và ngược lại. Vì vậy việc tính tỉ lệ đóng góp của chuyển dịch
CCKTN vào gia tăng GRDP/người tác giả kế thừa tư tưởng, quan điểm của học giả
Nguyễn Thị Tuệ Anh [2] sử dụng phương pháp ShiftShare Analyis (SSA) hay
phương pháp phân tích chuyển dịch tỉ trọng của ngành để đo lường tỉ lệ đóng góp
của chuyển dịch CCKTN vào gia tăng GRDP/người (Phụ lục 22).

(3) Đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào gia tăng độ mở của nền
kinh tế
Độ mở của nền kinh tế có quan hệ mất thiết với NSLĐ. Độ mở của nền kinh
tế biểu hiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, sức cạnh tranh quốc gia và
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thực tế xuất khẩu hàng hóa ra thế giới. NSLĐ càng cao khả năng cạnh tranh càng
lớn và do đó xuất khẩu càng lớn do đó độ mở nền kinh tế càng cao. Theo nguyên lý
này, việc phân tích tỷ lệ đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào gia tăng độ mở của
nền kinh tế được triển khai theo 2 bước như sau:
Bước 1: Tính chỉ số so sánh về độ mở của nền kinh tế (H6)
H6 = HMi – HM0 ; %
(8)
H6 càng lớn chứng tỏ độ mở kinh tế (M) gia tăng và chứng tỏ chuyển dịch
CCKTN có hiệu quả. M là tỷ suất hàng hóa hay độ mở của nền kinh tế; nó được
tính bằng %). Đây là chỉ tiêu liên quan trực tiếp tới sức cạnh tranh quốc gia và thực
tế xuất khẩu hàng hóa ra thế giới. Độ mở kinh tế được tính bằng biểu thức sau:
M = (X : GRDP).100 (%)
Trong đó:
+ X: Tổng giá trị xuất khẩu
+ GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố
M càng lớn càng chứng tỏ rằng sức cạnh tranh của hàng hóa tốt tức là nền
kinh tế có chuyển dịch CCKTN hiệu quả.
Bước 2: Tính phần đón óp ủa chuyển dị CCKTN vào a tăn độ mở
của nền kinh tế
Theo tác giả phần gia tăng độ mở của nền kinh tế do 2 nhân tố cơ bản cùng
đóng góp đó là: (i) do chuyển dịch CCKTN, (ii) do các yếu tố khác. Để tính toán
được mức độ đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào gia tăng độ mở của nền kinh
tế tác giả kế thừa tư tưởng, quan điểm của học giả Nguyễn Thị Tuệ Anh [2] sử dụng
phương pháp ShiftShare Analyis (SSA) hay phương pháp phân tích chuyển dịch tỉ
trọng của ngành để đo lường tỉ lệ đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào gia tăng
độ mở của nền kinh tế (Phụ lục 22).
(4) Chỉ số so sánh về vốn đầu tư cần thi t để tạo ra 1 đơn vị GRDP (H7)
H7 càng lớn càng tốt, tức là mức giảm số vốn đầu tư cần thiết để tạo ra 1 đơn vị
GRDP. Điều đó minh chứng rằng, chuyển dịch CCKTN có hiệu quả.
H7 = [(ICORi – ICOR0)] (9)
ICOR = V : GRDP
Trong đó:
+ V: Tổng vốn đầu tư xã hội đã thực hiện
+ GRDP: Phần gia tăng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố trong thời
kỳ nghiên cứu
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ICOR càng nhỏ càng tốt (hiệu suất đầu tư càng lớn) và ngược lại. Chỉ tiêu
ICOR thường tính cho giai đoạn nhiều năm. Đối với một địa phương, việc tính
ICOR thường bị nhiễu. Vì khi xây dựng một con đường cao tốc chạy qua tỉnh thì
vốn đầu tư không tính vào vốn đầu tư xã hội của tỉnh. Hoặc khi xây dựng một
sân bay hay một cảng biển hay một công trình thủy điện thường mất nhiều
năm... Tất cả những điều vừa nói không thể phát huy trong một năm và do đó
ICOR khó tính cho một năm.
(5) Chỉ số so sánh về tiêu tốn điện năng (H8)
H8= [(HĐi – HĐ0): HĐ0].100 ; % (10)
H8 phản ánh chỉ số so sánh mức tiêu tốn điện năng để tạo ra 1 đơn vị GRDP
(Kwh/GRDP) của năm cuối kỳ và năm đầu kỳ nghiên cứu. H8 càng lớn càng chứng
tỏ mức tiêu tốn điện năng giảm mạnh và điều đó thể hiện chuyển dịch CCKTN đúng
hướng, có hiệu quả. Ngược lại nếu mức tiêu tốn điện năng để tạo ra 1 đô la Mỹ
GRDP càng cao thì hiệu quả càng thấp và chuyển dịch CCKTN không hợp lý.
HĐ = Đ : GRDP
Trong đó:
+ Đ: Tổng sản lượng điện đã tiêu thụ trên địa bàn thành phố
+ GRDP: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (tính theo USD hoặc đồng
Việt Nam)
(6) Chỉ số so sánh về tốc độ tăng trưởng GRDP (Tg; c a mỗi năm ha trung
bình năm c a thời kỳ)
H9 = Tgi – Tg0; %

(11)

T được tính bằng biểu thức:
Tg =
Trong đó: + GRDP0 và GRDPi: Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố năm gốc và
năm cuối kỳ nghiên cứu
+ n-1: Số năm tính toán (Ví dụ tính tốc độ tăng GRDP trong giai đoạn từ
2010 đến 2015 thì số năm tính toán là 15-10= 5 năm).
Tg càng lớn càng tốt và ngược lại. Tuy nhiên tốc độ tăng GRDP có giới hạn
hay có ngưỡng. Trong giai đoạn đầu phát triển, các nền kinh tế thường có tốc độ
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tăng trưởng nhanh (cao) nhưng càng phát triển đến mức hoàn thiện thì mức tăng
chậm lại và nhỏ đi. Đối với chỉ tiêu này tùy từng giai đoạn phát triển mà so
sánh mức chênh lệch hoặc mức tăng dương cho phù hợp. Ngoài ra, luận án xem
xét tỉ trọng đóng góp của m i ngành vào tốc độ tăng trưởng chung của nền kinh
tế, trong đó đánh giá mức độ đóng góp, vị trí m i ngành trong cấu trúc tăng
trưởng chung có phản ánh đúng thế mạnh của từng ngành, có vai trò tạo liên
kết chặt chẽ và động lực tăng trưởng cho các ngành khác không và động thái thay
đổi đã theo đúng xu thế của quá trình phát triển, đảm bảo chuyển dịch CCKTN hiệu
quả hay chưa.
2.1.4.3. Tươn quan
ền vữn và

ỉt u

ữa

uyển ị

ệu quả p

ơ ấu

n tế n àn t o ướn p

t tr ển

t tr ển n tế ủa t àn p ố ớn

Nguyên tắc phân tích chỉ số tương quan trong luận án này là: khi xem xét
tương quan giữa mức độ chuyển dịch CCKTN (A) và các chỉ tiêu hiệu quả của
chuyển dịch CCKTN (B) thì các yếu tố liên quan đến A và B tạm thời được cố định
lại (coi như không thay đổi). Theo đó, tương quan giữa thay đổi tỉ trọng các bộ phận
cấu thành CCKTN với thay đổi NSLĐ, GRDP/người, được phân tích như sau:
(

Tươn quan

ữa t ay đổi tỉ trọn

ĩn vực CNC trong CCKTN với thay đổi

NSLĐ, GRDP/n ười của thành phố lớn
Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng lĩnh vực CNC trong CCKTN với thay đổi
các chỉ tiêu hiệu quả phát triển kinh tế của thành phố (NSLĐ, GRDP/người) cho
biết khi tỉ trọng lĩnh vực CNC trong CCKTN thay đổi 1% thì NSLĐ, GRDP/người
thay đổi bao nhiêu %. Hệ số này có trị số lớn chứng tỏ tương quan giữa thay đổi tỉ
trọng lĩnh vực CNC trong CCKTN với thay đổi NSLĐ, GRDP/người là lớn và
ngược lại.
(

Tươn quan

ữa t ay đổi tỉ trọng SPCL trong CCKTN vớ t ay đổ NSLĐ,

GRDP/n ười của thành phố lớn
Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng SPCL trong CCKTN với thay đổi các chỉ
tiêu hiệu quả phát triển kinh tế của thành phố (NSLĐ, GRDP/người) cho biết khi tỉ
trọng SPCL trong CCKTN thay đổi 1% thì NSLĐ, GRDP/người thay đổi bao nhiêu
%. Hệ số này có trị số lớn chứng tỏ tương quan giữa thay đổi tỉ trọng SPCL trong
CCKTN với thay đổi NSLĐ, GRDP/người là lớn và ngược lại.
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2.2. Kinh nghiệm thực tiễn về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành và những
bài học rút ra cho thành phố Hà Nội
2.2.1. Kinh nghiệm chu ển dịch cơ cấu kinh t ngành c a một số thành
phố trên th giới
2.2.1.1. K n n

ệm

uyển ị

ơ ấu n tế ủa t àn p ố In

on (Hàn Quố

Seoul thành công trong phát triển các chu i giá trị công nghiệp và phát triển các
ngành có NSLĐ nhờ sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ có trình độ tăng lực nghiên
cứu triển khai tốt. Để làm tăng vai tr của một thành phố quốc tế, Seoul đã và đang
phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông, thông tin và củng cố các ngành công nghiệp CNC
để thu hút mạnh FDI và các công ty đa quốc gia vào thành phố này. Triển khai các
chính sách h trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu của DN để thương mại hóa kết
quả nghiên cứu trong việc tạo ra công nghệ mới, các chính sách ưu đãi về thuế cho chi
tiêu công nghệ và phát triển nguồn nhân lực. Thành phố Seoul thực hiện mô hình chính
quyền đô thị và phát triển kinh tế tri thức nên đã thu được thành công lớn.
Tuy kinh tế tri thức đã phát triển mạnh ở thành phố Seoul từ lâu và đã đem
lại kết quả lớn cho thành phố này, song khi Seoul đã trở nên chật chội, Chính phủ
Hàn Quốc đã triển khai xây dựng thành phố Incheon cạnh thành phố Seoul, lấy hoạt
động KHCN sáng tạo, kinh tế cảng biển, hàng không, dịch vụ quốc tế là những
ngành mũi nhọn và tập trung thu hút các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, mang tầm
chiến lược đến đầu tư tại thành phố này. Chỉ sau vài chục năm thành phố Incheon
đã trở thành thành phố KHCN, thương mại, kinh tế biển, hàng không, du lịch hàng
đầu ở Hàn Quốc và trở thành thành phố hiện đại của thế giới.
Bài học của thành phố Incheon trong việc phát triển kinh tế và chuyển dịch
CCKTN là:
- Có một đề án phát triển hướng tới tương lai để Hàn Quốc đứng trong nhóm
các quốc gia có sự phát triển vào loại hàng đầu của thế giới;
- Chính phủ Hàn Quốc với quyết tâm chính trị lớn và lấy chính sách là
phương cách phát triển thành phố này theo hướng hiện đại; khuyến khích ứng dụng
CNC trong sản xuất;
- Ngay từ đầu thành phố Incheon phát triển những lĩnh vực mũi nhọn, có lợi
thế (phát triển logistics, kinh doanh dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng…), và chỉ thu hút
CNC. Kết nối thông suốt với Thủ đô Seoul;
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- Thu hút nhân tài và vốn đầu tư tư nhân đã góp phần phát triển kinh tế thành
công ở thành phố Incheon. Thúc đẩy sự tham gia của người dân trong bảo tồn cảnh
quan kiến trúc hiện đại;
- Bên cạnh đó, Incheon cũng gặp phải những khó khăn đó là sự phát triển
chênh lệch giữa Incheon với các vùng xung quanh dẫn đến di cư vào ồ ạt gây nên sự
quá tải về môi trường và cơ sở hạ tầng.
2.2.1.2. K n n

ệm

uyển ị

ơ ấu

n tế ủa t àn p ố T

m Quyến

(Trun Quố
Sau khi được thành lập, đầu những năm 1980 Thâm Quyến tập trung đầu tư
cơ sở hạ tầng thiết yếu và có những chính sách tạo môi trường thu hút nguồn vốn
FDI như: miễn giảm thuế nhập khẩu cho DN, đơn giản thủ tục cấp ph p đầu
tư…Những chính sách thuận lợi này đã tạo ra cho Thâm Quyến những sự thay đổi
đáng kể: quy mô GDP năm 1992 tăng gấp 144 lần so với năm 1979, CCKT có sự
chuyển dịch nhanh chóng, nếu như năm 1979 tỉ trọng ngành nông nghiệm chiếm
40,8% đến năm 1984 giảm mạnh xuống còn 3,3% trong khi đó ngành công nghiệp
xây dựng có bước nhảy vọt tăng lên đến gần 62%, cơ cấu phát triển đa dạng trong
các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ như du lịch, thương mại quốc tế, giao thông vận
tải…Quy mô GDP năm 2016 của thành phố Thâm Quyến đạt 294 tỷ USD và là
thành phố có quy mô lớn thứ 4 của Trung Quốc [71].
Bài học của thành phố Thâm Quyến trong việc phát triển kinh tế hiện đại và
chuyển dịch CCKTN là:
- Thành phố Thâm Quyến trở thành đặc khu hành chính - kinh tế của Trung
Quốc. Thành phố có đề án phát triển dài hạn trên cơ sở thu hút nhân tài từ các nơi
đến tham gia lập đề án phát triển thành phố;
- Thông qua đấu thầu kết hợp chính sách ưu đãi thành phố Thâm Quyến đã thu
hút được các nhà đầu tư chiến lược, xây dựng được những công trình lớn, hiện đại
bằng nguồn vốn tư nhân; có các chính sách ưu đãi thu hút FDI vào lĩnh vực CNC;
- Xây dựng thành công Chính quyền năng động, có trình độ quản lý cao trên
cơ sở Chính phủ cho phép thành lập đặc khu và có một Chính quyền với chức năng
và quyền hạn đặc biệt;
- Chính quyền Thâm Quyến đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu KHCN, tập
trung vào nghiên cứu triển khai và thu hút nhân tài.
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- Bên cạnh đó, Thâm Quyến cũng gặp phải những khó khăn đó là xung đột
về giải quyết việc làm cho tầng lớp dân cư có trình độ chưa cao và quá tải về kết
cấu hạ tầng do việc gia tăng dân số nhanh.

2.2.2. Kinh nghiệm chu ển dịch cơ cấu kinh t ngành c a một số thành
phố lớn c a Việt Nam
2.2.2.1. K n n

ệm

uyển ị

uyển ị

ơ ấu

n tế ủa t àn p ố Hồ

Chí Minh
TP.HCM chỉ chiếm khoảng 9% về dân số nhưng đóng góp tới 22% GDP của
cả nước, 30% tổng thu ngân sách, GDRP/người đạt 5.428 USD (năm 2017) bằng
2,5 lần so với cả nước. Tốc độ tăng trưởng của TP.HCM liên tục tăng cao từ năm
2008 đến 2017 bình quân đạt trên 8,0%/năm cao gấp 1,6 - 1,7 lần mức bình quân
của cả nước. Có kết quả đó là nhờ chuyển dịch CCKTN nhanh và đúng hướng (khu
vực NN giảm dần từ 1,23% năm 2008, xuống c n 1,0% năm 2017; khu vực CNXD
giảm từ 43,97% năm 2008 xuống c n 39,40% năm 2017, riêng khu vực dịch vụ
tăng dần từ 54,80 % năm 2008 lên 59,60% năm 2017 [71].
Bài học của TP.HCM trong việc phát triển kinh tế và chuyển dịch CCKTN là:
- Coi trọng phát triển lĩnh vực CNC và nhanh chóng hình thành những SPCL
trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh của thành phố;
- Thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các dự án lớn làm nòng cốt để phát triển
đội ngũ DN trong nước, đồng thời thu hút các dự án công nghiệp h trợ để gia tăng
giá trị cho nền kinh tế của thành phố1;
- Mở rộng hợp tác quốc tế trong việc đổi mới CCKT hướng tới phát triển
những mũi nhọn kinh tế mang thương hiệu của thành phố; phát triển mạnh thương
mại, tài chính ngân hàng, du lịch, viễn thông, bất động sản dựa trên cơ sở sử dụng
công nghệ hiện đại;
- Thực hiện chuyển dịch CCKTN gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy dịch
vụ và công nghiệp VA cao làm nền tảng phát triển, phát triển nông nghiệp đô thị
theo hướng hiện đại, phát triển mạnh các lĩnh vực CNC, SPCL. Để thực hiện được
định hướng, thành phố đã có đã có những chương trình h trợ chuyển dịch CCKTN
cụ thể, các điều kiện để thực hiện được các lĩnh vực đã định hướng;
1

T n ũy ế đến 31/12/2017 khu CNC của TP.HCM đã ó oảng 130 dự n đầu tư với tổng số vốn đăn
gần 7 tỷ USD với sự hiện diện của các tập đoàn àn đầu thế giớ tron ĩn vực sản xuất sản phẩm CNC,
VA lớn n ư Int , M rosoft, Sanof , Samsun …
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- Công tác quản lý, điều hành thực hiện chuyển dịch CCKTN luôn được sự
quan tâm và dành nguồn lực cần thiết để tạo ra những phát triển đột phá, tạo điều kiện
thuận lợi cho các DN và người dân. TP.HCM là địa phương có chất lượng điều hành
tốt, năm 2017 chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt 65,19 điểm xếp thứ 2/63;
- Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh, thực hiện nhiều chính sách thu hút
đầu tư của các thành phần kinh tế. Ban hành một số cơ chế, chính sách nhằm tăng
cường xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ, duy trì kim ngạch đối với các mặt hàng có
kim ngạch lớn, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng tiềm năng có hàm lượng tri thức,
sử dụng CNC;
- Bên cạnh đó, TP.HCM cũng gặp phải những khó khăn đó là chưa thu hút
được nhiều tập đoàn lớn, nhà đầu tư chiến lược (đặc biệt các nhà đầu tư mang lại
CNC cho thành phố), chưa thu hút được nhà đầu tư sản xuất vật liệu mới đáp ứng yêu
cầu hiện đại hoá, chưa có sự liên kết giữa các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
2.2.2.2. Kinh n

ệm

uyển ị

ơ ấu n tế ủa t àn p ố Đà Nẵn

Đà Nẵng trong những năm qua đã có sự phát triển nhanh chóng, khẳng định
vai trò, vị trí một đô thị lớn của cả nước. Một trong những hướng đi đột phá thời kỳ
đầu là ưu tiên phát triển công nghiệp. Để đạt được mục tiêu PTBV, ngay trong những
năm tiếp sau đó, các nhà hoạch định chính sách đã lựa chọn mô hình phát triển của
một thành phố có môi trường thân thiện và hiện đại, đưa Đà Nẵng phát triển theo một
hướng đi mới, lấy ngành dịch vụ làm chủ đạo.Trong CCKTN của thành phố, công
nghiệp và dịch vụ đã chiếm hơn 98% (Dịch vụ chiếm 62,6%, CNXD chiếm 35,3%)
và NN chỉ còn chiếm 2%, dịch vụ đóng vai tr quyết định trong tăng trưởng chung
với 8,97%, đóng góp vào tăng trưởng GRDP bình quân năm 2017 (11,92%) [71].
Bài học của thành phố Đà Nẵng trong việc phát triển kinh tế và chuyển dịch
CCKTN là:
- Phát huy lợi thế so sánh về vị trí địa kinh tế, cảng biển, sân bay chuyển thành
lợi thế cạnh tranh để xây dựng thành thành phố hiện đại, hấp dẫn thu hút nhân tài, các
nhà doanh nhân, nhà khoa học đến Đà Nẵng sinh sống và làm việc;
- Ban hành những chính sách có lợi cho chuyển dịch CCKT theo hướng hiện
đại và bền vững như chuẩn bị mặt bằng, các điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư
chiến lược đến kinh doanh tại Đà Nẵng;
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- Chính quyền thành phố chuẩn bị điều kiện để tổ chức các sự kiện mang tầm quốc
gia, quốc tế. Trên cơ sở đó thu hút các du khách đến làm việc, du lịch tại thành phố;
- Chính quyền thành phố Đà Nẵng làm tốt công tác chỉ đạo, điều hành, quyết
liệt trong thực hiện để hiện thực hóa các mục tiêu thịnh vượng. Đà Nẵng liên tục dẫn
đầu bảng xếp hạng cả nước về chỉ số PCI (Năm 2017 đứng thứ 1/63 tỉnh thành), điều
này thể hiện tính năng động và tiên phong của lãnh đạo Thành phố;
- Xây dựng cơ sở hạ tầng các khu CNC, khu công nghiệp công nghệ thông tin;
triển khai mạnh các ngành công nghiệp CNC, thân thiện môi trường. Đà Nẵng coi
trọng công nghiệp công nghệ thông tin và cơ điện tử;
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, triển khai có hiệu quả chính
sách an sinh xã hội. Thúc đẩy phát triển kinh tế dân doanh cùng hình thành một DN
“đầu đàn” có quy mô sản xuất lớn làm động lực nâng cao năng lực cạnh tranh của
kinh tế thành phố đồng thời phát triển nguồn nhân lực và thị trường lao động.
- Bên cạnh đó, Đã Nẵng cũng gặp phải những khó khăn đó là chưa thu hút
được nhà đầu tư lớn ở các nước phát triển hàng đầu về du lịch, chưa thu hút được nhà
đầu tư phát triển cảng biển, phát huy được hết tiềm năng của thành phố.
2.2.3. Bài học kinh nghiệm cho thành phố Hà Nội về chu ển dịch cơ cấu kinh t
ngành theo hướng phát triển bền vững
Qua nghiên cứu kinh nghiệm chuyển dịch CCKTN của một số thành phố
trong nước và thế giới có thể rút ra một số bài học quan trọng về chuyển dịch
CCKTN áp dụng cho thành phố Hà Nội, đó là:
Thứ nhất, có các chiến lược, mục tiêu cụ thể, rõ ràng, phù hợp, hướng tới những
ngành, nghề ưu tiên phát triển và có lợi thế so sánh vượt trội phù hợp với xu hướng
phát triển của thế giới với CNC, thông minh và thân thiện môi trường. Đối với thành
phố lớn, nhất là thủ đô Hà Nội cần phát triển các ngành dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ chủ
lực chất lượng cao và đẳng cấp cao là yêu cầu mang tính quyết định đối với nền kinh tế
của một thành phố Thủ đô của Việt Nam. Hà Nội cần ưu tiên phát triển những ngành
công nghiệp then chốt mang thương hiệu Hà Nội, sử dụng CNC. Đối với Thủ đô, công
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nghiệp không phải là thuần túy sản xuất ra các sản phẩm công nghiệp như của các tỉnh
mà sản xuất sản phẩm công nghiệp phải có hàm lượng CNC, gắn với yêu cầu của dịch
vụ (ví dụ sản phẩm quà tặng phẩm khách du lịch, công nghiệp cơ điện tử, máy móc,
thiết bị, công nghiệp văn hóa, dược liệu, hóa mỹ phẩm, thiết bị y tế…), không được
gây ô nhiễm, không gây rủi ro cháy nổ;
Thứ hai, cần xây dựng những chính sách h trợ thiết thực đối với chuyển
dịch CCKTN theo hướng hình thành các ngành kinh tế mũi nhọn, SPCL, các lĩnh
vực sử dụng CNC và đem lại giá trị kinh tế cao. Cần có những chính sách ưu đãi
vượt trội thu hút nhà đầu tư chiến lược như xây dựng môi trường kinh doanh lý
tưởng, miễn giảm thuế; đơn giản hóa các thủ tục thành lập doanh nghiệp…;
Thứ ba, cần có sự cam kết mạnh mẽ từ Chính Phủ và chính quyền địa phương để
xây dựng niềm tin, thu hút nhà đầu tư. Cần đổi mới kịp thời chỉ đạo, điều hành của chính
quyền địa phương. Phải chuẩn bị các điều kiện để chuyển dịch CCKTN (ý chí của chính
quyền địa phương, đội ngũ DN lớn…), đầu tư kết nối hạ tầng đồng bộ, phải có sự kết nối
lan toả đầu tư nước ngoài tới các doanh nghiệp trong trong nước. Thúc đẩy phát triển
kinh tế dân doanh cùng hình thành một DN “đầu đàn” có quy mô sản xuất lớn;
Thứ tư, phải đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hoạt động
R&D. Đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn vốn con người là một trong những
yếu tố quan trọng nhất đảm bảo tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững tại
Incheon và Thâm Quyến. Khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, sự tăng
trưởng kinh tế trong tương lai của thành phố này sẽ phụ thuộc ngày càng tăng vào
khả năng tạo ra các động lực tăng trưởng trong thành phố và năng lực sáng tạo công
nghệ. Do đó, Hà Nội nên dành sự ưu tiên cao độ cho các hoạt động R&D;
Thứ năm, xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, ứng dụng công nghệ
thông tin trong việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý và cung cấp những tiện ích
phục vụ người dân đap ứng yêu cầu phát triển trong bổi cảnh hội nhập và bối cảnh
CMCN 4.0. Có chính sách phát triển hạ tầng có tính hiện đại đáp ứng được yêu cầu
phát triển trong bối cảnh mới hướng tới xây dựng thành phố thông minh.
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 2
Ở Chương 2, tác giả đã làm rõ những vấn đề then chốt về cơ sở lý luận và
kinh nghiệm thực tiễn đối với chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV, cụ thể là:
(1) Chuyển dịch CCKT nói chung, CCKTN nói riêng theo hướng PTBV là
xu hướng chung của các nước trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập
kinh tế quốc tế. Đối với các thành phố lớn, nhất là Thủ đô của các nước, CCKTN có
những đặc điểm khác biệt, mang dấu ấn đặc thù của thành phố lớn. Luận án đưa ra
quan niệm về CCKTN của thành phố lớn. Để nhận diện CCKTN của thành phố lớn,
tác giả luận án phân tích CCKTN theo cách tiếp cận truyền thống kết hợp với phân
tích CCKTN theo tiếp cận mới để nhìn nhận các yếu tố cấu thành chi tiết hơn, phù
hợp hơn với xu thế phát triển kinh tế hiện đại.
(2) Luận án đưa ra quan niệm về CCKTN của thành phố lớn, quan niệm mới về
chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo hướng PTBV (việc làm mới CCKTN theo
hướng hiện đại và theo đuổi mục tiêu PTBV; Đồng thời chuyển dịch CCKTN của
thành phố lớn vừa đảm bảo sự bền vững của bản thân việc chuyển dịch CCKTN và góp
phần vào việc PTBV của cả nền kinh tế). Luận án đã chỉ ra 5 điều kiện cơ bản để
chuyển dịch CCKTN: (i)

chí chính trị và quyết tâm của Chính quyền địa phương; (ii)

Đội ngũ doanh nghiệp và nhà đầu tư lớn, có tiềm lực; (iii) Sự ủng hộ và hưởng ứng của
dân cư và cộng đồng doanh nghiệp; (iv) Thị trường; (v) Kết cấu hạ tầng thuận lợi.
(3) Luận án xác định hai nhóm chỉ tiêu đánh giá kết quả và đóng góp của
chuyển dịch CCKTN vào hiệu quả phát triển kinh tế của thành phố lớn: (1) Nhóm 1:
Đánh giá kết quả chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV, gồm: (i) Đánh giá xu
hướng chuyển dịch; (ii) Đánh giá tốc độ chuyển dịch; (2) Nhóm 2: Đánh giá đóng
góp của chuyển dịch CCKTN vào hiệu quả phát triển kinh tế, gồm: (i) Đóng góp
của chuyển dịch CCKTN vào gia tăng NSLĐ; (ii) Đóng góp của chuyển dịch
CCKTN vào gia tăng GRDP/người; (iii) Đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào
gia tăng độ mở của nền kinh tế và các tiêu chí bổ trợ (ICOR, Mức tiêu tốn điện năng
để tạo ra 1 đơn vị GRDP, Tốc độ tăng trưởng GRDP).
(4) Qua nghiên cứu và phân tích kinh nghiệm chuyển dịch CCKTN của một
số thành phố trong và ngoài nước tác giả đã rút ra một số bài học cho thành phố
Hà Nội, trong đó đáng chú ý là bài học về lựa chọn CCKTN với những lĩnh vực
mũi nhọn, chủ đạo và phải có những điều kiện để chuyển dịch.
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CHƢƠNG 3
THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH
CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
GIAI ĐOẠN 2009 – 2017
Trên quan điểm PTBV và căn cứ vào những vấn đề lý thuyết đã được trình
bày ở chương 2, tác giả nghiên cứu thực trạng chuyển dịch CCKTN của thành
phố Hà Nội theo hướng PTBV giai đoạn 2009 – 2017 với mục đích làm rõ mặt
được, mặt chưa được và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong quá
trình chuyển dịch CCKTN. Từ đó xây dựng thêm căn cứ khoa học cho việc đề
xuất định hướng và giải pháp chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội đến
năm 2030 theo hướng PTBV. Theo đó, ở chương 3 tác giả tập trung nghiên cứu
những vấn đề chủ yếu dưới đây:

3.1. Các yếu tố ảnh hƣởng và điều kiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
của thành phố Hà Nội theo hƣớng phát triển bền vững
3.1.1. Các y u tố ảnh hưởng
3.1.1.1. C

yếu tố

n tron

(i) Vị trí và vị thế đặc biệt của Thủ đô Hà Nội
Thủ đô Hà Nội là đô thị đặc biệt, là trung tâm đầu não chính trị, hành chính,
trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, KHCN, kinh tế và giáo dục quốc tế của cả nước và
tụ hội các tổ chức quốc tế. Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính2. Vị trí và vị
thế của Thủ đô, nơi hội tụ và giao thoa của các hoạt động kinh tế đối nội và quốc tế, có
cơ chế đặc thù đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc chủ động nhận thức và tác động
nhằm chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV.
(ii) Yếu tố lịch sử và văn hoá đặc thù
Hà Nội là một thành phố có lịch sử phát triển hơn 1.000 năm tuổi với
những n t văn hoá Thăng Long truyền thống đặt ra yêu cầu rất cao cho định
hướng và chuyển dịch CCKTN Thủ đô trong việc giữ gìn những di tích lịch sử và

2

Nghị Quyết số 15/2008/QH12 của Quốc Hội ngày 29/5/2008 về việ đ ều chỉn địa giới hành chính của
thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan
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làm thăng hoa những giá trị văn hoá truyền thống của Thủ đô3. Yếu tố kinh tế, yếu
tố văn hoá và yếu tố lịch sử không loại trừ nhau mà hoà quyện vào nhau trong quá
trình phát triển [45]. Đặc biệt Hà Nội có nhiều di tích lịch sử, văn hoá, và cũng là
nơi tập trung nhiều lễ hội truyền thống, số lượng làng nghề đa dạng, những bảo
tàng lớn và quan trọng cả cả nước, đây là những điều kiện thuận lợi để phát triển
ngành du lịch đặc biệt du lịch văn hóa, du lịch sinh thái4…

Hình 3.1: Bản đ địa giới Hành chính thành phố Hà Nội
(Nguồn: Tác giả biên tập từ [45])
(iii). Dân số, lao động và chất lƣợng ngu n nhân lực
Hà Nội là một trong những đô thị lớn trên thế giới về diện tích, quy mô dân
số. Năm 2017, Hà Nội hiện chiếm 1% về diện tích, khoảng 8,1% về dân số, chiếm
khoảng 16,46% về GDP, chiếm 19,1% về thu NSNN chiếm 44,1%, chiếm 5,5% về
xuất khẩu của cả nước, với hơn 1.350 làng nghề truyền thống, 5.922 di tích lịch sử, 36
phố phường …[45]. Nếu xét theo thứ tự về quy mô GRDP theo tỉnh, thành cả nước,
3

Hà Nộ được UNESCO công nhận các loại di sản gồm: Hát ca trù, Bia tiến sĩ Văn M ếu T ăn Lon , u
Trun t m Hoàn t àn T ăn Lon , Hộ ón … Hà Nội chiếm với 1/3 làng nghề của cả nước.
4
Năm 2017, thành phố Hà Nộ đón 23,83 tr ệu ượt
, tron đó
u ịch quốc tế ướ đạt 4,95 triệu
ượt (tăn ần 4 lần so vớ năm 2008
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Thủ đô Hà Nội đứng vị trí thứ hai sau TP.HCM. Tính đến năm 2017 dân số Hà Nội
hơn 7,7 triệu người, tính bình quân giai đoạn 2009 -2017, tốc độ tăng dân số toàn thành
phố đạt gần 2,7%/năm. Nhân khẩu thành thị chiếm tỉ lệ khoảng 57%, nhân khẩu tạm
trú có tới khoảng 35-40 vạn người. Tính chung toàn thành phố mật độ dân số (năm
2017) là 2.304 người/km2, tính riêng nội thành 11.220 người/km2, trong đó cao nhất là
32.703 người/km2 (Hoàn Kiếm, 2017) phân bố dân cư không đều [8]. Tỉ lệ lao động
qua đào tạo của Hà Nội hiện nay đạt khoảng 30-35,6%, cao hơn so với mức bình quân
chung của cả nước và các tỉnh, thành phố khác5.
Bảng 3.1: Một số chỉ tiêu phát triển nh n lực của thành phố Hà Nội
STT

Ngành

Tổng số lao động*
1
Số qua đào tạo**
Tỉ trọng so với tổng số
Ph n theo các loại nh n
2
lực
Nhân lực quản lý
Tỉ trọng so với tổng số
Doanh nhân
Tỉ trọng so với tổng số
Lao động nghề
Tỉ trọng so với tổng số
Lao động lĩnh vực CNC
Tỉ trọng so với tổng số

Đơn vị

Năm
2008

Năm
2015

Năm
2017

1000 người
1000 người
%

3.375
1.029
30,5

3.747
1.303
34,8

3.769
1.342
35,6

1000 người
%%
1000 người
%
1000 người

135
4,0
158
4,6
3.082
91,3
410
12,2

157
4,2
183
4,3
3.407
90,5
491
13,1

159
4,2
204
5,4
3.406
90,4
531
14,1

1000 người
%

Thay đổi
2017 so
2008

+5,1

+0,2
+5,4
-0,9
+1,9

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [69],[70])
Ghi chú:

* Số n ườ tron độ tuổ quy định làm việc trong các ngành kinh tế;
* * Chỉ tính nhữn n ười có chứng chỉ và bằn đào tạo

Hà Nội với lợi thế về đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, hiện có khoảng khoảng
65% cán bộ khoa học có trình độ cao (tiến sĩ trở lên). Cơ cấu lao động xã hội đã có thay
đổi theo chiều tiến bộ, tăng số lao động qua đào tạo, doanh nhân và lao động làm việc
trong lĩnh vực CNC (Bảng 3.1). Tuy vậy, Hà Nội với định hướng CCKTN là Dịch vụ CNXD - NN thì với hơn 40% lao động làm việc trong ngành CNXD, NN và trên 50%
5

Theo số liệu thống kê chỉ có khoảng 23% lao động Việt Nam đã qua đào tạo
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nhân khẩu ở khu vực nông thôn thì Hà Nội sẽ đối mặt với tốc độ tăng trưởng thấp và
tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp nhỏ lẻ
gây ra, khó khăn chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV. Tỉ lệ lao động làm việc
trong lĩnh vực sử dụng CNC c n ít, tăng chậm, tỉ lệ lao động không qua đào tạo vẫn ở
tỉ lệ cao trên 60%. Điều này phản ánh hai thực trạng của lao động: (i) DN sử dụng lao
động có trình độ công nghệ thấp nên mới sử dụng lao động thấp và (ii) các hệ thống
giáo dục, dạy nghề của Hà Nội chưa có sự gắn kết tốt với thị trường [46]. Đối với lao
động đã qua đào tạo thì cơ cấu cũng chưa hợp lý, nếu x t cơ cấu hợp lý theo cấp đào
tạo: cử nhân/trung cấp/công nhân, chuẩn mực của thế giới là 1/4/10 [38] ở Hà Nội hiện
nay là 1/0,98/0,3. Kinh nghiệm thành công của Hàn Quốc, Singapo trong việc chuyển
từ nền công nghiệp gia công, lắp ráp sang công nghiệp chế biến, chế tạo là nhờ khả
năng sáng tạo của nhân lực KHCN và lao động nghề [17].
(iv) Ảnh hƣởng từ chiến lƣợc phát triển của Việt Nam
Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam thông
qua Chiến lược phát triển KTXH thời kỳ 2011-2020. Trong chiến lược đã xác
định nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 7-7,5%/năm, phấn đấu tỉ trọng
công nghiệp chế tạo chiếm khoảng 45% giá trị sản lượng ngành công nghiệp; giá
trị sản phẩm CNC chiếm trong tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 45%. Để thực
hiện thành công mục tiêu chiến lược đã xác định, Việt Nam đã tập trung hoàn
thiện thể chế, chính sách tái CCKT, đổi mới mô hình tăng trưởng (theo Quyết
định số 339/QĐ-TTg đã nêu ở trên). Điều đó ảnh hưởng lớn tới chủ trương và
chính sách phát triển KTXH Thủ đô. Tại địa bàn thành phố, cải cách hành chính
tiếp tục được đẩy mạnh, các địa phương cạnh tranh nhau về xếp hạng chỉ số PCI
cũng như chỉ số PAPI để thu hút đầu tư, nhân lực chất lượng cao, DN lớn, và thu
hút khách du lịch. Thế và lực của Việt Nam trên trường quốc tế đã và tiếp tục
được nâng lên ở tầm mới. Sự phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong vùng và các
tuyến giao thông đầu mối từ Hà Nội đi đến các tỉnh, thành phố, các khu công
nghiệp, khu chế xuất sẽ có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế Thủ đô, nhất
là trong chiến lược điều chỉnh CCKT của cả nước.

78

3.1.1.2. Yếu tố

n n oà

(i) Ảnh hƣởng của toàn cầu hóa và thị trƣờng quốc tế
Trong giai đoạn 2009 - 2017, toàn cầu hóa có những điểm bất thường bất lợi
cho phát triển của Việt Nam, nổi bật là cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế
diễn ra trên quy mô toàn cầu và diễn ra trong nhiều năm (từ năm 2008 k o dài tới năm
2013). Các dòng vốn FDI giảm đi rõ rệt, nhiều dự án đầu tư nước ngoài tại Hà Nội bị
đình trệ vì thiếu vốn. Thị trường ngoài nước giảm sút gây khó khăn cho xuất khẩu của
Việt Nam cũng như của Hà Nội. Nhiều quốc gia đồng loạt tái CCKT và điều chỉnh
chiến lược giao thương. Nhiều nền kinh tế lớn (như Mỹ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Anh....)
tăng trưởng âm; giá trị thương mại giảm sút mạnh. Tất cả những điều đó đã thôi thúc
Hà Nội tái CCKT và thay đổi đường lối phát triển. Song trong bối cảnh thiếu vốn, lại
chưa có kinh nghiệm tái CCKT nên Việt Nam cũng như Hà Nội gặp khó khăn và rất
lúng túng trong việc tái CCKT. Mặc dù ngay từ năm 2013 cả nước cũng như Hà Nội
thực hiện Quyết định số 339/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 2 năm 2013 của Thủ tướng
Chính phủ về tái CCKT gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng
cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh, bền vững nhưng cho đến năm 2017 kết quả thu
được không như mong muốn. Với phương châm đa dạng hóa quan hệ quốc tế, Việt
Nam đang duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác lớn, đặc biệt là các nước trong khối
ASEAN, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Úc và Mỹ.
(ii) Ảnh hƣởng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
CMCN 4.0 đã và đang diễn ra một cách nhanh chóng chưa từng có trong lịch
sử với đặc trưng là sự phát triển dựa cơ bản vào trí tuệ nhân tạo, tự động hóa và
công nghệ Robot, công nghệ sinh học và công nghệ vật liệu mới cũng như tác động
to lớn từ kỹ thuật số, vạn vật kết nối đem lại nhiều giá trị hơn bất kỳ giai đoạn nào
trước đây. Trong bối cảnh CMCN 4.0, khi tri thức và KHCN mới sẽ dần thay thế và
tiết giảm vai trò của các yếu tố đầu vào truyền thống là lao động, tài nguyên thì việc
xem xét lại mô hình tăng trưởng kinh tế của Hà Nội là tất yếu. Các chuyên gia trong
nhiều lĩnh vực đều có chung nhận định rằng, cuộc CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi cách
thức sản xuất, phân phối, tiêu dùng và thải loại sản phẩm. Nền kinh tế số, kinh tế
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chia sẻ, tái sử dụng, tuần hoàn sẽ làm thay đổi cục diện của các quyết sách về phát
triển CCKTN Thủ đô theo hướng hiện đại và thông minh.
(iii) Ảnh hƣởng của cộng đ ng kinh tế ASEAN
Với quy mô dân số khoảng trên 630 triệu người, ASEAN là thị trường lớn
về hàng hóa công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Singapore đi đầu trong khu
vực về việc phát triển công nghệ, xây dựng thành phố thông minh và đã thành
công trong việc cùng phát triển khu công nghiệp hiện đại với Bình Dương và Hải
Ph ng nhưng chưa có dự án lớn đầu tư tại Hà Nội. Việc khuyến khích sự tăng
trưởng của thương mại điện tử trong khu vực ASEAN, tự do hóa thương mại và
tự do đầu tư trong khối ASEAN sẽ tạo ra cơ hội và thách thức cho Hà Nội các
sản phẩm công nghệ thông tin, dịch vụ và đầu tư, và phát triển một xã hội.
ASEAN sẽ mở rộng trao đổi hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN Hà
Nội đẩy mạnh xuất khẩu. Việc xóa bỏ thuế nhập khẩu với mức 89% hiện nay về
mức 0%, là cơ hội cho DN Hà Nội có điều kiện giảm chi phí nhập khẩu, tăng giá
trị xuất khẩu không chỉ trong thị trường ASEAN mà còn mở rộng thị trường xuất
khẩu thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) với Trung Quốc, Hàn
Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand…. Hơn nữa, ở vị trí địa lý ở chính giữa
của khu vực ASEAN tạo ra nhiều thuận lợi cho Việt Nam nói chung và Hà Nội nói
riêng trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.
3.1.1.3. N ữn t uận ợ ,

ó

t àn p ố Hà Nộ t o ướn p

ăn tron

uyển ị

ơ ấu

n tế n àn

ủa

t tr ển ền vữn

Trên cơ sở sử dụng mô hình SWOT tác giả đã xác định điểm mạnh, điểm
yếu, cơ hội và thách thức đối với công cuộc phát triển KTXH nói chung và đối với
chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội nói riêng đến năm 2030.
+ Đ ểm mạnh: Có vị trí địa lý chính trị, kinh tế đặc biệt, có nguồn nhân lực
tốt, có nhiều tiềm năng du lịch, nơi tập trung các tổ chức quốc tế, thu hút khách du
lịch với số lượng lớn.. ., để phát triển kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch CCKTN. Chính
quyền thành phố Hà Nội đã tỏ rõ quyết tâm lớn và hành động quyết liệt để tạo môi
trường đầu tư tốt và gia tăng sức cạnh tranh giữa các đô thị lớn trong khu vực.
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+ Đ ểm yếu: Sự phát sinh mặt trái do phát triển quá nhanh của quá trình đô
thị hóa đã gây nhiều bất lợi cho PTBV (dân số tăng cơ học, tắc nghẽn giao thông,
vấn đề quy hoạch, ô nhiễm, xuất hiện nhiều bất ổn cho việc đảm bảo trật tự an toàn
xã hội, quá tải cho mạng lưới kết cấu hạ tầng kỹ thuật...).
+ Cơ ội: Các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia, các tổ chức quốc tế, các Chính
phủ của nhiều quốc gia đã quan tâm tới Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, lựa
chọn Hà Nội vào danh sách đối tác quan trọng, kết nối Hà Nội với thế giới.
+ Thách thức: Cạnh tranh thu hút đầu tư nhất là thu hút các dự án đầu tư lớn,
sử dụng CNC càng trở nên gay gắt. Cạnh tranh giữa các thành phố lớn, giữa các
Thủ đô của nhiều nước đang đặt ra nhiều việc phải làm và phải làm ngay, làm
nhanh. Cải cách hành chính đang là việc cấp bách và phải làm kiên quyết. Chính
sách đang là điểm bất cập lớn cần cải cách sớm.

3.1.2. Các điều kiện chu ển dịch cơ cấu kinh t ngành
3.1.2.1. Ý tr

n trị và quyết t m ủa

n quyền địa p ươn

Năm 2008, Quốc Hội quyết định mở rộng ranh giới hành chính của Thủ đô
(bao gồm Hà Nội cũ và lãnh thổ Hà Tây). Với vị trí là Thủ đô, “là trái tim” của cả
nước, Hà Nội có cách chính sách riêng, đặc thù được quy định trong Luật Thủ đô,
các Nghị quyết của Bộ Chính trị, các văn bản khác. Việc phát triển và chuyển dịch
CCKTN Thủ đô đã có những căn cứ, định hướng khoa học, từng bước thống nhất
với định hướng phát triển kinh tế các tỉnh, thành phố khác, nằm trong định hướng
phát triển vùng và cả nước. Tuy vậy, theo ý kiến của chuyên gia, việc ban hành
chính sách không theo kịp yêu cầu chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV.
Công tác quản lý và thực hiện quy hoạch còn hạn chế, mật độ xây dựng và dân
số nội thành ngày càng tăng cao, việc thực hiện các khu chức năng, đô thị vệ tinh
chậm [76]. Chính sách thu hút FDI hướng tới việc chuyển giao công nghệ để
thực hiện tăng trưởng theo chiều sâu ít được thực hiện, đa số các dự án FDI đều
chỉ nhằm mục tiêu sử dụng lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên… với mục
đích tìm kiếm được lợi nhuận. Chưa có nhiều các chính sách h

trợ doanh
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nghiệp trên địa bàn tham gia các chu i giá trị toàn cầu, các mạng phân phối
toàn cầu và các mạng cung ứng toàn cầu.
Việc cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những điều kiện quan trọng để
thực hiện mục tiêu CNH, HĐH Thủ đô. Song, nhìn nhận môi trường kinh doanh theo các
tiêu chí của PCI cho thấy Hà Nội cần có sự n lực hết sức mạnh mẽ mới kỳ vọng thực
hiện được yêu cầu “đ đầu” trong quá trình CNH, HĐH và chuyển dịch CCKTN theo
hướng bền vững. So sánh PCI chung và các chỉ số thành phần cấu thành PCI của Hà Nội
với các thành phố lớn có thể thấy rõ hơn đánh giá của các DN về môi trường kinh doanh
và hiệu quả hoạt động của các cơ quan QLNN về kinh tế của Hà Nội (Bảng 3.2). Hầu hết
các năm Hà Nội đều đứng thứ 4 trong 5 thành phố lớn, năm 2017 giữ ví trí số 5, xếp ở
loại trung bình, mới chỉ được xếp vào khá thân thiện từ năm 2015.
Bảng 3.2: Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của các thành phố trực thuộc trung ƣơng
2008
Thành phố
Hà Nội
TP.HCM
Hải Ph ng
Đà Nẵng
Cần Thơ

2013

2015

2017

PCI

Thứ tự

PCI

Thứ tự

PCI

Thứ tự

PCI

56,73
64,83
47,68
72,18
61,76

4
2
5
1
3

54,83
54,22
57,22
63,35
57,47

4
5
3
1
2

53,74
60,15
47,68
72,18
56,32

4
2
5
1
3

64,71
65,19
65,15
72,18
65,09

Thứ
tự
5
2
3
1
4

(Nguồn: [6])
Trong số 9 chỉ tiêu cấu thành chỉ số môi trường kinh doanh mà PCI phản
ánh thì có 7 chỉ số phản ánh hiệu quả QLNN của Hà Nội về đầu tư nói chung đang
được xếp hạng đứng gần cuối. Chỉ số “Tính năng động và tiên phong của chính
quyền tỉnh, thành phố” xếp thứ 62/64 và xếp thứ 5 trong các trong 5 thành phố
lớn. Kết quả này cũng phù hợp với kết quả khảo sát do Tổ chức Xúc tiến thương
mại Nhật Bản (Jetro) thực hiện năm 2015 cho thấy, lý do các nhà đầu tư chọn Hà
Nội để đầu tư chủ yếu vì cơ hội kinh doanh (65%). Các yếu tố còn lại đều không
cao, cơ sở hạ tầng 29%, chất lượng nguồn lao động 19%, quy mô thị trường 39%.
Đặc biệt, tính hấp dẫn từ chất lượng điều hành tốt chỉ chiếm 3% [76].
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) còn thấp. Hà
Nội còn bị xếp vào nhóm có chỉ số PAPI gần thấp nhất cả nước (34,63 điểm), chỉ
số “thủ tục hành chính công” của TP Hà Nội có bước tiến tốt thì còn nhiều tiêu
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chí đạt điểm thấp, có tới 4 trong 6 chỉ số thành phần có sự gia tăng không đáng
kể, song Hà Nội vẫn nằm trong nhóm các địa phương đạt điểm thấp (Bảng 3.3).
Bảng 3.3: Xếp hạng tính năng động và tiên phong của Chính quyền thành phố
2008
Thành phố

2013

2015

Hà Nội

4,10

Thứ
tự
5

TP.HCM

5,26

3

4,65

4

4,19

3

5,26

3

Hải Ph ng

5,22

4

5,48

3

3,79

5

4,93

4

Đà Nẵng

6,64

1

7,72

1

6,17

1

6,65

1

Cần Thơ

6,10

2

6,46

2

4,32

2

6,11

2

PAPI

PAPI

3,69

Thứ
tự
5

2017

PAPI

PAPI

3,86

Thứ
tự
4

4,10

Thứ
tự
5

(Nguồn: [5])
Điều này cho thấy môi trường đầu tư của Hà Nội chưa thực sự hấp dẫn với
nguồn vốn có chất lượng từ các nước có trình độ CNC, công nghệ nguồn, hệ thống
quản lý tiên tiến, các nguồn vốn từ EU, Mỹ vào Hà Nội chưa xứng tầm [77]. Theo
Rostow [103] đã chỉ ra rằng điều kiện thực hiện thành công được giai đoạn chuẩn bị
cất cánh đó là phải có bộ máy quản lý năng động, biết sử dụng kỹ thuật và tăng
cường quan hệ kinh tế đối ngoại. X t theo điều kiện này thì Hà Nội đang gặp phải
những hạn chế nhất định trong công tác quản lý và điều hành. Những hạn chế về
môi trường kinh doanh đang gây trở ngại lớn cho Hà Nội trong việc thu hút đầu tư
từ các đối tác chiến lược, điều này ảnh hưởng lớn đến việc chuyển dịch CCKTN
theo hướng PTBV.
3.1.2.2. Độ n ũ oan n

ệp và n à đầu tư

Cùng với TP.HCM, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về số DN trên địa bàn lớn nhất cả
nước. Trong giai đoạn 2009 - 2017 số lượng DN Hà Nội tăng lên 2,7 lần. Nhìn từ góc
độ quy mô DN cho thấy, đội ngũ DN lớn chỉ chiếm từ 1,9-3,5% (chưa có DN lớn có ý
nghĩa tầm toàn cầu, DN cỡ vừa để có thể sớm trở thành doanh nghiệp lớn). Đội ngũ
DN nhỏ chiếm từ 96,5 – 98,1%, khu vực doanh nghiệp này thiếu các nguồn lực cần
thiết cũng như thiếu liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh, đây là một trong những
cản trở cho việc đổi mới công nghệ, không phát huy được lợi thế về quy mô. Theo báo
cáo khảo sát, trong tổng số 10.994 DN sản xuất chỉ có 879 DN sử dụng công nghệ tiên
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tiến (8%), có 5.501 DN sử dụng công nghệ trung bình (50%) và có 4.614 DN còn lại sử
dụng công nghệ lạc hậu (42%) [83]. Đây là một trong những khó khăn để có thể thu
hút được các nguồn lực cho việc chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV bởi khoảng
cách công nghệ càng cao thì khả năng được công ty đa và xuyên quốc gia chuyển giao
công nghệ càng hiếm. Doanh nghiệp FDI Hà Nội còn chiếm tỉ lệ nhỏ khoảng 2%, đang
có xu hướng tăng trong những năm gần đây, phần lớn phần lớn các doanh nghiệp FDI
hoạt động về sản xuất và gia công có VA thấp (Bảng 3.4). Thực trạng này cho thấy quy
mô doanh nghiệp nhỏ, trình độ lao động thấp, năng lực công nghệ yếu kém, thiếu sự
liên kết của doanh nghiệp FDI với DN trong nước… đang là một rào cản lớn đối với
đổi mới công nghệ, chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV, NSLĐ của nền kinh tế
không cao, khoảng cách công nghệ của nền sản xuất Việt Nam so với trình độ công
nghệ 4.0 còn khá xa.
Bảng 3.4: Một số chỉ tiêu về phát triển đội ngũ doanh nghiệp
của thành phố Hà Nội
STT

Đơn vị
Doanh
nghiệp

Chỉ tiêu

Tổng số doanh nghiệp

2008

2015

2017

39.545

105.098

110.321

751

3.258

3.860

1,9

3,1

3,5

34.839

101.840

106.461

88,1

96,9

96,5

356

2.102

2.400

0,9

2,0

2,2

Tron đó
1

Doanh nghiệp lớn*

-

Tỉ trọng so với tổng số

2

Doanh nghiệp vừa và nhỏ

-

Tỉ trọng so với tổng số

3

Doanh nghiệp FDI

-

Tỉ trọng so với tổng số

Doanh
nghiệp
%
Doanh
nghiệp
%
Doanh
nghiệp
%

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69])
3.1.2.3. Sự ủn

ộ và quyết t m ủa n ườ

n và ộn đồn

oan n

ệp

Tuy dân chí của người dân ở Hà Nội cao hơn nhiều nơi khác nhưng ý thức và
ý chí làm giàu đang c n hạn chế. Tuy vốn tích lũy trong dân không thật nhiều
nhưng qua làm việc với các địa phương cho thấy số tiền dư của dân cũng rất đáng
kể. Tuy nhiên số vốn đó chưa được tập trung cho phát triển sản xuất kinh doanh. Có
khoảng 3,4 triệu người sống ở nông thôn nhưng người dân chưa có quyết tâm phát

84

triển nông nghiệp ứng dụng CNC, còn nhiều người chỉ hoạt động buôn bán theo
kiểu truyền thống và chưa hưởng ứng phương thức kinh doanh diện đại... Đồng thời
nhiều nhà đầu tư chưa thể hiện trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp phát triển
Thủ đô, hàng trăm dự án treo, nhận đất xong không triển khai gây lãng phí tài
nguyên đất. Nhìn chung ở cả nội đô và vùng ven đô phát triển kinh tế chưa được tổ
chức theo hướng quy mô lớn. Những điều này cần chú ý đúng mức khi chuyển dịch
CCKTN theo hướng PTBV ở Hà Nội.
3.1.2.4. Sự p t tr ển ủa t ị trườn
Với quy mô dân số và thu nhập bình quân đầu người đứng thứ hai cả nước,
GRDP/người của Hà Nội thời gian qua tăng khá, từ 29,20 triệu đồng năm 2008, đến năm
2017 đã tăng lên 67,87 triệu đồng, tăng bình quân 10%/năm. Như vậy, mức độ thu nhập
khả dụng của người dân thành phố tăng cao, do đó nhu cầu mua sắm hàng hóa có xu
hướng tăng nhanh các sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao, thị hiếu sản phẩm ngày càng
phong phú, hướng tới sản phẩm chất lượng cao, an toàn khi sử dụng, thân thiện với môi
trường và có nguồn gốc xuất sứ rõ ràng. Điều này cho thấy Hà Nội là một thị trường tiêu
thụ tiềm năng, có sức hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài, là trung tâm hàng hóa bán buôn
và bán lẻ lớn thứ hai cả nước. Quy mô, dung lượng thị trường tiêu thụ một phần được thể
hiện qua tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ trên địa bàn thành phố tăng qua từng năm (Phụ
lục 2), năm 2017 tăng 1,8% so với năm 2008. Quy mô, dung lượng thị trường Hà nội tăng
nhanh trong khi năng lực cạnh tranh của sản phẩm không tăng kịp khiến thị trường Hà Nội
bị sản phẩm bên ngoài chiếm lĩnh và khai thác lợi thế về quy mô của Thủ đô. Chính sách
mở cửa và hội nhập đã tạo điều kiện cho các DN Việt nam có cơ hội tham gia chu i giá trị
và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, các DN Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh
tranh lớn từ các DN nước ngoài có tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn.
3.1.2.5. Kết ấu ạ tần đô t ị p ụ vụ

uyển ị

ơ ấu n tế n àn

Hệ thống hạ tầng kĩ thuật đô thị Hà Nội đã được quan tâm đầu tư và được
quan tâm theo hướng hiện đại, sân bay cùng nhiều tuyến đường, nút giao thông
quan trọng đã hoàn thành nhưng phát triển chưa đồng bộ, chưa tính hết đến sự liên
kết trong phát triển không gian đô thị. Tình trạng ùn tắc giao thông, úng ngập, ô
nhiễm môi trường, khói bụi vượt xa mức tiêu chuẩn (theo ý kiến chuyên gia nồng
độ PM10 và PM2.5 vượt ngưỡng cho phép 2-3 lần)...cơ sở hạ tầng của thành phố
ngày một quá tải, trở nên nghiêm trọng và nhiều bức xúc. Quy hoạch đô thị trung
tâm, đô thị vệ tinh, trung tâm huyện chưa thực sự đồng bộ, chưa giảm được áp lực
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về phân bố dân cư và các áp lực cho khu vực đô thị trung tâm. Quy hoạch thành phố
được xây dựng, điều chỉnh nhiều lần, tính kế thừa chưa cao, bố trí một số cụm, khu
công nghiệp chưa hợp lý (gần khu dân cư, sát nút giao thông đối ngoại lớn). Hà Nội
là địa phương có tiềm lực lớn về công nghệ so với mặt bằng cả nước, nhưng hạ tầng
công nghệ thông tin, hạ tầng KHCN c n nghèo nàn, đặc biệt hạ tầng kết nối số và
an ninh mạng chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển trong bối cảnh CMCN 4.0.
Đây cũng là thách thức đối với DN khi muốn nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới
đưa vào sản xuất bởi bản thân không thể đầu tư các cơ sở như vậy.

3.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố Hà Nội theo
hƣớng phát triển bền vững
3.2.1. Tổng quan tình hình kinh t - xã hội
Quy mô nền kinh tế của thành phố liên tục gia tăng trong cả giai đoạn 2009 –
2017 (Hình 3.2). Khi Hà Nội hợp nhất với Hà Tây, số liệu về quy mô tăng trưởng
của thành phố vẫn thể hiện rất rõ nét trong cả giai đoạn từ 2009 – 2017, tăng từ
178.605 tỷ đồng năm 2008 đến 695.353 tỷ động (giá hiện hành) năm 2017 gấp 3,9
lần, chiếm một nửa tổng GRDP vùng Đồng bằng sông Hồng, chiếm tỉ trọng 16,46%
GDP cả nước. Nếu xét theo thứ tự về quy mô GRDP theo tỉnh, thành cả nước, Thủ
đô Hà Nội đứng vị trí thứ hai sau TP.HCM. Xét về quy mô GRDP, năm 2017 (theo
giá cố định 2010) đạt 519.568 tỷ đồng, gấp 1,9 lần so với năm 2008.

Hình 3.2: GRDP thành phố Hà Nội
(Đơn vị: Tỷ đồng, Giá hiện hành)
(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8])
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Nhìn chung, trong giai đoạn 2009 - 2017 kinh tế thành phố Hà Nội có chuyển
biến tiến bộ đã và đang thay đổi rõ nét, mạnh mẽ nhưng c n chậm chưa đáp ứng yêu
cầu của đô thị hiện đại. Các chỉ tiêu hiệu quả đều có tăng nhưng chưa tương xứng với
tiềm năng. GRDP/người đã tăng lên 67,87 triệu đồng (2017) so với mức 43,04 triệu
đồng (2008) hay tỉ lệ nghèo đói đã giảm xuống (Bảng 3.5). GRDP/người, thu nhập và
cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao, tỉ lệ người nghèo đã giảm

xuống... Hà Nội đang từng bước phát huy vai trò hạt nhân kinh tế của vùng và cả
nước. Tuy vậy, mức tiêu hao điện năng kwh/GRDP c n ở mức cao và có xu hướng
tăng lên, chỉ số ICOR còn ở mức cao. Tỉ lệ thất nghiệp từ 3,18% (năm 2008) giảm
xuống 2,4% (năm 2017) vẫn ở mức cao, đây là một áp lực lớn cho nền kinh tế trong
việc thực thi chiến lược phát triển và áp dụng công nghệ hiện đại. Tỉ lệ giảm nghèo đã
có xu hướng giảm mạnh, hiện tượng người nghèo cùng cực vẫn chưa có khả năng
thoát nghèo do không có điều kiện tham gia vào quá trình tăng trưởng nhanh và cũng
không được hưởng thành quả của tăng trưởng, một tỉ lệ đáng kể người nghèo thoát
nghèo không phải bằng c n đường tự vươn lên thoát nghèo mà vẫn thông qua hình
thức trợ cấp của Nhà nước.
Bảng 3.5: Một số chỉ tiêu hiệu quả phát triển chủ yếu của thành phố Hà Nội
Đơn vị

2008

2013

2014

2017

%

10,66

7,32

7,53

8,27

2 - Năng suất lao động (giá 2010)

Triệu đồng

52,21

119,59 131,24

173,57

3- GRDP/người (giá 2010)

Triệu đồng

43,04

53,53

59,89

67,87

4 - Tỉ lệ giảm nghèo

%

8,43

2,43

2,08

1,70

5 - Hệ số ICOR

%

3,06

5,31

5,78

5,85

Kwh

0,648

0,679

0,702

0,920

%

3,18

3,05

2,85

2,4

Chỉ tiêu
1 - Tốc độ tăng trưởng GRDP

6 - Kwh/1 USD GRDP
7 - Tỉ lệ thấp nghiệp

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8])
So sánh với Vùng KTTĐ BB và cả nước, dù chỉ bằng 21,2% và 1% về diện
tích, 41,7% và 8,1% về dân số nhưng Hà Nội đóng góp tương ứng 51,1% và
16,46% về GRDP, 54,1% và 19,05% về thu NSNN, 20,3% và 5,51% tổng kim
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ngạch xuất khẩu. Kinh tế Thủ đô xứng đáng giữ vị trí đầu tầu và là động lực phát
triển Vùng KTTĐ BB, vùng Đồng bằng sông Hồng và ngày càng đóng vai tr quan
trọng đối với kinh tế của cả nước (Phụ lục 4). So sánh một số chỉ tiêu của Hà Nội so
với cả nước và TP.HCM (Phụ lục 5) cho thấy Hà Nội chiếm khoảng 8,1% về dân số
(trong khi TP.HCM chiếm 9%) nhưng chiếm khoảng 16,5% về GRDP (trong khi
TP.HCM chiếm 23%); NSLĐ đạt 173 triệu đồng gấp 2 lần cả nước nhưng chỉ bằng
75% của TP.HCM; GRDP/người đạt 67,87 triệu đồng gấp 2,4 lần so với cả nước
trong khi GRDP/người tại TP.HCM đạt 132,00 triệu đồng, thu NSNN đạt 207.628
tỷ đồng chiếm 16% cả nước trong khi TP.HCM đạt 345.287 tỷ đồng chiếm 28% cả
nước, chi đầu tư phát triển từ NSNN chiếm 44,1% trong khi TP.HCM chiếm 19%.
Như vậy mặc dù có quy mô dân số và diện tích xấp xỉ và luôn được trung ương ưu
ái, thì Hà Nội vẫn có khoảng cách xa TP.HCM về GRDP, thu NSNN, kim ngạch
xuất khẩu và thu hút FDI.

3.2.2. Thực trạng chu ển dịch cơ cấu kinh t ngành theo hướng phát triển
bền vững
3.2.2.1. C uyển ị

ơ ấu

ố n àn

ớn

 Xu hƣớng chuyển dịch CCKTN
Để thực hiện việc đánh giá chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội theo
hướng PTBV, dựa trên những đánh giá về tiềm năng, lợi thế của thành phố, thực trạng
phát triển ngành trong thời gian qua, tác giả luận án đã phân nhóm ngành SPCL, lĩnh
vực CNC (Phụ lục 3). Luận án tiến hành đánh giá xu hướng chuyển dịch CCKTN của
thành phố Hà Nội theo các loại cơ cấu xét trên các khía cạnh: (i) Theo 3 khối ngành
lớn; (ii) theo khối SXSP vật chất – SXSP dịch vụ; (iii) theo lĩnh vực CNC và phần còn
lại; (iv) theo SPCL và phần còn lại. Xu hướng chuyển dịch của nhóm ngành này sẽ kết
luận được CCKTN hiện tại của thành phố có bảo đảm yêu cầu của PTBV hay không.
Xét theo quan điểm bền vững, xu hướng chuyển dịch CCKTN đang chuyển
dịch theo hướng tích cực phù hợp với yêu cầu về hiệu quả kinh tế, điều này thể hiện
tỉ trọng ngành dịch vụ, CNXD, lĩnh vực CNC, ngành SPCL trong GRDP có xu
hướng tăng liên (Phụ lục 7). Nếu xem xét theo nhóm ngành lớn, cơ cấu năm 2008
là: Dịch vụ 63,1%; CNXD 32,1%; NN 4,8%, thì năm 2017 cơ cấu các ngành tương
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ứng là: 63,9%; 32,9% và 3,1% (Hình 3.3). Tỉ trọng đóng góp của ngành dịch vụ vào
GRDP Hà Nội như vậy là chưa phù hợp với xu hướng phát triển của các nền kinh tế
hiện đại nếu so sánh với thủ đô các nước trên thế giới. Ở hầu hết các quốc gia trên
thế giới, đặc biệt ở nhóm nước phát triển, dịch vụ được đánh giá là khu vực trọng
điểm cho sự phát triển kinh tế, thông thường dịch vụ đóng góp từ 70-80% GDP. Tại
các nước đang phát triển thì tỉ trọng của ngành dịch vụ còn nhiều hơn6, ví dụ Thủ đô
Bắc Kinh của Trung Quốc tỉ lệ đóng góp của ngành dịch vụ là 74,5%, ngành công
nghiệp và nông nghiệp có tỉ lệ đóng góp lần lượt là 24% và 1,5% hoặc với Thủ đô
Jakarta của Indonesia thì tỉ lệ đóng góp của ngành dịch vụ cũng là 72% [38]. Đối
với Hà Nội, dịch vụ (nhất là dịch vụ chất lượng cao) phải có vị trí quan trọng hàng
đầu nhưng hiện nay dịch vụ chưa giữ vị trí tích cực trong cơ cấu GRDP, các dịch vụ
văn minh, hiện đại, chất lượng cao và đẳng cấp cao c n ít, chưa góp phần nhiều
trong việc tạo ra một quá trình đô thị hóa bền vững.

Hình 3.3: Cơ cấu kinh tế ngành của thành phố Hà Nội
(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8])
Tỉ trọng khối ngành CNXD trong GRDP còn lớn chiếm hơn 30%, tỉ trọng
khối ngành SXSP dịch vụ gia tăng (tăng 0,8 điểm phần trăm) nhưng chưa tạo ra
nhiều VA và làm cho nền kinh tế phát triển chưa hiệu quả (Bảng 3.6). Điều đáng
nói là tương quan phát triển giữa hai khối: SXSP vật chất và SXSP dịch vụ chưa
hợp lý. Cụ thể là: khối SXSP vật chất tăng 1% thì khối SXSP dịch vụ chỉ tăng

6

Nhật Bản tỉ trọng ngành dịch vụ trên 70%, Hà Lan tỉ trọng ngành dịch vụ hơn 76%; Singapore dịch vụ
chiếm hơn 73%...
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khoảng 1,13%. Hệ số tương quan như thế là quá thấp so với yêu cầu (theo ý kiến
của học giả [80] cho biết khi khối SXSP vật chất tăng 1% thì khối SXSP dịch vụ
phải tăng khoảng từ 1,8% trở lên thì nền kinh tế mới có sự phát triển hài hòa, nhịp
nhàng, cần thiết và chuyển dịch CCKTN mới bền vững). Vì vậy cần tiếp tục gia
tăng sự phát triển của khối SXSP dịch vụ theo hướng PTBV.
Bảng 3.6: Cơ cấu kinh tế ngành của thành phố Hà Nội
(Đơn vị: %)
Thay đổi

L nh vực

2008

2013

2015

2017

Toàn bộ nền kinh tế

100

100

100

100

-

2017 so 2008

a). Theo ngành
-

Dịch vụ

63,1

63

63,5

63,9

+ 0,8

-

CNXD

32,1

32,9

32,8

32,9

+ 0,8

-

NN

4,8

4,1

3,8

3,2

-1,6

b). Khối SXSP Dịch vụ

63,1

63

63,5

63,9

+ 0,8

c). Khối SXSP vật chất

36,9

37,0

36,6

36,1

-0,8

1,09

1,15

1,19

1,13

-

Hệ số giữa khối SXSP dich vụ
và khối SXSP vật chất, lần*

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8],[69])
G

: Lấy tố độ tăn

ủa

ố SXSP dịch vụ chia cho tố độ tăn

ủa

ố SXSP vật chất.

X t theo lĩnh vực CNC, tỉ trọng lĩnh vực CNC trong GRDP thành phố luôn có
xu hướng tăng lên tương đối ổn định trong CCKTN từ năm 2008 đến nay, đặc biệt từ
năm 2014 tỉ trọng tăng cao hơn so với những năm trước. Tuy vậy, các ngành, lĩnh vực
có VA lớn và có nhiều giá trị như tư vấn, thiết kế, phát minh, sáng chế, trí tuệ lớn…đều
chưa phát triển hoặc mới chỉ xuất hiện rất ít, tỉ trọng sản phẩm có hàm lượng CNC
trong GRDP còn rất thấp (năm 2017, tỉ trọng lĩnh vực CNC đạt 18,8% thay đổi không
nhiều so với năm 2008), chưa đạt được so với mục tiêu kế hoạch là 42-45% tỉ trọng
lĩnh vực CNC trong GRDP trở lên chưa phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập
kinh tế và hiện đại hóa, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp (Hình 3.4).
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Hình 3.4: Tỉ trọng l nh vực CNC trong CCKTN của thành phố Hà Nội
(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [69])
Xét theo ngành SPCL, tỉ trọng ngành SPCL luôn có xu hướng tăng lên trong
CCKTN từ năm 2008 đến nay (theo tác giả thì đến nay 2017 Hà Nội có 04 SPCL
thuộc các ngành dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp), điều này thể hiện một xu
hướng phù hợp với yêu cầu về PTBV, tuy nhiên có biểu hiện trì trệ (năm 2017, tỉ
trọng SPCL đạt 28,5% thay đổi không nhiều so với năm 2008), chưa đạt được so
yêu cầu về hiệu quả kinh tế, chưa tạo ra trụ cột để nền kinh tế bứt tốc và phát triển
có hiệu quả (Hình 3.5).

Hình 3.5: Tỉ trọng ngành SPCL trong CCKTN của thành phố Hà Nội
(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [69])
Trong giai đoạn 2009 - 2017, mức độ thay đổi tỉ trọng SXSP vật chất, tỉ
trọng lĩnh vực CNC, tỉ trọng các SPCL trong GRDP là khác nhau (Bảng 3.7), sau
10 năm sự thay đổi tỉ trọng SXSP dịch vụ, tỉ trọng lĩnh vực CNC, SPCL thay đổi

91

theo số tương đối lần lượt là 0,8%; 2,1% và 4,3%. Mức thay đổi chậm, điều này
ảnh hưởng lớn tới NSLĐ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Theo ý kiến của
chuyên gia, tỉ trọng SPCL đã có sự thay đổi lớn nhưng nhìn chung Hà Nội chưa có
nhiều SPCL do chính công nghệ và trí tuệ của người lao động Việt Nam làm ra,
Hà Nội chưa tìm được sản phẩm công nghiệp chủ lực của kinh tế tri thức và DN
sản xuất SPCL phụ thuộc nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu, chưa có sản phẩm chủ
lực, gắn với thương hiệu thành phố. Điều này chứng tỏ Hà Nội chưa phát huy hết
tiềm năng, thế mạnh các nguồn lực của Thủ đô (chưa tận dụng tốt cơ hội trong hội
nhập nhằm thu hút chuyển giao công nghệ tiên tiến, CNC; chưa thu hút được
nhiều doanh nghiệp FDI đầu tư vào sản phẩm công nghiệp h trợ; chưa có nhiều
sản phẩm sử dụng CNC, VA cao và sức cạnh tranh cao), điều này chứng tỏ chuyển
dịch CCKTN chưa hiệu quả, nền kinh tế chưa hiện đại. Một trong những nguyên
nhân đó là SPCL chưa được xác định rõ để có định hướng h trợ phù hợp, các
chính sách thu hút FDI.
Bảng 3.7: Thay đổi cơ cấu các ngành trong GRDP thành phố Hà Nội
(Đơn vị %)
Thay đổi

Chỉ tiêu

2008

2013

2015

2017

-

SXSP dịch vụ

63,1

63,0

63,5

63,9

+ 0,8

-

Lĩnh vực CNC

16,7

17,6

18,4

18,8

+ 2,1

-

Sản phẩm chủ lực

24,3

28,1

28,3

28,5

+ 4,2

2017 so 2008

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8],[69])
Như vậy, nếu xét theo yêu cầu và mục tiêu hướng PTBV thì kết quả chuyển
dịch CCKTN của thành phố Hà Nội đang có biểu hiện không tích cực: Các ngành kinh
tế đảm bảo tăng trưởng nhanh, hiệu quả, lĩnh vực CNC, SPCL đang có biểu hiện trì trệ
xét cả về xu hướng và tốc độ chuyển dịch, chưa đáp ứng được yêu cầu của thành phố
lớn. Chuyển dịch CCKTN chưa đảm bảo được yêu cầu bền vững đối với bản thân
việc chuyển dịch CCKTN của thành phố với vai trò là Thủ đô của cả nước.
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 Tốc độ chuyển dịch CCKTN
Xem xét về tốc độ chuyển dịch CCKTN, sử dụng phương pháp véc - tơ, tính
toán hệ số chuyển dịch CCKTN của Hà Nội (Bảng 3.8).
Bảng 3.8: Hệ số chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội
Tiêu chí
A/Theo 3 khối ngành lớn
 Giai đoạn 2009 - 2013
 Giai đoạn 2014 - 2017
 Giai đoạn 2009 - 2017
B/ Theo khối SXSP vật chất
– SXSP dịch vụ
 Giai đoạn 2009 - 2013
 Giai đoạn 2014 - 2017
 Giai đoạn 2009 - 2017
C/ Theo l nh vực CNC
 Giai đoạn 2009 - 2013
 Giai đoạn 2014 - 2017
 Giai đoạn 2009 - 2017
D/ Theo ngành SPCL
 Giai đoạn 2009 - 2013
 Giai đoạn 2014 - 2017
 Giai đoạn 2009 - 2017

cos φ

φ

Tốc độ
chuyển dịch (%)

0,99337
0,99961
0,99856

1040’
1049’
3007’

1,56
1,77
3,41

0,99997
0,99995
0,99984

0046’
0057’
1003’

0,51
0,63
1,14

0,99992
0,99987
0,99959

1011’
1003’
1044’

0,79
1,04
1,83

0,99874
0,99980
0,99753

2048
1015
4003

3,20
1,28
4,47

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8],[69])
Kết quả ở Bảng 3.8 cho thấy, tốc độ chuyển dịch CCKTN giai đoạn 2009 –
2017 theo ba nhóm ngành lớn, truyền thống là thấp, giá trị của góc φ đạt 3007, tốc
độ chuyển dịch là 3,41%, thấp hơn so với tốc độ chuyển dịch CCKTN của Đà Nẵng
(giá trị của góc φ đạt khoảng 14026’, tốc độ chuyển dịch 15,8%) và của TP.HCM
(giá trị của góc φ đạt khoảng 5026’, tốc độ chuyển dịch 5,8%) (Phụ lục 8). Tốc độ
chuyển dịch CCKTN chưa ổn định qua các năm. Xem xét theo tiêu chí khối ngành
hướng tới mục tiêu PTBV cho thấy hầu hết giá trị của góc φ đều thấp hơn 3007’ tức
là chậm hơn tốc độ chuyển dịch chung ngoại trừ ngành SPCL, đặc biệt xét theo tiêu
chí lĩnh vực CNC thì giá trị của góc φ thấp nhất đạt 1044’ tương ứng tốc độ chuyển
dịch là 1,83% trong cả giai đoạn, điều này chứng tỏ chuyển dịch CCKTN đang có
biểu hiện trì trệ. Riêng nhóm ngành SPCL giá trị của góc đạt 4003’, tốc độ chuyển
dịch nhanh đạt 4,47% có xu hướng giảm dần, không ổn định.
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3.2.2.2. C uyển ị

ơ ấu nộ

ộ n àn

ị

vụ

Điều đáng nói là dịch vụ ở Thủ đô đã phát triển nhanh, đa dạng và tốt lên. Tuy
nhiên dịch vụ chưa tương xứng và đủ tầm của một thành phố lớn – Thủ đô của Việt
Nam. Những lĩnh vực dịch vụ đặc thù của thành phố lớn như tài chính ngân hàng,
KHCN, đào tạo và chăm sóc sức khỏe hướng ngoại (phục vụ người nước ngoài), khách
sạn và nhà hàng, trung tâm vui chơi giải trí, du lịch... phát triển chưa tương xứng với
yêu cầu của Thủ đô. Trong chiến lược phát triển KTXH của thành phố đến 2030, tầm
nhìn 2050 thành phố đã coi trọng phát triển mạnh các ngành dịch vụ trình độ và chất
lượng cao, song kết quả thu được chưa đáp ứng yêu cầu (Phụ lục 10).
Xét về tốc độ chuyển dịch, Bảng 3.9 cho thấy tốc độ chuyển dịch nội bộ
ngành chuyển dịch chậm, xét theo các phân ngành hầu hết giá trị của góc φ đạt dưới
40, tốc độ chuyển dịch bình quân giai đoạn 2009 – 2017 là 3,91% tương đương với
tốc độ chuyển dịch chung và đang có xu hướng chậm dần. Xét theo lĩnh vực dịch vụ
CNC, tốc độ chuyển dịch trong nội bộ ngành chậm hơn, giá trị của góc φ nhỏ hơn
hầu hết dưới 30, tốc độ chuyển dịch đạt 2,48%, có biểu hiện trì trệ đặc biệt trong giai
đoạn 2014 - 2017. Như vậy tốc độ chuyển dịch xét theo yêu cầu của chuyển dịch
theo hướng PTBV là rất chậm chạp, chưa đạt được mục tiêu đề ra, thiếu tính định
hướng và sự can thiệp cần thiết của chính quyền nhất là trong việc phát triển đa
dạng và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ.
Bảng 3.9: Hệ số chuyển dịch cơ cấu nội ngành dịch vụ của thành phố Hà Nội
cos φ

φ

Tốc độ
chuyển dịch
(%)

 Giai đoạn 2009 - 2013

0,99894

2054’

2,93

 Giai đoạn 2014 - 2017

0,99645

3053’

4,37

 Giai đoạn 2009 - 2017
B/ Theo l nh vực CNC
 Giai đoạn 2009 - 2013
 Giai đoạn 2014 - 2017
 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99811

3052’

3,91

0,99969
0,99990
0,99924

1042’
1031’
2023’

1,58
1,90
2,48

Tiêu chí
A/ Theo các phân ngành

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8],[69])
Xét về tốc độ tăng trưởng, giai đoạn 2009 - 2017 tăng trưởng bình quân của
ngành dịch vụ đạt 7,52,%/năm cao hơn không nhiều so với tốc độ tăng trung bình của
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nền kinh tế 7,41%/năm, có những năm tăng trưởng thấp hơn mức tăng trưởng của
ngành công nghiệp (năm 2016). So sánh với mục tiêu tăng trưởng ngành dịch vụ đạt
11,0 – 13,5% giai đoạn 2011 – 2020 thì khó có khả năng đạt được. Như vậy ngành dịch
vụ tuy đã đạt được tốc độ tăng khá nhanh những chưa thực rõ r t là ngành đầu tàu,
chưa khai thác hết được các lợi thế tuyệt đối của Thủ đô Hà Nội. So với một số các
địa phương khác (Quảng Ninh)7 thì Hà Nội chưa khai thác hết các tiềm năng, chưa
tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng để thu hút khách du lịch. Các dịch vụ trọng yếu
chưa có được đà tăng trưởng mạnh mẽ, tốc độ tăng của những ngành dịch vụ hiện đại
chưa có bước đột phá. Tính chất và trình độ phát triển của dịch vụ hiện nay vẫn chưa
bảo đảm yêu cầu đối với một Thủ đô văn minh, hiện đại.
3.2.2.3. C uyển ị
ơ ấu nộ ộ n àn ôn n ệp
Xét theo yêu cầu tính chất của CCKTN cho thấy chuyển dịch CCKT nội
ngành công nghiệp của Hà Nội còn nhiều bất ổn (Phụ lục 12).
Phân tích tốc độ chuyển dịch, Bảng 3.10 cho thấy tốc độ chuyển dịch nội bộ ngành
công nghiệp là rất thấp, hầu hết giá trị của góc φ đạt dưới 30, tốc độ chuyển dịch theo các
phân ngành đạt bình quân giai đoạn 2009 – 2017 là 2,96% như vậy tốc độ chuyển dịch
nội bộ chậm hơn tốc độ chuyển dịch chung và đang có xu hướng chậm dần. Tương tự
như vậy x t theo lĩnh vực công nghiệp CNC, tốc độ chuyển dịch trong nội bộ ngành
công nghiệp ở mức trầm trọng hơn, giá trị của góc φ nhỏ dưới 10 và ngày càng có xu
hướng chậm dần. Các ngành công nghiệp có công nghệ trung bình và cao chỉ chiếm tỉ
trọng khoảng 20%, trong khi con số này là 50 – 60% đối với Thái Lan, Malaysia [2].
Như vậy tốc độ chuyển dịch nội bộ ngành công nghiệp xét theo mục tiêu yêu cầu của
chuyển dịch theo hướng PTBV là rất chậm chạp ngày càng có biểu hiện trì trệ.
Bảng 3.10: Hệ số chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp của thành phố Hà Nội
cos φ

φ

Tốc độ chuyển
dịch (%)

 Giai đoạn 2009 - 2013

0,99979

1018’

1,31

 Giai đoạn 2014 - 2017

0,99833

3031’

3,68

 Giai đoạn 2009 - 2017
B/ Theo l nh vực CNC
 Giai đoạn 2009 - 2013
 Giai đoạn 2014 - 2017
 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99892

2056

2,96

0,99994
0,99989
0,99999

0054’
1034’
0020’

0,71
1,93
0,22

Tiêu chí
A/ Theo các phân ngành

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8],[69])
7

Năm 2017, Quản N n đón 9,87 tr ệu ượt
Hà Nộ đón 23,83 tr ệu ượt
, tron đó

, tron đó
u ịch quốc tế ướ đạt 4,28 triệu ượt.
du lịch quốc tế ướ đạt 4,95 triệu ượt.
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Xét về tốc độ tăng trưởng, giai đoạn 2009 – 2017 tốc độ tăng trưởng
chung toàn ngành đạt 8,2%/năm, không đạt được so với mục tiêu giai đoạn 20112016 là 12,13%/năm; 11,5 - 13,0%/năm giai đoạn 2011 – 2020 [8]. Hiện nay, Hà
Nội có số lượng DN lớn ít, chưa có những DN mang tầm toàn cầu. Hầu hết các
ngành sản xuất, các DN chưa tham gia được cái chu i giá trị toàn cầu và mạng
phân phối toàn cầu, phần lớn các SPCL của Hà Nội phục vụ nhu cầu thị trường
trong nước, hiện nay thành phố vẫn chưa tìm được sản phẩm công nghiệp chủ
lực của kinh tế tri thức [76]. Các ngành công nghiệp nguồn(8), công nghiệp phụ
trợ chưa phát triển. Xu hướng cạnh tranh quyết liệt, chuyển dịch của các DN
sang các địa phương khác vì Hà Nội không còn các lợi thế về mặt bằng và lao
động phổ thông giá rẻ…Do đó cần cơ cấu lại ngành công nghiệp, chuyển mạnh
sang phát triển các ngành thâm dụng công nghệ, sử dụng ít đất đai, nhiên liệu,
năng lượng, ưu tiên sản phẩm thân thiện môi trường. Đây cũng là những ngành
mà Hà Nội có đủ điều kiện tiềm tàng về hạ tầng, KHCN và nhân lực nhưng chưa
thực sự được chú trọng khai thác. Dưới đây tác giả trình bày một số phân ngành
chính: (i) N àn

ơ đ ện tử và sáng tạo phần mềm chưa có sự phát triển đáng kể.

Tuy đã sản xuất được một số loại sản phẩm có xu thế trong tương lai như các
thiết bị nghe nghìn, thiết bị viễn thông, đồ điện dân dụng... nhưng có quy mô
chưa thật lớn, các sản phẩm cơ điện tử có độ tinh xảo, cấu hình phức tạp chưa có
và chưa phải là những loại sản phẩm cần đặc thù cho Thủ đô; (ii) N àn

ơ

chế tạo: có xu thế tăng về tỉ trọng, đây là ngành có lợi thế của Hà Nội với lực
lượng đông đảo các tổng công ty, Hà Nội cũng là trung tâm lớn với sự có mặt rất
nhiều viện nghiên cứu, trường đại học có liên quan về cơ khí. Tuy nhiên việc đầu
tư đổi mới thiết bị theo hướng hiện đại, tự động hóa chưa nhiều, ngành có tỉ lệ
chất thải nguy hại rất lớn, có tới 50% chất thải chứa kim loại nặng độc hại, chất
ăn m n và chất dễ cháy. Điều này thể hiện một xu hướng không phù hợp của quá
trình chuyển dịch CCKTN theo yêu cầu về hiệu quả kinh tế; (iii) Ngành dệt may,
da giày có sự thay đổi nhỏ. Đây là ngành thu hút nhiều lao động nhưng lại hạn
8

Thiết kế và sản xuất khuôn mẫu, công nghiệp vật liệu mới, công nghiệp phần mềm…
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chế về khâu sáng tạo và thiết kế. Năng lực cạnh tranh ở các sản phẩm này chủ
yếu dựa trên giá nhân công rẻ hoặc các ưu đãi về thuế, tiền sử dụng đất, dựa vào
những lợi thế so sánh tĩnh. Đây là khâu đơn giản nhất trong chu i giá trị sản
phẩm và thường là khâu có VA thấp nhất. Kết quả khảo sát ngành công nghiệp
dệt may, da giày cho thấy rằng, GTSX trong nước chỉ chiếm 15-20% giá trị sản
phẩm, do hầu hết các nguyên liệu đều nhập khẩu [23].
3.2.2.4. C uyển ị

ơ ấu nộ

ộ n àn nôn n

ệp

Những năm qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều thay
đổi và đạt được những kết quả quan trọng. Tuy chiếm tỉ trọng khoảng 3,4% trong
GRDP, đóng góp vào mức tăng chung của GRDP thành phố 0,25% (năm 2017). Tuy
nhiên đây vẫn là một ngành có ý nghĩa quan trọng trong quá trình phát triển KTXH
trên phương diện đảm bảo an ninh lương thực và giải quyết an sinh xã hội cho một bộ
phận nông dân lớn ở ngoại thành Hà Nội. Điểm yếu nổi bật của nông nghiệp Hà Nội
là chưa thể hiện rõ nền nông nghiệp đô thị (mang đặc điểm đô thị và phục vụ trực tiếp
cho đô thị lớn). Chủng loại và chất lượng nông sản theo hướng giá trị cao chưa phục
vụ đắc lực cho thành phố. Những sản phẩm sinh thái, chất lượng cao… tăng chậm.
Về xu hướng chuyển dịch, nếu cơ cấu năm 2008 là: trồng trọt 15,7%; dịch vụ
nông nghiệp 72,2%; chăn nuôi 12,1%, lĩnh vực nông nghiệp CNC 0,4% thì năm
2017 cơ cấu các ngành tương ứng là: 9,8%; 77,3%; 13% và 1,8% (Phụ lục 14). Tỉ
trọng lĩnh vực CNC nông nghiệp tăng điều này chứng tỏ đã có những tiến bộ trong
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, các loại giống mới, vật nuôi có chất lượng, có giá trị
kinh tế cao, gia tăng các sản phẩm cao cấp như rau an toàn, cây ăn quả, cây cảnh,...
trong cơ cấu ngành nông nghiệp. Xu hướng chuyển dịch này hoàn toàn phù hợp của
quá trình chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV.
Xét về tốc độ chuyển dịch, Bảng 3.11 cho thấy tốc độ chuyển dịch nội bộ
ngành nông nghiệp nhanh nhất nếu xét theo 3 khối ngành lớn, đặc biệt giai đoạn
2009 - 2013, tốc độ chuyển dịch bình quân giai đoạn 2009 -2017 là 5,51% cao hơn
tốc độ chuyển dịch chung và đang có xu hướng tăng dần. X t theo lĩnh vực nông
nghiệp CNC, tốc độ chuyển dịch trong nội bộ ngành nông nghiệp ở mức thấp, giá trị
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của góc φ nhỏ dưới 20, tốc độ chuyển dịch dưới 2% mặc dù đang có xu hướng tăng
lên. Như vậy tốc độ chuyển dịch nội bộ ngành nông nghiệp xét theo mục tiêu bền
vững là rất chậm chạp. Điều này chứng tỏ việc ứng dụng CNC trong sản xuất nông
nghiệp cũng vẫn còn chậm, độ an toàn và giá trị kinh tế, chất lượng của các sản phẩm
lương thực, thực phẩm c n chưa cao, tỉ trọng sản phẩm có chất lượng cao còn rất thấp.
Bảng 3.11: Hệ số chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp
của thành phố Hà Nội
cos φ

φ

Tốc độ chuyển dịch
(%)

 Giai đoạn 2009 - 2013

0,99630

4036’

5,51

 Giai đoạn 2014 - 2017

0,99976

2049’

3,54

 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99625

4046’

5,51

 Giai đoạn 2009 - 2013

0,99995

1017’

1,19

 Giai đoạn 2014 - 2017

0,99936

1055’

1,72

 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99998

1042’

1,61

Tiêu chí
A/ Theo các phân ngành

B/ Theo l nh vực CNC

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8],[69])
Xét về tốc độ tăng trưởng toàn ngành cho thấy, mặc dù diện tích đất nông
nghiệp giảm, song sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển và tăng trưởng, đạt tốc độ
tăng trung bình 12,68%/năm mặc dù quá trình sản xuất cũng gặp nhiều khó khăn
như thời tiết không thuận lợi (năm 2008), thị trường không ổn định, GTSX/ha vẫn
tăng lên đạt 239 triệu đồng/ha/năm (giá thực tế), tăng 1,93 lần so với năm 2008 (124
triệu đồng/ha/năm) [34]. Tuy vậy NSLĐ ngành nông nghiệp vẫn rất thấp, nguyên
nhân quan trọng phải kể đến đó là do các yếu tố đầu ra chậm được cải thiện, thị
trường tiêu thụ thiếu bền vững, trong khi các yếu tố đầu vào như vốn, lao động và
đất đai ngày càng bị thu hẹp dưới tác động của quá trình CNH, sản xuất vẫn chủ yếu
dựa trên quy mô nhỏ, phân tán, vùng sản xuất tập trung chưa nhiều, chưa có khu
nông nghiệp CNC…, hoạt động nông nghiệp bị khó khăn do yếu tố mùa vụ, thời
tiết, bệnh dịch và thị trường tiêu thụ.
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3.2.2.5. C uyển ị

ơ ấu xét t o y u ầu ứn

ụn

ôn n

ệ ao

Xét về xu hướng chuyển dịch lĩnh vực CNC, đặc biệt là dịch vụ CNC (Bảng
3.12) cho thấy đang chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỉ trọng các lĩnh vực sử
dụng CNC: Nếu cơ cấu năm 2008 là: tỉ trọng các lĩnh vực CNC là 17,7% (dịch vụ
CNC 10%; công nghiệp CNC 6,3%; nông nghiệp CNC 0,4%); tỉ trọng các ngành
còn lại 83,3% thì năm 2017 cơ cấu các ngành tương ứng là: 18,8% (dịch vụ CNC
12,9%; công nghiệp CNC 5,6% và nông nghiệp CNC 0,3%) và 81,2%.
Bảng 3.12: Tỉ trọng l nh vực CNC trong GRDP của thành phố Hà Nội
(Đơn vị: %)
Chỉ tiêu
Tổng số

2008
100,0

2013
100,0

2015
100,0

2017
100,0

Thay đổi 2017 so 2008

-

Dịch vụ CNC

10,0

12,0

13,0

11,9

+ 1,9

-

Nông nghiệp CNC

0,4

0,3

0,3

0,5

+0,1

-

Công nghiệp CNC

6,3

5,3

5,8

6,6

+ 0,2

-

Phần còn lại

83,3

82,4

80,9

81,0

- 2,3

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8],[69])
Số lượng các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn có tiềm lực
đầu tư, ngân hàng và các tổ chức quốc tế đã tập trung khá đông tại Hà Nội, tuy
nhiên tốc độ chuyển dịch lĩnh vực CNC sau 10 năm chỉ là 1,83% là rất nhỏ. Điều
này cho thấy nền kinh tế của Hà Nội chưa thực sự hiện đại. Nguyên nhân của
điều này là do yêu cầu vốn đầu tư vào hạ tầng rất lớn trong khi dòng vốn FDI
vào lĩnh vực CNC như ngành dịch vụ logistics, bưu chính - viễn thông, y tế, văn
hoá, giáo dục và đào tạo (đạt tỉ lệ 5%); chuyên môn KHCN 3,5%..., khi tỉ lệ đầu
tư của Hà Nội còn thấp, từ năm 2011 đến năm 2016 tỉ lệ đầu tư cho
KHCN/GRDP của Hà Nội nhìn chung xoay quanh mức 0,8%. Trong khi đó, một
số nước trong khu vực gia tăng đầu tư mạnh cho KHCN: Malaysia tăng từ 0,47%
lên 1,07% GDP, Trung Quốc tăng từ 0,95% lên 1,84% GDP, Hàn Quốc tăng từ
2,47% lên 4,04% GDP [17]. Một nguyên nhân nữa đó là Hà Nội hiện chưa có
khu nông nghiệp CNC; chưa hình thành nhiều chu i giá trị liên kết trong sản
xuất nông nghiệp; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông
nghiệp còn hạn chế, nhất là doanh nghiệp đầu tư cho các khâu sơ chế, chế biến,
bảo quản, tiêu thụ sản phẩm.
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3.2.3. Đánh giá đóng góp c a chu ển dịch cơ cấu kinh t ngành vào hiệu
quả phát triển kinh t c a thành phố Hà Nội
3.2.3.1. Về năn suất lao độn
Nhìn chung NSLĐ tăng chậm qua các năm, chưa ổn định và vẫn còn ở mức
thấp so với yêu cầu của thành phố lớn. NSLĐ của Hà Nội gấp khoảng 1,8 lần so với
cả nước trong khi NSLĐ của TP.HCM gấp 2,7 lần. Tốc độ tăng NLSĐ chung toàn
nền kinh tế có xu hướng tăng chậm (bình quân giai đoạn 2009 – 2017 đạt
6,27%/năm), cao hơn mức tăng trưởng NSLĐ của cả nước (bình quân năm giai
đoạn 2009-2017 đạt 4,12%/năm) và vẫn thuộc nhóm thấp nhất ở châu Á – Thái
Bình Dương9. NSLĐ của khu vực dịch vụ, CNXD đã và đang tạo ra mức chênh lệch
NSLĐ khá lớn so với NN. Tốc độ tăng NSLĐ bình quân giai đoạn của các ngành
kinh tế hướng tới mục tiêu bền vững còn thấp: ngành dịch vụ (5,50%), lĩnh vực
CNC (8,93%) và SPCL (7,61%) và đang có dấu hiệu chậm dần (Bảng 3.13). Lĩnh
vực CNC, nhóm ngành SPCL có tốc độ tăng trưởng nhanh hơn mức bình quân của
nền kinh tế thành phố. Đây là hiệu ứng tích cực của chuyển dịch CCKTN, đã làm
cho tăng trưởng NSLĐ xã hội tăng lên. Tuy nhiên tốc độ tăng NSLĐ của các nhóm
ngành này đang có xu hướng giảm, NSLĐ khu vực dịch vụ chưa có sự khác biệt so
với khu vực CNXD, khu vực NN lực lượng tham gia đông nhưng NSLĐ thấp chỉ
bằng 1/8 NSLĐ chung của cả nền kinh tế. Điều này cho thấy chuyển dịch CCKTN
của Hà Nội giai đoạn 2009 - 2017 đang có những tác động không tích cực tới kinh
tế của thành phố.
Bảng 3.13: Năng suất lao động của thành phố Hà Nội
(Đơn vị: Triệu/ ao động, giá so sánh 2010)
Chỉ tiêu
-

Toàn nền kinh tế
Dịch vụ
CNXD
NN
Lĩnh vực CNC
Sản phẩm chủ lực

2008

2013

2015

2017

69,44
108,37
86,79
10,97
82,2
78,63

123,45
122,78
113,25
15,88
108,23
104,46

145,51
145,06
134,77
18,78
152,59
139,39

174,74
162,05
141,84
21,55
163,08
139,59

Tăng BQ
2009 – 2017 (%)
6,27
5,50
7,05
8,72
8,93
7,61

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8],[69])
Theo công bố của Tổ chức lao động Quốc tế, NSLĐ của Việt Nam thấp hơn Singapore gần 15
lần, thấp hơn Nhật Bản 11 lần và thấp hơn Hàn Quốc 10 lần, bằng 1/5 Malaysia và 2/5 Thái Lan.
9
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Xem x t đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào sự thay đổi của NSLĐ bằng
phương pháp SPSS cho kết quả tại Bảng 3.14. Kết quả cho thấy, chuyển dịch CCKTN
có đóng góp lớn vào gia tăng NSLĐ, tổng thể trung bình thời kỳ là 69,92%. Như vậy
chuyển dịch CCKTN đã góp phần vào sự mở rộng của các ngành dịch vụ và CNXD,
thay đổi bản chất, chất lượng tính chất của nền kinh tế nhưng với so với đặc điểm, chức
năng của thành phố lớn là Thủ đô mức đóng góp như vậy chưa phù hợp với đ i hỏi của
một thành phố lớn. Đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào mức gia tăng NSLĐ phần
lớn dựa trên sự mở rộng các yếu tố đầu vào sản xuất thông qua việc dịch chuyển nguồn
lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất cao hơn ít được chú
trọng đến năng lực và độ sâu công nghệ dẫn đến sự cải thiện NSLĐ trong nội tại từng
ngành kinh tế chưa nhiều. Yếu tố KHCN được coi là ảnh hưởng lớn đến NSLĐ, tuy
vậy việc ứng dụng KHCN vào nền kinh tế, vào sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
lại chưa đáp ứng được yêu cầu, công nghệ sản xuất còn ở trình độ thấp. Điều này cho
thấy mức độ chậm chạp trong quá trình chuyển dịch CCKTN, điều mà tác giả luận án
đã trình bày ở phần trên.
Bảng 3.14: Đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành
vào tăng trƣởng NSLĐ của thành phố Hà Nội
(Đơn vị: %)
Năm

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Trung
bình

Tăng
trƣởng
NSLĐ
(Điểm %)

Trong đó đóng góp:

Trong đó đóng góp:

Chuyển
dịch
CCKTN

Yếu tố
khác

Tăng
trƣởng
NSLĐ
(%)

5,85
3,61
5,40
4,37
5,87
5,22
6,19
6,20
6,45

4,06
2,55
3,62
2,80
4,10
3,86
4,51
4,40
4,53

1,79
1,06
1,78
1,57
1,77
1,36
1,68
1,8
1,92

100
100
100
100
100
100
100
100
100

Chuyển
dịch
CCKTN
69,45
70,77
66,97
64,15
69,93
73,86
72,85
71,00
70,27

6,27

4,38

1,89

100

69,92

Yếu tố
khác
30,55
29,23
33,03
35,85
30,07
26,14
27,15
29,00
29,73
30,08

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8])
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3.2.3.2. Về GRDP ìn qu n đầu n ườ
GRDP bình quân đầu người chưa cao, mức sống và chất lượng sống của
một bộ phận đáng kể trong nhân dân còn thấp. Qua hình 3.6 có thể thấy
GRDP/người năm 2017 đạt 67,875 triệu đồng tương đương 3.390 USD, cao gấp
1,78 lần so với toàn vùng Đồng bằng sông Hồng, cao gấp 1,63 lần so với mức
bình quân chung của cả nước, trong khi TP.HCM gấp 2,5 lần so với cả nước.
Bên cạnh đó, số người vãng lai của thành phố là khá lớn, khoảng 1,2 triệu người.
Như vậy, so sánh với thủ đô các nước trong khu vực thì GRDP/người của Hà Nội
chỉ đứng trên Lào, Campuchia, Myamar (trên 2.000 USD). So với thủ đô một số
nước khác trong khu vực thì vẫn thấp hơn nhiều: Thủ đô của Thái Lan trên 5.480
USD; Malaysia: 10.432 USD, Singapore 52.052…[38]. Như vậy có thể nói thu
nhập bình quân đầu người của Hà Nội nằm trong nhóm thấp nhất trong khu vực
Đông – Nam Á, chưa đạt được yêu cầu đối với thành phố lớn, với tốc độ tăng
trưởng như hiện nay thì việc tiến gần hơn với các nước trong khu vực là khó
khăn. Tốc độ chuyển dịch CCKTN chậm, các ngành kinh tế hướng tới mục tiêu
PTBV có tốc độ tăng NSLĐ thấp nên tăng trưởng GRDP/người của Hà Nội cũng
chưa cao, GRDP/người thấp điều này cũng dẫn đến hạn chế sự phát triển của các
ngành dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp CNC.

Hình 3.6: GRDP bình qu n đầu ngƣời của thành phố Hà Nội
(Đơn vị: Triệu/n ười, giá so sánh 2010)
(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8])
Tốc độ chuyển dịch CCKTN chậm, chưa hiện đại, các ngành kinh tế mũi nhọn
có tốc độ tăng NSLĐ thấp nên tăng trưởng toàn nền kinh tế chưa đạt được so với mục
tiêu làm cho tăng trưởng GRDP/người của Hà Nội cũng chưa cao, thấp hơn so với một
số địa phương trong cả nước. Kết quả cho thấy, chuyển dịch CCKTN có đóng góp lớn
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vào gia tăng GRDP/người trung bình thời kỳ là 59,25%. (Phụ lục 16). Điều này chứng
tỏ chuyển dịch CCKTN đã đúng hướng nhưng chưa thực sự hiệu quả, tốc độ tăng
trưởng GRDP/người còn thấp hạn chế khả năng tích lũy để đầu tư phát triển, chưa đạt
được mục tiêu của chuyển dịch CCKTN là sự thịnh vượng, giàu có và văn minh cho
người dân, thấp hơn một số tỉnh trong Vùng Thủ đô (Hình 3.7).

Hình 3.7: GRDP bình qu n đầu ngƣời của 9 tỉnh Vùng Thủ đô năm 2017
(Đơn vị: Triệu/n ười, giá so sánh 2010)
(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [71])
3.2.3.3. Về độ mở ủa nền n tế
Nhìn chung độ mở kinh tế còn hạn chế và gia tăng chậm (Bảng 3.15). Năm 2017,
kim ngạch xuất khẩu đạt 11,778 tỷ USD, gấp 1,7 lần năm 2008. Sản phẩm và giá trị sản
phẩm xuất khẩu của thành phố còn nhỏ, thấp xa so với giá trị xuất khẩu vào năm 2017
của một số địa phương như Thái Nguyên (16 tỷ USD), TP. HCM (27 tỷ USD) [71].
Bảng 3.15: Độ mở nền kinh tế của thành phố Hà Nội và của cả nƣớc
STT

Chỉ tiêu

2008

2013

2015

2017

1

Hà Nội

-

Giá trị xuất khẩu*Tr. USD (X1)

6,90

9,91

10,47

11,77

-

Độ mở (X1 : GRDP).100%

76,15

67,8

63,45

68,3

2

Cả nƣớc

-

Giá trị xuất khẩu Tr. USD (X2)

32,47

72,23

118,10

201,51

-

Độ mở (X2 : GDP).100%

56,3

65,3

76,5

82,1

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [71])
Ghi chú: * Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ bao gồm cả xuất khẩu ra nước ngoài và
xuất khẩu tại chỗ (gồm giá trị xuất khẩu hàng hóa vật chất và giá trị xuất khẩu dịch vụ)
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Đối với Hà Nội, độ mở của nền kinh tế còn hạn chế, mới được khoảng 68%
(thấp hơn so mức của của cả nước là khoảng 82%). Chuyển dịch CCKTN có đóng
góp lớn vào gia tăng độ mở của nền kinh tế trung bình thời kỳ là 65,20% (Phụ lục
17). Tuy vậy mức đóng góp này chưa phù hợp với yêu cầu của Thủ đô, chuyển
dịch CCKTN chưa hướng mạnh về xuất khẩu, chưa tạo ra sự ổn định về độ mở của
nền kinh tế (nói cách khác chưa tạo ra nhiều hàng hóa tham gia thị trường thương
mại thế giới và phần nào chỉ ra rằng sức cạnh tranh của sản phẩm chưa ổn định, yếu
tố không bền vững vẫn tiềm ẩn. Điều này chứng tỏ nền kinh tế hội nhập chưa mạnh
với bên ngoài, chuyển dịch CCKTN chưa hiệu quả.
3.2.3.4. H ệu quả sử ụn vốn đầu tư
Bảng 3.16 cho thấy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư thấp, hệ số ICOR của Hà
Nội đã vượt xa mức khuyến cáo của các định chế tài chính có uy tín đối với các
nước đang phát triển muốn đạt được trình độ CNH, HĐH diễn ra nhanh hơn và nền
kinh tế phát triển theo hướng PTBV (ICOR ở mức 3 là đầu tư có hiệu quả) [39].
Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư không được cải thiện, đã tăng từ 4,41 (giai đoạn 20082013) tăng lên khoảng 6,88 (giai đoạn 2014-2017). Như vậy, giai đoạn 2014 – 2017
hệ số ICOR của Hà Nội là gấp 2 lần mức khuyến nghị. Chỉ số ICOR của Hà Nội
cao hơn so với mức bình quân của cả nước (giai đoạn 2009 - 2013 là 6,67 và giai
đoạn 2014 - 2017 là 6,50) và so với các nước trong khu vực (Philippines: 2,3;
Indonesia: 2,8; Thái Lan: 3,6) [71]. Như vậy để tạo ra một đồng GRDP gia tăng, Hà
Nội phải chi ra 6,88 đồng. Hệ số ICOR cao bộc bộ một số vấn đề đó là: tăng trưởng
của Hà Nội vẫn dựa nhiều vào vốn đầu tư, mà chưa rõ tác động của yếu tố công
nghệ. So sánh với các nước trong khu vực, ICOR của Việt Nam nói chung và Hà
Nội nói riêng gần gấp đôi, điều đó có nghĩa là hiệu suất chỉ bằng 1/2, vì vậy tính
cạnh tranh giảm đi. Hệ số ICOR không giảm vẫn có xu hướng tăng điều này được
giải thích là tổng quy mô đầu tư c n ít và mới chỉ đáp ứng được khoảng 70% nhu
cầu mà đã được dự án quy hoạch tính toán. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, thiếu trọng
tâm, tình trạng thất thoát, lãng phí chưa thực sự gắn với các định hướng ưu tiên về
phát triển, chậm đổi mới thể chế huy động. Biểu hiện rõ nhất là đầu tư cho kết cấu
hạ tầng, đường xá, hệ thống cung cấp điện, nước, nhà ở (những công trình này
thường rất tốn kém vốn đầu tư và thời gian thu hồi vốn rất lâu quá nhiều), đầu tư
cho lĩnh vực này khoảng 50% tổng đầu tư xã hội); đầu tư cho các lĩnh vực sử dụng
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CNC ít (chỉ khoảng 11% tổng đầu tư xã hội); tỉ trọng đầu tư cho SPCL cũng chưa
tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thành phố (chỉ khoảng 20% tổng đầu tư xã
hội), tập trung quá nhiều vào vùng lõi trung tâm, nên tốn kém mà hiệu quả đem lại
không cao.
Bảng 3.16: Hiệu quả sử dụng vốn của thành phố Hà Nội
Chỉ tiêu

Đơn vị

Tỷ đồng

216.856

155.623

-

Phần GRDP tăng thêm (∆
GRDP), giá HH
Tổng vốn đầu tư (V), giá HH
ICOR = V : ∆ GRDP

Tỷ đồng

955.792

1.070.165

2

Cả nƣớc

-

ICOR

STT
1
-

2009 - 2013

2014 - 2017

Hà Nội

Lần

4,41

6,88

Lần

6,67

6,50

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [71])
3.2.3.5. Mứ t u tốn đ ện năn
Mức tiêu tốn điện năng gia tăng (Bảng 3.17). Theo kết quả điều tra khảo sát,
trong tổng số 10.994 doanh nghiệp sản xuất chỉ có 879 doanh nghiệp sử dụng công
nghệ tiên tiến (8%), có 5.501 doanh nghiệp sử dụng công nghệ trung bình (50%) và có
4.614 doanh nghiệp còn lại sử dụng công nghệ lạc hậu (42%) [83]. Điều này cho thấy,
tăng trưởng kinh tế của Hà Nội chủ yếu dựa vào trình độ kỹ thuật thấp, chưa đáp ứng
yêu cầu của tiến bộ, chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV là rất hạn chế, đây là
nguyên nhân gây ra việc tiêu phí điện năng rất cao, gây ô nhiễm môi trường và Hà Nội
là một trong những thành phố ô nhiễm nặng nhất thế giới. Một trong những yêu cầu
của chuyển dịch CCKTN đó là tiêu tốn điện năng để sản xuất ra GDP (Kwh/GRDP)
giảm ở mức cho ph p và tương đối ổn định (mục tiêu của chiến lược phát triển KTXH
của Việt Nam đó là tiêu hao năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm),
trong đó mức tiêu hao điện năng của Hà Nội để tạo ra 1 đơn vị GRDP của Hà Nội lại
tăng (Bảng 3.15) tăng khoảng 1,8%/năm, (từ 0,648 Kwh/GRDP lên 0,920
Kwh/GRDP). Một nguyên nhân cơ bản là chuyển dịch CCKTN ít hiệu quả, mức tiêu
tốn điện c n cao (cao hơn mức trung bình của cả nước khoảng 0,81 Kwh, theo ý kiến
chuyên gia thì kwh/GDP của Việt Nam gấp ba lần so với Singapo, Nhật Bản) [80].
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Bảng 3.17: Sản lƣợng điện tiêu thụ bình qu n để tạo ra một USD GRDP
của thành phố Hà Nội
Chỉ tiêu
Sản lượng điện tiêu thụ bình quân (Kwh)

2008

2009

2010

2015

2017

0,648

0,669

0,702

0,801

0,920

6,2

8,8

8,7

9,6

Tốc độ tăng trưởng (%)

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [69])
Tiêu thụ điện để tạo ra một đô-la Mỹ GRDP trên địa bàn Hà Nội giai đoạn
2009 – 2017 không giảm mà c n có xu hướng tăng nhẹ, tăng giảm không ổn định
trong khi cả nước tiêu thụ điện năng trên một đơn vị GDP có xu hướng giảm, điều
đó nói lên rằng chuyển dịch CCKTN chưa tạo ra tiền đề để giảm mức tiêu tốn điện
năng, ảnh hưởng mục tiêu bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường. Điều này
cho thấy tiêu thụ điện chưa thực sự bảo đảm PTBV cho kinh tế thành phố lớn hay
những chính sách tiết kiệm năng lượng bằng việc kết hợp công nghệ tiên tiến sử
dụng nguồn năng lượng tái tạo chưa đạt hiệu quả.
3.2.3.6. Tố độ tăn GRDP
Tốc độ tăng GRDP chưa đạt được so với mục tiêu, kế hoạch, bình quân giai
đoạn 2008 – 2017 tăng 7,41%/ năm, giai đoạn 2011 – 2015 tăng 7,56%/năm luôn cao
hơn gấp 1,58 lần so với mức tăng trưởng của cả nước, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng
của các năm không ổn định, tốc độ tăng năm 2009 đã suy giảm mạnh do sự tác động
của suy thoái toàn cầu (Bảng 3.18). Xét theo 3 nhóm ngành lớn thì dịch vụ có tốc độ
tăng trưởng ổn định nhất, NN có sự biến động mạnh. Tính trung bình cả giai đoạn
2009 – 2017, ngành dịch vụ luôn đóng góp vào tăng trưởng nhiều nhất, khoảng trên
50%, đặc biệt 2 năm cuối đóng góp trên 60%, tiếp đến là CNXD. Như vậy, yếu tố
quyết định và ảnh hưởng đến tăng trưởng là khu vực phi nông nghiệp. Tuy vậy, tốc
độ tăng trưởng trung bình của ngành CNXD (7,76%/năm) cao hơn so tốc độ tăng
trưởng trung bình ngành dịch vụ (7,41%/năm), điều đó cho thấy sự thiếu hài hòa
trong CCKTN của Thủ đô khi đang phấn đấu trở thành trung tâm dịch vụ lớn của cả
nước, không đảm bảo tính cân đối và bền vững của CCKT. Đóng góp tăng trưởng của
các ngành kinh tế bảo đảm mục tiêu bền vững (lĩnh vực CNC, SPCL) cho kinh tế
thành phố còn thấp (dưới 15%).
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Mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá và xu hướng phục hồi thể
hiện ngày càng rõ n t nhưng các chỉ tiêu về kinh tế như tăng trưởng GRDP, tăng
trưởng của các ngành hướng tới mục tiêu PTBV không đạt được so với mục tiêu kế
hoạch (Kế hoạch giai đoạn 2006-2010 tăng 10,73%; giai đoạn 2011-2015 tăng
9,23%). Tăng trưởng kinh tế của Thủ đô chưa thể hiện được vai tr đầu tàu của tăng
trưởng trong vùng cũng như cả nước (tốc độ tăng trưởng bình quân thấp hơn
TP.HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh…)10.
Bảng 3.18: Tốc độ tăng trƣởng GRDP của thành phố Hà Nội
Giai đoạn 2009 - 2017
(Đơn vị: %)
STT

Ngành

2009

2013

2015

2017

Bình quân
2009 - 2017

1
-

Tốc độ tăng GRDP chung
Dịch vụ
CNXD
NN
Các ngành phi NN
Lĩnh vực CNC
Sản phẩm chủ lực
Điểm phần trăm đóng góp
vào tăng trƣởng
Dịch vụ
CNXD
NN
Các ngành phi nông nghiệp
Lĩnh vực CNC
Sản phẩm chủ lực

7,50
8,30
7,70
1,30
8,01
8,37
8,00

7,32
7,70
7,20
4,10
7,45
7,73
7,50

7,88
8,00
7,40
2,30
7,72
8,48
7,80

8,48
8,70
8,50
2,00
8,61
8,18
8,30

7,41
7,52
7,76
2,68
7,80
7,75
7,53

4,25
2,15
0,32
7,01
1,25
1,38

4,18
2,18
0,27
7,05
1,29
1,45

4,51
2,33
0,27
7,62
1,48
1,52

4,88
2,52
0,25
8,19
1,59
1,63

2
-

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69])
3.2.3.7. Tươn quan

ữa mứ độ

uyển ị

ơ ấu

n tế ngành và

ỉt u

ệu

quả p t tr ển n tế ủa t àn p ố Hà Nộ
Với mong muốn thông qua sự liên kết các chỉ tiêu để nhận diện sâu sắc hơn
bản chất vấn đề hiệu quả chuyển dịch CCKTN, tác giả đã tiến hành phân tích tương
quan giữa mức độ chuyển dịch CCKTN và hiệu quả phát triển kinh tế của Hà Nội.

10

Giai đoạn 2011 – 2015 tốc độ tăng trưởng bình quân của TP.HCM đạt 9,6%; Đà Nẵng đạt 9,4%, Bắc Ninh
đạt 15,2%
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( Tươn quan giữa t ay đổi tỉ trọn

ĩn vực CNC trong CCKTN vớ t ay đổi

NSLĐ, GRDP/n ười
Bảng 3.19 cho thấy, trong giai đoạn 2009 – 2017 tương quan giữa thay đổi
tỉ trọng lĩnh vực CNC trong CCKTN với thay đổi NSLĐ, GRDP/người của thành
phố Hà Nội. Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng lĩnh vực CNC trong CCKTN với các
chỉ tiêu hiệu quả (NSLĐ và GRDP/người) không ổn định giữa các năm, không theo
một xu thế nhất định. Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng lĩnh vực CNC trong
CCKTN với thay đổi NSLĐ trong giai đoạn 2009 – 2017 là 1: 2,73 (tức là khi tỉ
trọng lĩnh vực CNC trong CCKTN tăng 1% thì NSLĐ có thể tăng được 2,73%);
Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng lĩnh vực CNC trong CCKTN với thay đổi
GRDP/người trong giai đoạn 2009 – 2017 là 1: 2,30 (tức là khi tỉ trọng lĩnh vực
CNC trong CCKTN tăng 1% thì GRDP/người có thể tăng được 2,30%). Điều này
cho thấy tương quan giữa thay đổi tỉ trọng lĩnh vực CNC trong CCKTN với thay
đổi NSLĐ, GRDP/người của thành phố Hà Nội chưa đảm bảo tương thích, tỉ trọng
lĩnh vực CNC tăng nhưng tác động làm tăng NSLĐ, GRDP/người còn rất hạn chế
chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra đối với một thành phố lớn với vai trò là Thủ
đô của cả nước với nhiều các lợi thế về KHCN, nhân lực chất lượng cao…
Bảng 3.19: Hệ số tƣơng quan giữa thay đổi tỉ trọng l nh vực CNC trong CCKTN
với NSLĐ và GRDP/ngƣời của thành phố Hà Nội
(Đơn vị: %)
Năm

Tỉ lệ l nh vực
CNC (A1)

Tốc độ
tăng NSLĐ
(B)

Tốc độ tăng
GRDP/ngƣời
(C)

Tƣơng quan
giữa A1:B

Tƣơng quan
giữa A1:C

2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2009-2017

16,70
17,50
17,80
17,85
17,90
18,10
18,40
18,61
18,70
2,00

5,85
3,61
5,40
4,95
5,87
5,22
6,19
6,20
6,45
5,46

4,00
3,29
4,47
4,20
4,75
4,42
5,06
5,21
6,01
4,60

(10,50)
(7,99)
8,75
(17,80)
7,14
(9,91)
6,64
0,15
7,50
2,73

(11,50)
(3,71)
12,25
(21,50)
10,71
(6,22)
8,74
2,73
9,30
2,30

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69])
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( Tươn quan
GRDP/n ười

ữa t ay đổi tỉ trọng SPCL trong CCKTN vớ t ay đổ NSLĐ,

Bảng 3.20 cho thấy, trong giai đoạn 2009 – 2017 tương quan giữa thay đổi
tỉ trọng SPCL trong CCKTN với thay đổi NSLĐ, GRDP/người của thành phố Hà
Nội. Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng SPCL trong CCKTN với các chỉ tiêu hiệu
quả (NSLĐ và GRDP/người) tăng, giảm không ổn định, theo các chiều hướng khác
nhau. Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng SPCL trong CCKTN với thay đổi NSLĐ
trong giai đoạn 2009 – 2017 là 1: 1,24 (tức là khi tỉ trọng SPCL trong CCKTN tăng
1% thì NSLĐ có thể tăng được 1,24%); Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng SPCL
trong CCKTN với thay đổi GRDP/người trong giai đoạn 2009 – 2017 là 1: 1,05 (tức
là khi tỉ trọng SPCL trong CCKTN tăng 1% thì GRDP/người có thể tăng được
1,05%). Điều này cho thấy tương quan giữa thay đổi tỉ trọng SPCL trong CCKTN
với thay đổi NSLĐ, GRDP/người của thành phố Hà Nội chưa đạt được mục tiêu, tỉ
trọng SPCL tăng nhưng tác động làm tăng NSLĐ, GRDP/người còn rất hạn chế
chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra đối với một thành phố lớn với vai trò là Thủ
đô của cả nước với nhiều các lợi thế để phát triển SPCL.
Bảng 3.20: Hệ số tƣơng quan giữa thay đổi tỉ trọng SPCL trong CCKTN
với NSLĐ và GRDP/ngƣời của thành phố Hà Nội
(Đơn vị: %)
Năm

Tỉ lệ SPCL
(A2)

Tốc độ
tăng NSLĐ
(B)

Tốc độ tăng
GRDP/ngƣời
(C)

Tƣơng
quan giữa
A2:B

Tƣơng quan
giữa A2:C

2008-2009

24,20

5,85

4,00

(9,50)

(10,50)

2009-2010

24,70

3,61

3,29

(18,53)

(8,59)

2010-2011

25,20

5,40

4,47

7,41

10,37

2011-2012

26,80

4,95

4,20

(0,79)

(0,95)

2012-2013

27,30

5,87

4,75

1,07

1,61

2013-2014

28,30

5,22

4,42

(3,02)

(1,90)

2014-2015

28,40

6,19

5,06

5,66

4,25

2015-2016

28,50

6,20

5,21

0,46

8,42

2016-2017

28,60

6,45

6,01

8,55

5,70

2009-2017

4,40

5,46

4,60

1,24

1,05

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69])
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3.3. Đánh giá chung
3.3.1. K t quả đạt được
Thứ nhất, giai đoạn 2009 – 2017 CCKTN của thành phố Hà Nội đã có
thay đổi theo hướng tích cực: tỉ trọng các ngành dịch vụ, CNXD tăng, tỉ trọng
NN giảm trong GRDP thành phố. Tỉ trọng SXSP dịch vụ (từ mức 63,1% lên
khoảng 63,9% trong tổng GRDP). Điều ghi nhận nhất là tỉ trọng lĩnh vực CNC
tăng từ 16,7% lên 18,8%, tỉ trọng ngành SPCL tăng từ 24,2 lên 28,5%. Bước đầu
hình thành một số sản phẩm có khối lượng lớn và chất lượng tốt hơn như dịch vụ
khách sạn, ngân hàng, viễn thông...Nhìn chung CCKTN đã có tiến bộ (công
nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, xuất hiện nhiều sản phẩm mới), chuyển dịch
CCKTN đã hướng tới mục tiêu PTBV, chất lượng sản phẩm cao an toàn với
người sử dụng và thân thiện với môi trường và đáp ứng yêu cầu nâng cao mức
sống của người dân.
Thứ hai, cơ cấu nội bộ ngành cũng đã có sự chuyển dịch tích cực: (i)
Ngành dịch vụ đã có sự phát triển sôi động thể hiện qua các hoạt động mua bán
trao đổi hàng hóa, hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại… ngày càng phát
triển, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường. Hoạt động du lịch ngày càng
phong phú với các hình thức du lịch sinh thái, du lịch làng nghề…. Dịch vụ viễn
thông, thông tin có bước phát triển nhanh, đạt trình độ công nghệ tiên tiến so với
khu vực. Hoạt động ngân hàng tích cực đổi mới công nghệ, đa dạng các hình thức
thanh toán đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường và xu thế hội nhập kinh tế
quốc tế trong bối cảnh CMCN 4.0. (ii) Ngành công nghiệp đã có sự phát triển,
tăng tỉ trọng lĩnh vực CNC, đã xuất hiện một số doanh nghiệp sản xuất có công
nghệ tiên tiến. Bước đầu hình thành một số ngành công nghiệp mới (sản phẩm cơ
điện tử, vật liệu mới…). (iii) Ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch theo hướng
hướng tới mục tiêu sản xuất xanh, nâng cao GTSX hướng tới mục tiêu PTBV.
Xuất hiện một số mô hình sản xuất nông nghiệp có hiệu quả cao như: mô hình
trồng rau an toàn, mô hình chuyển đổi ruộng trũng sang nuôi trồng thủy sản, mô
hình tập trung sản xuất hoa, mô hình chăn nuôi theo phương pháp công nghiệp...
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Thứ ba, những thành công trong chuyển dịch CCKTN đã đóng góp tích cực
đến tăng trưởng và phát triển kinh tế Thủ đô, đóng góp vào mức gia tăng NSLĐ,
GRDP/người, thu nhập và cuộc sống của người dân không ngừng được nâng cao.
Hà Nội đang từng bước phát huy vai trò hạt nhân kinh tế của vùng và cả nước.
Những kết quả này có vai trò rất quan trọng đảm bảo sự ổn định chính trị, xã hội ở
Thủ đô trong suốt những năm qua. Hà Nội đã có nhiều những thay đổi, phát triển
khang trang, bề thế của một đô thị lớn, nhận được sự quan tâm của một số nhà đầu
tư, đối tác lớn.

3.3.2. Hạn ch
Xét theo yêu cầu PTBV thì chuyển dịch CCKTN của Hà Nội tuy đã có được
sự gia tăng tiến bộ, nhưng c n ở mức thấp chưa tương xứng với yêu cầu của Thủ đô
điều đó thể hiện như sau:
Thứ nhất, tốc độ chuyển dịch CCKTN chậm, trì trệ nếu xét theo yêu cầu của
PTBV, CCKTN có mức độ hiện đại hoá chưa cao, mang đậm nét một nền kinh tế
tăng trưởng nhờ gia công (tỉ lệ lĩnh vực CNC chiếm 18,8%, tỉ lệ SPCL chiếm
28,5%). Nhìn chung các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô chưa được phát huy tối đa
hiệu quả để tạo sự phát triển ổn định. Các ngành kinh tế bảo đảm tăng trưởng nhanh,
hiệu quả, các ngành có nhiều sản phẩm với hàm lượng CNC và các ngành SPCL đang
có biểu hiện trì trệ, tốc độ chuyển dịch chậm, chưa thể hiện vai trò của các ngành chủ
lực, chưa tạo ra trụ cột để nền kinh tế bứt tốc và phát triển có hiệu quả. Vai trò các
ngành SPCL trong nền kinh tế c n chưa được định hướng đúng, yếu tố hiện đại chưa
được quan tâm đúng mức. Chuyển dịch CCKTN chưa tạo ra được sự thay đổi tích
cực đủ lớn trong CCKTN giữa các ngành, nội ngành. Các ngành dịch vụ chất lượng
cao, công nghiệp CNC, nông nghiệp sinh thái tỉ trọng thấp, chậm được phát triển.
Chuyển dịch CCKTN chưa đảm bảo được yêu cầu bền vững đối với bản thân việc
chuyển dịch CCKTN của thành phố với vai trò là Thủ đô của cả nước.
Thứ hai, chuyển dịch CCKTN chưa tạo được sự phát triển thực sự ổn định;
chất lượng và hiệu quả phát triển còn thấp, chưa đóng góp nhiều vào việc PTBV của
cả nền kinh tế thành phố, điều đó thể hiện:
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+ NSLĐ c n thấp, chậm được cải thiện, tốc độ tăng NSLĐ thấp so với yêu cầu
của thành phố lớn, không ổn định, đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào mức gia
tăng NSLĐ phần lớn dựa trên sự mở rộng các yếu tố đầu vào sản xuất thông qua việc
dịch chuyển nguồn lao động từ khu vực có năng suất thấp sang khu vực có năng suất
cao hơn ít được chú trọng đến năng lực và độ sâu công nghệ dẫn đến sự cải thiện
NSLĐ trong nội tại từng ngành kinh tế chưa nhiều.
+ Tốc độ tăng GRDP/người chưa đạt được so với yêu cầu của thành phố lớn,
con số tăng trưởng thu nhập danh nghĩa bình quân đầu người trung bình giai đoạn 2009
- 2017 đạt 6,93%/năm, chỉ bằng nửa mức chung của cả nước (đạt bình quân năm giai
đoạn 2011 - 2017 là 13,9%). Có sự chênh lệch lớn giữa khu vực nông thôn với khu vực
thành thị. Thấp hơn so với một số tỉnh vùng Thủ đô, chưa đạt được mục tiêu là sự thịnh
vượng, giàu có và văn minh cho người dân. Tương quan giữa thay đổi tỉ trọng lĩnh
vực CNC, SPCL trong CCKTN với GRDP/người không ổn định giữa các năm,
không theo một xu thế nhất định.
+ Độ mở của nền kinh tế thấp dưới 70% (thấp hơn so mức của của cả nước là
khoảng 82%), chuyển dịch CCKTN chưa tạo ra sự ổn định về độ mở chưa tạo ra
nhiều hàng hóa tham gia thị trường thương mại thế giới và phần nào chỉ ra rằng hiệu
quả phát triển kinh tế và sức cạnh tranh sản phẩm chưa ổn định.
+ Hệ số ICOR hiệu quả sử dụng vốn đầu tư chậm cải thiện, chưa thực sự gắn
với các định hướng ưu tiên về phát triển. Cách thức và phương thức phân bổ, sử dụng
nguồn lực vẫn còn thiên về phát triển chiều rộng, trong ngắn hạn. Đến nay, nhìn chung
vẫn chưa hình thành được các tiêu chí cụ thể trong việc xác định “tính ưu tiên” trong
các dự án đầu tư, hướng tới mục tiêu chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV.
+ Tiêu hao điện năng để sản xuất ra GRDP (Kwh/GRPD) của thành phố có
xu hướng tăng chứng tỏ mức tiêu tốn điện năng vẫn tiếp tục gia tăng, ảnh hưởng
mục tiêu bảo vệ môi trường, thân thiện với môi trường.
+ Tăng trưởng kinh tế của Thủ đô chưa thể hiện được vai tr đầu tàu của
tăng trưởng trong vùng cũng như cả nước.
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3.3.3. Ngu ên nh n c a hạn ch ,

u k m trong quá trình chu ển dịch cơ

cấu kinh t ngành c a thành phố Hà Nội theo hướng phát triển bền vững
Những hạn chế, yếu k m trong lĩnh vực chuyển dịch CCKTN của thành
phố Hà Nội như đã phân tích ở trên có những nguyên nhân chính như sau:
Thứ nhất, công tác quản

và đ ều hành chuyển dịch CCKTN của thành

phố còn nhiều bất cập. Xây dựng thành phố thông minh là xu hướng tất yếu trên
thế giới đặc biệt đối với thành phố với vai tr là Thủ đô. Tuy vậy Hà Nội với tỷ
lệ dân số nông thôn chiếm khoảng 50%, tỉ lệ lao động qua đào tạo dưới 40%, hạ
tầng kỹ thuật công nghệ… chưa đáp ứng được yêu cầu. Môi trường kinh doanh
c n nhiều bất cập thể hiện ở năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính
quyền thành phố c n những mặt hạn chế (xếp hạng chỉ số PCI, PAPI thấp). Cải
cách hành chính chưa theo kịp yêu cầu đổi mới và cải cách kinh tế, người dân và
doanh nghiệp chưa thực sự hài l ng, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản
lý c n gặp nhiều khó khăn do thiếu hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực chất
lượng cao…Vai tr của chính quyền địa phương đối với chuyển dịch CCKTN
đang bộc lộ nhiều bất cập cả trong chính sách lẫn tổ chức thực thi. Các chính
sách của Nhà nước chưa theo kịp với chủ trương, định hướng, mục tiêu đặt ra
cho chuyển dịch CCKTN của Thủ đô. Việc xây dựng, đặc biệt là việc triển khai
trên thực tế các cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích phát triển các ngành
SPCL, lĩnh vực CNC thiếu và chưa đủ tầm nên chưa tạo động lực thực sự và
chưa tạo được sự đột phá. Việc xác định các nhóm ngành SPCL còn quá chung,
rộng. Chính sách thu hút FDI và môi trường đầu tư của Hà Nội chưa thực sự hấp
dẫn với nguồn vốn có chất lượng từ các nước có trình độ CNC, công nghệ
nguồn, hệ thống quản lý tiên tiến, các nguồn vốn từ EU, Mỹ vào Hà Nội chưa
xứng tầm. Đặc biệt tính đồng bộ, thống nhất trong các quy hoạch, các chiến
lược... chưa cao do thời gian triển khai các quy hoạch khác nhau, tính liên kết
trong xây dựng và phê duyệt chưa cao, phương pháp lập quy hoạch cũ, chưa có
những quy định, chính sách h trợ nhằm đảm bảo thực thi quy hoạch. Chưa có
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định hướng phát triển ngành với tầm nhìn đủ mức đối với một thành phố giữ
chức năng Thủ đô của Việt Nam. Chưa có chính sách ưu đãi vượt trội để thu hút
doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư chiến lược nhằm tạo ra những nhân tố quyết định
chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV. Nhà nước chưa có những chính sách
đột phá cho phát triển KHCN, thu hút bồi dưỡng nhân tài để phát huy động lực
tăng trưởng cho nền kinh tế. Chưa có những chính sách tính hạn chế các doanh
nghiệp gây ô nhiễm môi trường… Mặc dù Hà Nội cũng đã có nhiều các chính
sách, tuy nhiên các chính sách h trợ cho các DN (tài chính, kỹ thuật, tổ chức h
trợ và h trợ kinh doanh…) thực hiện chuyển đổi mới công nghệ, chuyển đổi sản
phẩm…mới chỉ dừng lại ở các quy định mang tính khuyến khích, chung chung
chưa thúc đẩy hình thành các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn.
T ứ hai, ơ ấu
ưa tạo ra n

n tố t

ưa p ù ợp, đầu tư
đẩy

uyển ị

o n àn

ĩn vự CNC, SPCL

CCKTN t o ướn PTBV

Trước hết là do các cấp ngành chưa có sự nhận thức đúng đắn về vị trí, vai
trò và sự cần thiết của đầu tư cho chuyển dịch CCKTN. Công tác QLNN về đầu
tư c n hạn chế, bao gồm cả việc quản lý vốn đầu tư, kiểm tra, giám sát và sự
phối kết hợp giữa các Bộ, ngành và thành phố. Thiếu vốn đầu tư phát triển, tỉ
trọng đầu tư vào trong lĩnh vực CNC trong các ngành kinh tế còn thấp, chưa
quan tâm thỏa đáng (Bảng 3.21). Đầu tư vào các ngành có hàm lượng CNC và
hiện đại chưa đáng kể chiếm dưới 20% trong tổng vốn đầu tư của thành phố và
tăng gấp khoảng 2,5 lần sau 10 năm, chiếm khoảng 10% GRDP thành phố và hầu
như ít có sự thay đổi (chậm thay đổi), điều này thể hiện Hà Nội chưa thực sự trở
thành đích đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và đủ mức vào lĩnh vực CNC, hiện
đại hóa vào quản trị hiện đại địa phương (ví dụ công nghệ số, chính phủ điện
tử..). Đặc biệt đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp CNC hiện là rất thấp, giảm nếu
xét về giá trị tương đối (năm 2008 khoảng 0.41%, năm 2017 giảm xuống 0,35%),
đầu tư từ NSNN cho KHCN với mức kinh phí khoảng 2% tổng chi NSNN, chiếm
từ 0,21% - 0,22% GRDP thành phố, mặc dù có tăng nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ
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với nhu cầu phát triển. So với các nước phát triển thì tỉ lệ này c n hạn chế, Châu
Âu năm 2013 là 2,01%, Nhật Bản năm 2013 là 3,47%, Mỹ năm 2012 là 2,81%.
Mặc dù, cơ cấu nguồn vốn thay đổi qua các năm phù hợp với xu thế và chủ
trương chung của Đảng, Nhà nước.
Bảng 3.21: Tỉ trọng đầu tƣ phát triển l nh vực CNC của thành phố Hà Nội
(Đơn vị: %)
L nh vực

Thay đổi
2017 so 2008

2008

2015

2017

100

100

100

1/ L nh vực CNC

16,75

18,84

18,60

+ 1,85

- Dịch vụ CNC

10,03

12,97

12,73

+ 2,7

- Công nghiệp CNC

6,31

5,52

5,52

- 0,79

- Nông nghiệp CNC

0,41

0,35

0,35

- 0,06

2/ Phần còn lại

83,25

81,16

81,4

- 1,85

Toàn bộ nền kinh tế
Trong đó của:

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69])
Cơ cấu đầu tư cho lĩnh vực SPCL chưa phát huy được các tiềm năng, thế
mạnh và lợi thế so sánh của địa phương. Việc xác định các nhóm ngành, sản phẩm
công nghiệp chủ lực c n quá chung, rộng từ đó dẫn đến việc đầu tư dàn trải, đầu tư
phát triển SPCL chưa được quan tâm đúng mức để khai thác có hiệu quả tiềm
năng, thế mạnh của Thủ đô (Bản 3.22), chưa tạo ra tiền đề để thúc đẩy chuyển
dịch CCKTN theo hướng hiện đại. Đây là điểm có tính mấu chốt khi nói về
nguyên nhân Hà Nội tuy bước đầu đã có sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ
nhưng chuyển dịch CCKTN chưa bền vững và vì thế hiệu quả phát triển kinh tế
thấp. Điều này cho thấy Hà Nội chưa lựa chọn và tập trung đầu tư cho các động
lực tăng trưởng theo ngành để đảm bảo tính hiệu quả và nâng cao năng lực cạnh
tranh. Mặc dù nhiều những thay đổi, song cơ chế, chính sách chưa đủ mạnh, hình
thức huy động vốn chưa đa dạng để khuyến khích các nguồn vốn tư nhân vào
đầu tư phát triển phục vụ chuyển dịch CCKTN.
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Bảng 3.22: Tỉ trọng đầu tƣ phát triển SPCL của thành phố Hà Nội
(Đơn vị:%)
L nh vực

Thay đổi

2008

2015

2017

100

100

100

- Sản phẩm chủ lực

16,1

18,4

23,8

+ 7,7

- Phần còn lại

83,9

81,6

76,2

- 7,7

Toàn bộ nền kinh tế

2017 so 2008

Trong đó của:

(Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69])
Thứ ba, thiếu các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, sức cạnh tranh của các doanh
nghiệp

ưa ao. Hầu hết các doanh nghiệp Hà Nội có quy mô vừa và nhỏ (chiếm trên

96%), nguồn vốn hạn hẹp, trình độ công nghệ thấp so với các nước trong khu vực, chậm
đổi mới, chất lượng lao động chưa đạt yêu cầu, sức cạnh tranh thấp… Việc sử dụng công
nghệ lạc hậu làm giảm hiệu quả phát triển kinh tế, gia tăng chất thải gây ô nhiễm môi
trường. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa khó khăn, chưa thực sự tích cực mạnh dạn trong đầu
tư áp dụng công nghệ tiến tiến. Quy mô doanh nghiệp nhỏ là một trong những khó khăn
lớn để có thể thu hút được các nguồn lực cho việc chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV
bởi khoảng cách công nghệ càng cao thì khả năng được công ty đa và xuyên quốc gia
chuyển giao công nghệ càng hiếm… đây là một rào cản lớn đối với đổi mới công nghệ,
chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV, NSLĐ của nền kinh tế không cao, sức cạnh tranh
của các doanh nghiệp thấp. Mặt khác quy mô doanh nghiệp nhỏ rất khó khăn, gây cản trở
cho việc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất và khó phát huy được hiệu quả kinh tế nhờ
quy mô. Hơn nữa, các doanh nghiệp FDI thiếu sự liên kết với doanh nghiệp trong nước,
các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa chủ động hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh
bằng chất lượng sản phẩm, thương hiệu để tham gia chu i giá trị toàn cầu, khó khăn
tìm kiếm cơ sở dữ liệu thông tin.
Thứ tư, yếu tố ao động

ưa tạo ra tiền để chuyển dịch CCKTN t o ướng

PTBV. Thực tế cho thấy, ở Hà Nội đang thiếu nhân lực quản lý trình độ cao, doanh
nhân giỏi, lao động nghề trong khu vực mũi nhọn. Tỉ lệ lao động qua đào tạo hiện còn
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thấp, tỉ lệ doanh nhân, lao động trong lĩnh vực CNC cũng còn thấp. Với việc thu hút
các dự án FDI vào các lĩnh vực CNC (điện tử, viễn thông, công nghệ thông tin, cơ
khí chính xác, v.v..) ngày càng tăng lên, nhu cầu về lao động kỹ thuật là rất lớn, tuy
vậy lao động của Hà Nội chưa đáp ứng được yêu cầu, điều này ảnh hưởng đến
chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV.
Thứ năm, ết cấu hạ tầng kỹ thuật

ưa

ện đạ , đồng bộ. So với tốc độ đô thị

hoá thì hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ Thủ đô c n hạn chế, chưa đủ
tạo ra sức bật cho quá trình chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV, chưa đáp ứng
được so với yêu cầu phát triển và xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Hệ thống kết
cấu hạ tầng giao thông đô thị phát triển chưa đáp ứng được yêu cầu tốc độ phát triển
quá nhanh của đô thị; tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp. Hạ tầng
công nghệ thông tin, hạ tầng KHCN c n nghèo nàn, đặc biệt hạ tầng kết nối số và
an ninh mạng chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển trong bối cảnh CMCN 4.0.
Thứ 6, thị trường phát triển n ưn

ưa ền vững. Chính sách mở cửa và hội

nhập đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt nam có cơ hội tham gia chu i giá
trị và mạng lưới sản xuất toàn cầu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt Nam nói
chung, Hà Nội nói riêng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp
nước ngoài có tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn. Thị trường quy định chất lượng sản
phẩm và dịch vụ, nên tác động trực tiếp đến quy mô, trình độ phát triển của các cơ
sở kinh tế. Thị trường hàng hóa, dịch vụ nội địa còn bất cập, sự liên thông giữa thị
trường hàng hóa, dịch vụ trong nước và nước ngoài, tham gia chu i giá trị toàn cầu
còn hạn chế. Các doanh nghiệp chưa để ý nhiều đến vấn đề chu kỳ sống của sản
phẩm đang trong xu thế ngày càng rút ngắn hơn. Sự yếu kém chất lượng sản phẩm,
khả năng quản lý thị trường, khả năng thâm nhập thị trường quốc tế yếu sẽ là những
hạn chế cho khả năng cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường toàn cầu.
Thị trường KHCN chưa phát triển, chưa gắn với hoạt động kinh doanh của doanh
nghiệp. Các quy định về quyền tác giả, bảo hộ sở hữu công nghiệp, chuyển giao
công nghệ... vẫn chưa tạo điều kiện cho việc giao dịch về khoa học, công nghệ theo
cơ chế thị trường.
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TIỂU KẾT CHƢƠNG 3
Chương 3 đã chỉ rõ những vấn đề cơ bản, tạo căn cứ quan trọng để tiến hành
nghiên cứu chương 4. Cụ thể là:
(1) Khẳng định Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam, có những lợi thế so sánh
vượt trội để phát triển kinh tế tổng hợp với những ngành dịch vụ chất lượng cao,
công nghiệp hiện đại và nông nghiệp đô thị ứng dụng CNC, thân thiện với môi
trường. Đến nay, nhìn chung các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô chưa được phát
huy một cách có hiệu quả. CCKTN có nhiều điểm mới, tiến bộ (công nghiệp và dịch
vụ tăng nhanh, xuất hiện nhiều sản phẩm mới) song mức độ hiện đại hoá chưa cao.
Tốc độ chuyển dịch CCKTN hướng tới mục tiêu PTBV còn chậm (các ngành đem
lại nhiều VA, hàm chứa CNC, SPCL chưa phát triển đúng mức). Chuyển dịch
CCKTN chưa đảm bảo được yêu cầu bền vững đối với bản thân việc chuyển dịch
CCKTN của thành phố với vai trò là Thủ đô của cả nước.
(2) Chuyển dịch CCKTN chưa tạo được sự phát triển thực sự ổn định; Đóng
góp của chuyển dịch CCKTN vào hiệu quả phát triển của nền kinh tế c n hạn chế:
(i) NSLĐ c n thấp so với các Thủ đô trên thế giới, chậm được cải thiện, tốc độ tăng
NSLĐ thấp so với yêu cầu của thành phố lớn, không ổn định, đóng góp của chuyển
dịch CCKTN vào mức gia tăng NSLĐ hạn chế; (ii) Tốc độ tăng GRDP/người chưa
đạt được so với yêu cầu của thành phố lớn, thấp hơn so với một số tỉnh vùng Thủ
đô; (iii) Chuyển dịch CCKTN chưa tạo ra sự ổn định về độ mở; (iv) Hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư chậm cải thiện cao hơn mức bình quân của cả nước; (v) Tiêu hao
điện năng để sản xuất ra GRDP tiếp tục gia tăng; (vi) tăng trưởng kinh tế của Thủ
đô chưa thể hiện được vai tr đầu tàu của tăng trưởng trong vùng cũng như cả nước.
(3) Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu k m trong việc chuyển
dịch CCKTN của Hà Nội là chưa chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để chuyển dịch
CCKTN, đó là: (i) Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý; (ii) Công tác quản lý và điều hành
chuyển dịch CCKTN còn nhiều bất cập; (iii) Thiếu các doanh nghiệp lớn; (iv) Thiếu
nhân lực chất lượng cao; (v) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa hiện đại, đồng bộ; (vi)
Thị trường phát triển nhưng chưa bền vững.
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CHƢƠNG 4
ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP
CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ĐẾN NĂM 2030 THEO HƢỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Căn cứ vào những vấn đề lý thuyết về chuyển dịch CCKTN của thành phố
lớn theo hướng PTBV đã trình bày ở chương 2, căn cứ vào những nguyên nhân hạn
chế, yếu k m đã chỉ ra ở chương 3, tác giả đề xuất định hướng và giải pháp cần thực
hiện để chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hướng
PTBV với những nội dung nghiên cứu chủ yếu dưới đây:

4.1. Bối cảnh trong nƣớc và quốc tế ảnh hƣởng đến chuyển dịch cơ cấu
kinh tế ngành của thành phố Hà Nội đến năm 2030 theo hƣớng phát triển
bền vững
Bối cảnh trong nước và quốc tế đưa đến nhiều cơ hội và cũng đặt ra nhiều thách
thức đối với thành phố Hà Nội trong quá trình phát triển kinh tế nói chung và trong quá
trình chuyển dịch CCKTN nói riêng. Bên cạnh những cơ hội, Hà Nội cũng đối mặt với
nhiều những thách thức hiện hữu, do vậy việc tận dụng cơ hội và vượt qua thách thức
là yêu cầu bắt buộc đối với phát triển kinh tế và chuyển dịch CCKTN của Hà Nội.

4.1.1. Bối cảnh trong nước
4.1.1.1. n

ưởn từ ố ản

ả nướ

Mục tiêu chiến lược KTXH Việt Nam đến 2020 đã được “Chiến lược phát
triển KTXH quốc gia” xác định có ảnh hưởng lớn đến chủ trương phát triển kinh tế
của thành phố Hà Nội. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 7,5%/năm trong
giai đoạn 2011 - 2020. Đến năm 2020, GDP/người đạt khoảng 3.500 USD, tiêu hao
năng lượng tính trên GDP bình quân giảm 1 - 1,5%/năm, các nhân tố tổng hợp đóng
góp vào tăng trưởng kinh tế khoảng 30 - 35%…Đến năm 2030, có một số lĩnh vực
đạt trình độ tiên tiến thế giới [65]. Các mục tiêu trên định hướng cho đường lối phát
triển của các địa phương đặc biệt Hà Nội là Thủ đô của cả nước phải đi đầu. Việt
Nam đã ký 12 Hiệp định thương mại tự do với các nước (Nhật Bản, Úc, New
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Zealand, Hàn Quốc…), nhóm nước ( ASEAN, EU, Liên minh kinh tế Á – Âu
EEC…) vừa mở ra nhiều cơ hội và vừa tạo ra sức ép đ i hỏi Việt Nam nói chung và
cả nước nói riêng phải đổi mới, hoàn thiện thể chế, môi trường kinh doanh, nhanh
chóng cơ cấu lại nền kinh tế để phù hợp với bối cảnh và điều kiện mới. Theo lộ
trình phát triển, dự kiến sẽ có nhiều tuyến cao tốc tỏa đi từ Hà Nội đến Lào Cai,
Lạng Sơn, H a Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa – Vinh sẽ hoàn thành và
phát huy tác dụng; đồng thời cùng với việc hoàn thành sân bay Vân Đồn, nâng cấp
sân bay Cát Bi (Hải Phòng)... cũng như hoàn thành cảng biển Lạch Huyện (Hải
Phòng) sẽ tạo ra tiền đề để Hà Nội phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, gia tăng
du lịch với Trung Quốc, các nước ASEAN và thế giới.
4.1.1.2. n

ưởn từ ố ản Hà Nộ

Hà Nội là một trong 3 thành phố của Việt Nam (TP.HCM, Đà Nẵng, Hà Nội)
được chọn để triển khai dự án phát triển thành phố thông minh của ASEAN. Thành
phố Hà Nội tiếp tục giữ vị trí và vị thế quan trọng hàng đầu trong công cuộc phát
triển đất nước Việt Nam. Hà Nội là nơi nghiên cứu sáng tạo vào bậc nhất quốc gia
(có nhiều Trường đại học lớn và nhiều Viện nghiên cứu khoa học với lực lượng cán
bộ khoa học đầu ngành đông đảo), nơi giao thương thuận lợi với thế giới; có quỹ đất
để phát triển phi nông nghiệp (đô thị, công nghiệp, dịch vụ) là khá lớn, có thể tạo ra
hàng trăm tỷ USD từ quỹ đất và tạo ra ch làm việc có NSLĐ cao cho hàng triệu lao
động; có khả năng đón tiếp hàng chục du khách, trong đó có tới 15 - 20 triệu du
khách quốc tế vào khoảng 2022 - 2025 [76]. Hà Nội có khu CNC và trong tương lai
gần sẽ là nơi sáng tạo ra những công nghệ mới, hiện đại cho cả nước, Hà Nội sẽ
đóng vai tr là nơi đặt các trung tâm nghiên cứu, sáng tạo. Đồng thời thu hút nhiều
tài năng, nguồn nhân lực chất lượng cao từ các địa phương trong và ngoài nước.
Trong tương lai, Hà Nội có dân số khoảng 8 - 9 triệu người, trong đó nhân khẩu đô
thị khoảng 70- 80% sẽ là thị trường tiêu thụ lớn.
Hiện nay GRDP/người của Hà Nội bằng khoảng 1,7 lần so mức trung bình
của cả nước, đóng góp khoảng 16,5% GDP quốc gia. Trong tương lai Hà Nội cần
phải phát triển hơn, có vai trò lớn hơn đối với cả nước và GRDP/người cao hơn, có
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thể gấp khoảng 2,5-3 lần so với mức trung bình của cả nước. Đồng thời hiện nay,
trên địa bàn Hà Nội số doanh nghiệp lớn chiếm khoảng hơn 3% tổng doanh nghiệp
chưa đáp ứng được yêu cầu của chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV. Tất cả
những điều vừa nói tới đặt ra vấn đề hiện đại hóa nền kinh tế của thành phố. Việc
chuyển dịch CCKTN phải đáp ứng yêu cầu này.

4.1.2. Bối cảnh quốc t
Toàn cầu hóa tiếp tục phát triển (dù có khó khăn do chiến tranh thương mại
từ các nước lớn). Tổ chức Thương mại thế giới dự báo tăng trưởng thương mại toàn
cầu trong năm nay và năm tiếp theo có thể tăng khoảng 3,6% - 3,9%/năm. Tổng
lượng khách du lịch toàn cầu tăng khoảng 3,9-4,0%/năm. Đến năm 2030, lượng
khách du lịch quốc tế đạt khoảng 1,8 tỷ lượt. Đông Nam Á được đánh giá sẽ trở
thành một trong những khu vực thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế với 187
triệu lượt [84]. Chiến tranh thương mại giữa các nước lớn (giữa Mỹ và EU, giữa Mỹ
và Trung Quốc) và mâu thuẫn giữa EU và Anh, xu hướng bảo hộ thương mại…sẽ
ảnh hưởng lớn đến thương mại toàn cầu, trong đó có Việt nam mà Hà Nội nằm
trong đó. Theo con số áp thuế vào hàng hóa xuất nhập khẩu của 2 nước Mỹ - Trung
Quốc thì giá trị thương mại của hai nước này có thể bị giảm đi khoảng 60-70 tỷ
USD m i năm. Điều này ảnh hưởng nhiều đến sự thay đổi các luồng hàng hóa xuất
nhập khẩu của nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam. Theo ý kiến của chuyên gia,
đây là cơ hội lớn cho hàng hóa của Việt nam vào thị trường Mỹ, nếu tham gia 10%
thị phần thay đổi này Việt Nam có thể tăng giá trị xuất khẩu khoảng 7-10 tỷ USD.
Thêm nữa, việc dịch chuyển dòng vốn ra khỏi Trung Quốc và Việt Nam có thể hấp
thụ nếu có năng lực tốt. Hà Nội cần tính tới yếu tố này để hoạch định đổi mới
CCKTN theo hướng mở rộng xuất khẩu và thu hút vốn FDI.
Cộng đồng ASEAN với khoảng 630 triệu dân, GDP năm 2016 đạt 2.551 tỉ đô
la Mỹ và dự kiến trở thành nền kinh tế lớn thứ tư thế giới vào 2030 là thị trường tiêu
thụ lớn [84]. Từ tháng 12 năm 2015 ASEAN đã trở thành cộng đồng kinh tế, hầu
hết các dòng thuế trở về “0”, so với các hiệp định thương mại khác thì các cam kết
về cắt giảm thuế quan trong cộng đồng ASEAN là cao và nhanh nhất; điều này vừa
tạo cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức cho việc thực hiện mục tiêu chuyển
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dịch CCKTN của thành phố Hà Nội theo hướng PTBV đ i hỏi đáp ứng thị trường
trong nước và thị trường thế giới và khu vực.
Dòng vốn FDI cũng có sự thay đổi đáng kể, tiếp tục chảy vào các khu vực
năng động. Trong bối cảnh đó Việt Nam vẫn là nơi đến hấp dẫn đối với các nhà đầu
tư nước ngoài. Theo dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì d ng vốn FDI đổ vào
Việt Nam vẫn có xu hướng tăng, các nhà đầu tư chiến lược đánh giá cao chính sách
cởi mở của Việt Nam và tiếp tục đầu tư vào Việt Nam để hoạt động kinh doanh.
Tốc độ vốn FDI vào Việt nam có quy mô và tốc độ lớn hơn so với thời gian vừa
qua. Hàng năm số vốn thu hút vào Việt Nam và có thể thực hiện vượt con số
khoảng 14-15 tỷ USD [41].
Trong bối cảnh Internet kết nối vạn vật và tác động mạnh mẽ từ CMCN 4.0
tới mọi quốc gia, tới mọi địa phương thì việc chuyển dịch CCKTN phải tính tới yêu
cầu tạo ra nhiều việc làm có thu nhập cao và tạo ra nhiều sản phẩm có khả năng
cạnh tranh cao. Biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp đến đời sống KTXH
và môi trường toàn cầu. Biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ, thời tiết cực
đoan tiếp tục diễn biến phức tạp gây tổn thất cho Việt Nam nói chung và Hà Nội nói
riêng, ảnh hưởng không nhỏ tới việc chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV.
Chuyển dịch CCKTN của Hà Nội, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông
nghiệp, phát triển du lịch… không nằm ngoài sự ảnh hưởng này.

4.2. Định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm
2050 và những vấn đề đặt ra đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
Tác giả đồng tình với quan điểm và định hướng phát triển cho Hà Nội do
chính quyền thành phố trình Thủ tướng và đã được chấp thuận. Mục tiêu cơ bản về
phát triển KTXH thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã xác định “Hà
Nội là Thủ đô - đầu não chính trị - hành chính quố
văn

a;

àu, đẹp, xan , văn m n ,

ến, thanh lịch, hiện đại, dân tộc, tiêu biểu cho cả nước; trung tâm lớn về kinh

tế, văn óa,

oa ọc, giáo dục - đào tạo, y tế, du lịch, thể thao và giao dịch quốc tế

của cả nướ ; đ đầu trong nhiều ĩn vực - à đầu tàu lôi kéo sự phát triển chung
của cả nướ ; n ườ
tục chuyển dị

n ó đ ều kiện sống tốt tron đó CCKTN của thành phố tiếp

t o ướng: dịch vụ - CNXD - NN, có nhiều sản phẩm với hàm
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ượng công nghệ, VA và sức cạnh tranh cao” [64]. Đến năm 2050 thành phố Hà
Nội đã trở nên giàu có, cơ bản đạt các tiêu chí của một thành phố thông minh. Vào
năm 2030, Hà Nội sẽ là một Thủ đô văn minh, phát triển kinh tế tri thức theo hướng
hiện đại hóa, phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao: thương mại, du lịch, ngân
hàng, thông tin…công nghiệp CNC và nông nghiệp đô thị thông minh và quản trị phát
triển hiện đại, có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao. Tỉ
lệ lao động qua đào tạo trên 65%, trong đó có 30% lao động có trình độ cao.
Theo nguyên tắc ngoại suy biến động của dân số, GRDP, GRDP/người, tiêu
thụ điện năng, số lượng doanh nghiệp lớn của giai đoạn 2009 - 2017, tác giả dự báo
cho các chỉ số tương ứng cho năm 2025 và 2030. Nếu giai đoạn 2009 - 2018 tốc độ
tăng dân số của thành phố Hà Nội là 1,18%/năm, thì giai đoạn 2018 – 2025 dự báo
là 1,05- 1,10%/năm, giai đoạn 2026 – 2030 dự báo là 1,0- 1,03%/năm. Từ những
căn cứ như vậy kết hợp với định tính và ý kiến chuyên gia, gắn với các lý thuyết về
tăng trưởng, tác giả dự báo dân số của Hà Nội đến năm 2025 và 2030 lần lượt là
8.340 nghìn người và 8.760 nghìn người, trong đó nhân khẩu thành thị khoảng 65%.
Nếu giai đoạn 2009 - 2017 chỉ số PCI của Hà Nội tăng 10 bậc (từ xếp hạng
31/63 năm 2008 lên xếp ở vị trí 13/63) thì giai đoạn 2018 – 2025 dự báo là tăng 1
bậc/năm, tức là xếp thứ 2 hoặc 3 trong bảng xếp hạng PCI, giai đoạn 2026 – 2030
tiếp tục giữ ổn định, xếp khoảng thứ 2 trong bảng xếp hạng PCI. Nếu giai đoạn
2009 - 2017 chỉ số PAPI của Hà Nội tăng giảm 12 bậc (từ xếp hạng 46/63 năm
2008 xuống vị trí 58/63) thì giai đoạn 2018 – 2025 dự báo là tăng 5 bậc/năm, tức là
xếp thứ 8 hoặc 10 trong bảng xếp hạng PAPI, giai đoạn 2026 – 2030 tiếp tục giữ ổn
định, xếp khoảng 4 hoặc 6 trong bảng xếp hạng PAPI.
Tính đến tháng 12/2017 Hà Nội có 3.686 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn
đăng ký 34,35 tỷ USD từ 72 quốc gia, vùng lãnh thổ và hiện đứng thứ 3, chiếm khoảng
17,4% số dự án và 8,7% tổng vốn đầu tư đăng ký cả nước về thu hút FDI [77] và trong
thời gian tới Hà Nội sẽ trở thành địa chỉ hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư tiềm năng,
chiến lược. Với ý chí quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ và của chính quyền thành
phố, sự tích cực vươn lên của đội ngũ doanh nghiệp và của người dân, từ những căn
cứ như vậy kết hợp với định tính và ý kiến chuyên gia, gắn với các lý thuyết về tăng
trưởng, tác giả dự báo tăng trưởng trung bình giai đoạn 2018 - 2025 có thể đạt 8,0 -
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8,5%/năm và tạo điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng của giai đoạn 2026 - 2030 là 8,6 9,0%. Mức tiêu thụ điện năng sẽ giảm khoảng 7 - 8% so với giai đoạn 2009 - 2017
(Bảng 4.1).
Bảng 4.1: Dự báo một số chỉ tiêu chủ yếu của thành phố Hà Nội
Đơn vị

2017

2025

2030

%/năm

1,18

1,10

1,05

1000 người

7.654

8.340

8.760

%/năm

7,4

8,0 - 8,5

8,6 – 9,0

- GRDP/người

USD

3.910

6.647

13.294

- Kwh/1 USD GRDP

Kwh

0,920

0,850

0,790

Chỉ tiêu
- Tốc độ tăng dân số

*

- Dân số
- Tốc độ tăng trưởng GRDP
BQ giai đoạn*

(Nguồn: [8] và tác giả dự báo)
Ghi chú: T n

o

a đoạn 2009 – 2017; 2018 – 2025; 2026 - 2030

4.3. Định hƣớng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố Hà Nội
đến năm 2030
4.3.1. Định hướng chung
Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, định hướng chuyển dịch CCKTN đã
nêu theo hướng “Xây dựng CCKT hiện đại, có khả năn

ội nhập ao, năn động và

thích ứng với phát triển nền kinh tế tri thức. Cải tiến CCKT t o ướn : ưu t n phát
triển

n àn

ó àm ượng chất xám cao, VA lớn, ó

n ĩa t

đẩy quá trình

hình thành và phát triển kinh tế tri thức, các ngành phân phối, dịch vụ chất ượng cao”
như định hướng đã được xác định ở chiến lược phát triển KTXH thành phố Hà Nội đến
năm 2030 tầm nhìn đến 2050 [64]. CCKTN của Hà Nội có đặc thù vừa là CCKTN của
một đô thị vừa là CCKTN của Hà Nội văn minh, thanh lịch, hiện đại mang đặc trưng
của Thủ đô. Yêu cầu phát triển kinh tế của Hà Nội rất khác so với các thành phố, tỉnh
thành trong cả nước. Xuất phát từ tiềm năng, lợi thế của Thủ đô, nơi tập trung tiềm lực
KHCN, nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng cao và các cơ sở, viện nghiên cứu hàng
đầu cả nước, Thủ đô có đầy đủ các điều kiện để trở thành trung tâm nghiên cứu & sản
xuất CNC của Việt Nam. Điều này có nghĩa là Hà Nội cần ưu tiên phát triển các ngành
kinh tế dựa chủ yếu vào tri thức và CNC, phát triển Thủ đô trở thành thành thông minh,
phố sáng tạo, cụ thể là :
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 Chuyển dịch CCKTN phải theo xu hướng biến động của nền kinh tế thế giới
và đặc biệt những xu thế phát triển của nền kinh tế hàng đầu, tức là việc chuyển dịch
CCKTN phải theo xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế và hiện đại hóa với hàm ý
nâng cao trình độ CCKTN và trình độ phát triển kinh tế.
 Phát triển những ngành, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, cần xác định rõ và
tập trung nguồn lực phát triển nhanh một số ngành, SPCL, có vai trò dẫn đường, mà Hà Nội
nói riêng, cả nước nói chung có tiềm năng và lợi thế (chú ý những ngành, sản phẩm có lợi
thế lâu dài), tạo không gian sáng tạo góp phần tạo nên bức tranh kinh tế sáng tạo.
+ G a đoạn 2018 – 2025: Căn cứ vào yêu cầu phát triển KTXH của thành phố
Hà Nội (kể cả thực hiện nhiệm vụ đối với nền kinh tế cả nước) và bối cảnh phát
triển của thành phố trong giai đoạn 2018 - 2015; khả năng tham gia toàn cầu hóa và
triển vọng hiệu quả phát triển trong tương lai, đáp ứng thị hiếu tiêu dùng trong nước
và thế giới, tác giả luận án cho rằng các lĩnh vực cần tập trung trong giai đoạn 2018
- 2025: Mở rộng viễn thông, gia tăng dịch vụ du lịch, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ
vui chơi giải trí, dịch vụ KHCN, dịch vụ khám chữa bệnh, gia tăng công nghiệp cơ
điện tử, gia tăng nông nghiệp CNC, phát triển kết cấu hạ tầng logistics đồng bộ với
kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, hạ tầng thương mại văn minh, hiện đại, cải tạo
môi trường, phát triển nhân lực chất lượng cao, xây dựng chính phủ điện tử.
+ G a đoạn 2026 – 2030: Căn cứ vào yêu cầu phát triển KTXH của thành phố
Hà Nội (kể cả thực hiện nhiệm vụ đối với nền kinh tế cả nước) và bối cảnh phát
triển của thành phố trong giai đoạn 2026 - 2030; yêu cầu hiện đại hóa thành phố Hà
Nội và tham gia toàn cầu hóa; khả năng thu hút các tập đoàn kinh tế lớn; triển vọng
thị trường và hiệu quả phát triển trong tương lai, tác giả luận án cho rằng các lĩnh
vực cần tập trung trong giai đoạn 2026 - 2030: Hà Nội sẽ trở thành trung tâm hàng
đầu về nghiên cứu thiết kế, sáng tạo, một siêu đô thị thành phố đáng sống trong
khu vực; tiếp tục mở rộng hệ thống viễn thông, gia tăng dịch vụ du lịch, dịch vụ
ngân hàng, dịch vụ giải trí cao cấp, dịch vụ KHCN, dịch vụ khám chữa bệnh, gia
tăng công nghiệp cơ điện tử, gia tăng nông nghiệp CNC, hữu cơ đồng thời phát triển
giao thông thông minh và tiếp tục cải tạo môi trường, phát triển nhân lực chất lượng
cao, xây dựng chính quyền thông minh áp dụng mô hình chính quyền đô thị.
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Theo tác giả để có được thay đổi về chất và có bước bứt tốc nhanh như đã
trình bày trên yêu cầu chuyển dịch CCKTN phải dựa trên nền tảng CNC, giai đoạn
2018 – 2025 dựa trên công nghệ nước ngoài (100%), giai đoạn 2 (2026 – 2030) dựa
vào công nghệ nước ngoài (80%) và bắt đầu dựa vào công nghệ trong nước (20%).
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu với rất nhiều nguy cơ đe dọa đời sống sản
xuất và sinh hoạt của con người như hiện nay, việc tăng cường sử dụng các CNC
hướng đến sản xuất và tiêu dùng xanh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Từ kết quả
phân tích xu thế thay đổi CCKTN giai đoạn 2009 - 2017 (cụ thể là xem xét mức độ
thay đổi m i năm về tỉ trọng các ngành và tốc độ chuyển dịch), tác giả dự báo mức
độ thay đổi tỉ trọng của các ngành và tốc độ chuyển dịch cho năm 2025 và năm
2030, cụ thể tỉ trọng khu vực dịch vụ, CNXD chiếm tỉ trọng trên 98%, tỉ trọng lĩnh
vực CNC chiếm tỉ trọng trên 40%, tỉ trọng SPCL chiếm trên 50%, tốc độ chuyển
dịch lĩnh vực CNC, SPCL phải nhanh gấp 2-3,0 lần giai đoạn trước đặc biệt giai
đoạn 2018 - 2025 (Phụ lục 15, Bảng 4.2).
Bảng 4.2: Dự báo các hệ số chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội
giai đoạn 2018 - 2030
cos φ

φ

Tốc độ chuyển
dịch (%)

 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99856

3007’

3,41

 Giai đoạn 2018 - 2025

0,99987

4021’

4,02

 Giai đoạn 2026 - 2030

0,99992

4052’

4,80

 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99984

1003’

1,14

 Giai đoạn 2018 - 2025

0,99994

1050’

1,67

 Giai đoạn 2026 - 2030

0,99999

2010’

2,13

0,99959
0,98751
0,98173

1054’
8016’
10026’

1,83
9,29
11,52

0,99753
0,98417
0,98224

4003
9054’
10041’

4,47
10,04
11,68

Tiêu chí

1/Theo 3 khối ngành lớn

2/ Theo khối SXSP dịch vụ

3/ Theo lĩnh vực CNC
 Giai đoạn 2009 - 2017
 Giai đoạn 2018 - 2025
 Giai đoạn 2026 - 2030
4/ Theo ngành SPCL
 Giai đoạn 2009 - 2017
 Giai đoạn 2018 - 2025
 Giai đoạn 2026 - 2030

(Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo)
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 Chuyển dịch cơ cấu nội ngành theo hướng CNH, HĐH, nâng cao chất lượng
phát triển, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng ngành và toàn bộ nền kinh tế đáp
ứng yêu cầu gia tăng NSLĐ kết hợp tạo ra nhiều việc làm cho người lao động. Cụ thể
là: (i) Phát triển dịch vụ cao cấp, chất lượng cao xứng đáng với vị trí Thủ đô (thương
mại, du lịch, chăm sóc sức khỏe, đào tạo, du lịch chất lượng cao...); (ii) tập trung phát
triển công nghiệp CNC, công nghiệp văn hóa (sản xuất cơ điện tử, vật liệu mới, sản
xuất thực phẩm cao cấp…); (iii) phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, hiệu
quả, bền vững (Hình 4.1).

Hình 4.1: Đề xuất cơ cấu kinh tế ngành của thành phố Hà Nội đến năm 2030
(Nguồn: Tác giả đề xuất)

4.3.2. Định hướng phát triển ngành dịch vụ ch lực có trình độ và chất
lượng cao
Với vị trí địa kinh tế, địa chính trị, Hà Nội có điều kiện phát triển để trở thành
trung tâm dịch vụ chất lượng cao, đẳng cấp cao. Tiêu biểu là: dịch vụ thương mại, tài
chính ngân hàng, du lịch, đào tạo, chăm sóc sức khỏe chất ượng cao... Theo hướng
này, tỉ trọng dịch vụ đạt phải trên 64% trong GRDP vào năm 2025 và đạt trên 65%
trong GRDP vào năm 2030. Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng các ngành dịch vụ cao

127

hơn tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất vật chất và tốc độ tăng GRDP chung. Dự
báo giai đoạn 2018 - 2025 tốc độ tăng khu vực dịch vụ đạt khoảng 8,5 - 9%, giai đoạn
2025-2030 khoảng 9 - 9,5%. Tỉ trọng lĩnh vực dịch vụ CNC giai đoạn sau tăng từ 1,5
– 2,0 lần so với giai đoạn trước. Tốc độ chuyển dịch nội ngành theo các phân ngành
giai đoạn sau gấp 2,0 – 2,5 lần so với giai đoạn trước, đặc biệt đối với lĩnh vực dịch
vụ CNC tốc độ chuyển dịch nội bộ ngành giai đoạn sau gấp 1,8 – 2,5 lần so với giai
đoạn trước (Phụ lục 16, Bảng 4.3).
Bảng 4.3: Dự báo hệ số chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ
của thành phố Hà Nội
Tốc độ chuyển
Tiêu chí
cos φ
φ (0 )
dịch (%)
A/ Theo các phân ngành
 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99811

3052’

3,91

 Giai đoạn 2018 - 2025

0,98550

8047’

8,85

 Giai đoạn 2026 - 2030

0,98261

10044’

11,94

 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99924

2023’

2,48

 Giai đoạn 2018 - 2025

0,98564

9052’

10,80

 Giai đoạn 2026 - 2030

0,97015

15017’

16,19

B/ Theo l nh vực dịch vụ CNC

(Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo)
Định hƣớng phát triển các l nh vực dịch vụ chủ lực sau đ y:
 Căn ứ để x

địn

ĩn vực dịch vụ chủ lực

+ Yêu cầu phát triển KTXH của thành phố Hà Nội (kể cả thực hiện nhiệm vụ
đối với nền kinh tế cả nước) và lợi thế so sánh của thành phố;
+ Khả năng tham gia toàn cầu hóa;
+ Triển vọng hiệu quả phát triển trong tương lai.
 Dự kiến sản phẩm chủ lực
+ Thƣơng mại: Với lợi thế là nơi đặt trụ sở giao dịch của các công ty lớn trong
nước và quốc tế, Hà Nội cần tập trung các loại dịch vụ xuất khẩu, đặc biệt là xuất khẩu
tại ch , thương mại bán buôn và thương mại bán lẻ phục vụ người nước ngoài kể cả
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ngoại giao đoàn và du khách đảm bảo các yếu tố văn minh, an toàn thực phẩm. Xây
dựng Hà Nội thành trung tâm bán buôn, nơi thu hút và phát luồng hàng hoá trong và
ngoài nước, Hà Nội trở thành một đầu mối logistics quan trọng của vùng, cả nước và
khu vực. Tăng tỉ trọng lên trên 28% trong cơ cấu nội bộ ngành, tăng cường văn minh
thương mại, tiếp tục phát triển hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại chất lượng cao.
+ Dịch vụ tài chính, ngân hàng chất lƣợng cao: Tiếp tục giữ vị trí là trung
tâm tài chính lớn của cả nước. Xây dựng định chế tài chính, phát triển sản phẩm và
thị trường tài chính. Khuyến khích mở rộng thị trường trong nước và bước đầu tham
gia vào thị trường vốn quốc tế. Tác giả dự báo tỉ trọng phân ngành này đạt trên 11%
vào năm 2025 và đạt trên 13% vào năm 2030 trong cơ cấu nội bộ ngành. Hiện đại
hóa hệ thống với các nội dung tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng
địa bàn, quy mô các hình thức thanh toán tự động; tăng cường kết nối, liên kết và rút
ngắn thời gian thực hiện các giao dịch liên thông giữa các tổ chức tài chính.
+ Dịch vụ du lịch đặc thù chất lƣợng cao: So với các tỉnh thành khác
của Việt Nam, Hà Nội là thành phố có tiềm năng phát triển du lịch chất lượng
cao trên cơ sở phát triển các chu i giá trị sản phẩm du lịch (kể cả dịch vụ khách
sạn, nhà hàng lữ hành, vui chơi giải trí cao cấp, du lịch văn hóa, tâm linh, các sự
kiện nghệ thuật…) tạo ra thương hiệu riêng có của Thủ đô. Theo dự báo của
chuyên gia, đến năm 2030 du khách đến Hà Nội khoảng 18-20 triệu và trong đó
1/3 là khách quốc tế thì đem lại nguồn thu rất đáng kể. Đây là khoản xuất khẩu
tại ch khá lớn mà thành phố không cần cạnh tranh nhiều, không chịu nhiều khó
khăn như xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài. Nghiên cứu, thiết kế, chuẩn
bị điều kiện, quảng bá và cung cấp các loại hình dịch vụ du lịch mới, đáp ứng
nhu cầu trải nghiệm của khách du lịch hướng tới những giá trị mới được thiết lập
trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống (tính độc đáo, nguyên bản), giá trị tự
nhiên (tính nguyên sơ, hoang dã), giá trị sáng tạo và CNC (tính hiện đại, tiện
nghi). Tăng tỉ trọng của ngành này lên khoảng 7-8% trong cơ cấu nội bộ ngành.
Phát huy thế mạnh của một Thủ đô ngàn năm văn hiến, một Thủ đô có nhiều di
tích văn hóa, lịch sử và cảnh đẹp thiên nhiên, xây dựng du lịch thành một ngành
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kinh tế quan trọng của Thủ đô; xây dựng Hà Nội không chỉ là một trung tâm du lịch
lớn của cả nước, mà còn trở thành điểm đến của khu vực và thế giới.
+ Dịch vụ đào tạo bậc đại học và sau đại học cho nhu cầu của thành
phố, các tỉnh phía Bắc và cho người nước ngoài: Với vị thế là trung tâm văn hóa
của cả nước giúp cho Hà Nội phát triển mạnh lĩnh vực giáo dục, và nhờ đó việc
thu hút FDI vào lĩnh vực giáo dục cũng thuận lợi hơn do các khách hàng luôn có
xu hướng đổ về Hà Nội để tìm kiếm các dịch vụ giáo dục chất lượng cao. Tăng tỉ
trọng phân ngành trong cơ cấu nội ngành khoảng trên 6%. Tăng cường đào tạo ở
hai lĩnh vực kỹ thuật và quản lý; tập trung đào tạo nghề, các ngành khoa học - kỹ
thuật đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH.
+ Dịch vụ khám chữa bệnh chất lƣợng cao, chăm sóc sức khỏe cho người
trong nước và người nước ngoài: Hà Nội có nhiều ưu thế so với các địa phương
khác về điều kiện sống, như cơ sở hạ tầng tốt hơn, có nhiều trung tâm thương
mại, nhiều dịch vụ (vui chơi giải trí, nhà hàng, v.v..) đa dạng hơn và dịch vụ y tế,
giáo dục bảo đảm hơn. Đây là ưu thế rất lớn của Hà Nội để Hà Nội tiếp tục thu
hút các nhà đầu tư nước ngoài. Vì vậy, cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ
y tế, xây dựng một số trung tâm y tế chất lượng cao. Xây dựng một số trung tâm
y tế - sinh thái, kết hợp khám chữa bệnh và nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế đáp
ứng yêu cầu giáo dục và chăm sóc sức khỏe của nhân dân Thủ đô, nhân dân cả
nước mà còn có thể tiếp nhận học sinh, bệnh nhân từ các nước trong khu vực đến
Hà Nội du học và chữa bệnh. Đây phải được coi là một trọng điểm trong phát triển
dịch vụ trình độ cao ở Hà Nội thời gian tới.
+ Dịch vụ KHCN: Chú trọng phát triển lĩnh vực thiết kế, tạo mẫu và lĩnh
vực quảng cáo; phát triển thị trường công nghệ. Các hoạt động dịch vụ KHCN cần
hướng vào nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao, gắn nghiên cứu khoa học, nghiên
cứu công nghệ với yêu cầu của phát triển sản xuất và dịch vụ, nâng tỉ trọng của
phân ngành đến năm 2030 là gần 7% trong GRDP thành phố. Các mũi nhọn ưu tiên
là: công nghệ thông tin và tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới.
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4.3.3. Định hướng phát triển công nghiệp và x

dựng theo hướng hiện

đại, n ng cao chất lượng, sức cạnh tranh và th n thiện môi trường
Đối với Thủ đô, phải sản xuất các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng
CNC, gắn với yêu cầu của dịch vụ (ví dụ sản phẩm quà tặng phẩm khách du lịch,
công nghiệp cơ điện tử, máy móc, thiết bị, công nghiệp văn hóa, dược liệu, hóa
mỹ phẩm, thiết bị y tế…), không được gây ô nhiễm gắn với yêu cầu cuộc CMCN
4.0, công nghiệp văn hóa mang ý nghĩa mũi nhọn. như: công nghệ tin học (cả
phần mềm và phần cứng), công nghệ vật liệu mới, công nghệ chế tạo khuôn mẫu;
các ngành và sản phẩm đ i hỏi CNC: công nghiệp điện tử, cơ khí chính xác,
dụng cụ y tế…xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm hàng đầu về nghiên cứu
thiết kế, chế tạo sản phẩm mới.
Căn cứ kết quả phân tích xu thế phát triển, chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành
công nghiệp giai đoạn 2009 - 2017, căn cứ vào các điều kiện thuận lợi của Hà
Nội, căn cứ yêu cầu chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV và ý kiến của
chuyên gia, tác giả dự báo tốc độ tăng VA ngành công nghiệp khoảng 8,2 8,5%/năm giai đoạn 2018 - 2025; khoảng 8,3 - 8,5%/năm giai đoạn 2025 - 2030.
Trong đó tập trung phát triển một số ngành công nghiệp tiềm năng, có hàm
lượng tri thức và CNC, nâng tỉ trọng lĩnh vực công nghiệp CNC tăng gấp 1,5 2,0 lần so với giai đoạn trước. Tốc độ chuyển dịch nội ngành theo các phân
ngành giai đoạn sau gấp 1,5 - 2,0 lần so với giai đoạn trước, đặc biệt đối với lĩnh
vực công nghiệp sử dụng CNC có sự thay đổi lớn (Phụ lục17, Bảng 4.4).
Bảng 4.4: Dự báo hệ số chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp
của thành phố Hà Nội
Tiêu chí

cos φ

φ

Tốc độ chuyển
dịch (%)

0,99892
0,99365
0,99194

2056’
6046’
7028’

2,96
7,18
8,09

0,99999
0,98278
0,97725

0020’
10045’
12025’

0,22
11,83
13,61

A/ Theo các phân ngành
 Giai đoạn 2009 - 2017
 Giai đoạn 2018 - 2025
 Giai đoạn 2026 - 2030
B/ Theo l nh vực công nghiệp CNC
 Giai đoạn 2009 - 2017
 Giai đoạn 2018 - 2025
 Giai đoạn 2026 - 2030

(Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo)
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Định hƣớng phát triển các l nh vực công nghiệp chủ lực sau đ y:
 Căn ứ để x

địn

ĩn vực công nghiệp chủ lực:

+ Yêu cầu hiện đại hóa thành phố Hà Nội và tham gia toàn cầu hóa;
+ Khả năng thu hút các tập đoàn kinh tế lớn;
+ Triển vọng thị trường và hiệu quả phát triển trong tương lai.
 Dự kiến sản phẩm chủ lực chủ yếu:
+ Nhóm sản phẩm cơ điện tử: (đặc biệt là máy tính và các phụ kiện, robbot
và các phụ kiện, thiết bị nghe nhìn, thiết bị viễn thông, thiết bị phục vụ y tế, cơ khí
chính xác…). Bản chất của cơ điện tử là sự liên kết công năng của nhiều lĩnh vực để
tạo ra những sản phẩm mới có tính năng vượt trội, sự phát triển của công nghiệp cơ
điện tử có tác động dây chuyền thúc đẩy phát triển các ngành liên quan và ngược
lại. Phát triển các lĩnh vực nghiên cứu, sáng tạo, thiết kế sản phẩm, sản xuất phần
mềm, sản xuất linh kiện, thiết bị và các dịch vụ điện tử - tin học; lắp ráp các thiết bị
điện tử, tin học, tiếp thu công nghệ hiện đại, tăng năng lực sản xuất linh kiện trong
nước phù hợp với điều kiện nguồn lực và thị trường tiêu thụ. Phấn đấu tăng tỉ lệ
ngành công nghiệp nhóm ngành điện tử - tin học trong cơ cấu nội bộ ngành khoảng
12%. Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, thiết kế chế tạo sản phẩm mới và chuyển giao
công nghệ, đầu tư một số trung tâm đúc, tạo phôi hiện đại đáp ứng nhu cầu thông tin
trong bối cảnh CMCN 4.0.
+ Vật liệu mới: vật liệu nano, vật liệu cacbon, kim loại cao cấp, vật liệu sinh
học, vật liệu mới, vật liệu xây dựng cao cấp và trang trí nội thất (công nghệ tự động
hóa, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới); mở rộng sản xuất, kinh doanh và
đầu tư chiều sâu cho một số công đoạn, thành phần sản phẩm mang lại VA cao
(thiết kế, làm khuôn mẫu...).
+ Máy móc và thiết bị cơ khí chính xác: Các loại máy móc phục vụ công
nghiệp chế biến, máy móc phục vụ nông nghiệp. Với vị thế và điều kiện Hà Nội,
phát triển sản xuất các loại động cơ nhỏ, các sản phẩm điện cơ, cơ khí chính xác,
dụng cụ học tập, dụng cụ thí nghiệm, các chi tiết máy hiện đại, các sản phẩm tiêu
dùng cao cấp, máy móc, thiết bị văn ph ng… Tích cực hơn trong chuyển nhanh các
đơn vị, xí nghiệp cơ - kim khí sản xuất động cơ lớn ra khỏi nội thành. Tập trung đầu
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tư phát triển công nghiệp chế tạo khuôn mẫu cung cấp cho nhu cầu sản xuất của
Thủ đô, các địa phương trong nước và xuất khẩu.
+ Sản xuất dƣợc phẩm: Trong những năm tới nhu cầu về dược phẩm trong
nước ngày càng lớn. Đây là ngành công nghiệp góp phần đảm bảo chăm sóc, bảo vệ
sức khỏe nhân dân, có nhiều tiềm năng phát triển (Việt Nam là quốc gia có tiềm
năng lớn về cây dược liệu với sự da dạng về chủng loại cùng với truyền thống lịch
sử ngành y học cổ truyền…) với hàm lượng KHCN cao, đóng góp tích cực thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế. Hà Nội là một thị trường lớn, đồng thời có một đội ngũ chuyên
gia có trình độ, có khả năng phát triển ngành công nghiệp dược và công nghiệp hóa
mỹ phẩm. Trong thời gian tới, Hà Nội cần ưu tiên phát triển ngành hóa dược thành
một ngành công nghiệp mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu thuốc chữa bệnh cho người và
gia súc. Công nghiệp hóa dược cần tập trung phát triển theo hướng đi ngay vào
công nghệ hiện đại.
+ Sản xuất mỹ phẩm: Ưu tiên phát triển ngành hóa dược và hóa mỹ phẩm
thành ngành công nghiệp mũi nhọn, đi ngay vào công nghệ hiện đại, xây dựng một
số phòng thí nghiệm hiện đại phục vụ nghiên cứu cơ bản cho công nghiệp hóa dược.
Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, tiến tới sản xuất một số loại hóa chất tinh khiết quy
mô phòng thí nghiệm phục vụ cho bào chế thuốc, nghiên cứu và giảng dạy. Phát
triển ngành hóa mỹ phẩm thành một ngành công nghiệp mũi nhọn, đáp ứng nhu cầu
tiêu dùng và xuất khẩu.
+ Sản xuất đ uống, thực phẩm cao cấp: Ưu tiên phát triển các sản phẩm
chế biến tinh lương thực, thực phẩm, sử dụng công nghệ tiên tiến, nhất là các công
nghệ sinh - hóa; quan tâm chất lượng an toàn thực phẩm và độ dinh dưỡng cao
trong các sản phẩm công nghiệp chế biến, tỉ trọng ngành này đến 2030 chiếm
khoảng trên 6% trong cơ cấu nội bộ ngành, phấn đấu trở thành trung tâm công
nghiệp chế biến nông sản của Vùng cũng như trên phạm vi cả nước.

4.3.4. Định hướng phát triển nông nghiệp và nông thôn theo hướng văn
minh, hiện đại, hiệu quả, bền vững
Phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái trên
cơ sở hình thành những khu nông nghiệp CNC; từng bước hiện đại hóa nông
nghiệp, chuyển đổi cơ cấu sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm có VA cao; nâng cao
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chất lượng sản phẩm nông nghiệp, tăng hiệu suất sử dụng đất và tăng NSLĐ nông
nghiệp; phát triển ổn định các vùng sản xuất nông nghiệp, xác định các vành đai
xanh, các tuyến nông nghiệp sinh thái và các khu nông nghiệp CNC. Phát triển ổn
định vùng sản xuất nông nghiệp, xác định rõ vành đai xanh (gắn với phạm vi phát
triển đô thị) để tập trung đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật và hiện đại hoá sản xuất
nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất trên một đơn vị
diện tích. Phát triển nông nghiệp ứng dụng CNC và phương thức sản xuất tiên tiến
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh gắn với chế
biến, tiêu thụ sản phẩm. Trên cơ sở ổn định vùng sản xuất nông nghiệp, mở rộng
các vùng sản xuất hàng hoá tập trung chuyên canh, các vành đai xanh, các tuyến
nông nghiệp sinh thái và các khu nông nghiệp ứng dụng CNC, tăng tỉ lệ sản phẩm
nông nghiệp CNC. Căn cứ kết quả phân tích xu thế chuyển dịch cơ cấu nội bộ
ngành nông nghiệp giai đoạn 2009 - 2017, căn cứ vào các điều kiện thuận lợi của
Hà Nội, căn cứ yêu cầu chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV và ý kiến của
chuyên gia, tác giả dự báo tỉ trọng nông nghiệp CNC trong cơ cấu nội bộ ngành gấp
2,0 - 2,5 lần so với giai đoạn trước; đến năm 2030 nông nghiệp CNC chiếm khoảng
40 - 45% trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, tốc độ chuyển dịch nội bộ ngành
theo lĩnh vực CNC tăng nhanh (Phụ lục 18, Bảng 4.5).
Bảng 4.5: Dự báo hệ số chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp
của thành phố Hà Nội
cos φ

φ

Tốc độ
chuyển dịch
(%)

 Giai đoạn 2009 - 2017

0,99633

4036’

5,51

 Giai đoạn 2018 - 2025

0,99612

5048’

5,76

 Giai đoạn 2026 - 2030

0,99545

5047’

6,19

0,99982

1052’

1,91

Tiêu chí
A/ Theo các phân ngành

B/ Theo l nh vực nông nghiệp CNC
 Giai đoạn 2009 - 2017

0

’

 Giai đoạn 2018 - 2025

0,98673

9 34

10,38

 Giai đoạn 2026 - 2030

0,97474

10040’

11,34

(Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo)
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Trên cơ sở quy hoạch ổn định, sản xuất nông nghiệp của Hà Nội phải kết hợp
chặt chẽ và phục vụ tốt mục tiêu môi trường (vành đai xanh) và phát triển du lịch ở
Thủ đô. Nông nghiệp không chỉ nhằm mục tiêu sản xuất các sản phẩm nông nghiệp
mà phải quan tâm đến lợi ích tổng thể về môi trường và du lịch. Với ý nghĩa đó cần
quy hoạch và xây dựng các vùng hoa, vùng cây ăn quả, vùng nuôi trồng thuỷ sản
với quy mô hợp lý, giảm diện tích trồng cây lương thực. Hình thành một số trung
tâm công nghệ sinh học phục vụ sản xuất, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi và bảo
tồn các loại gien quý hiếm. Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ
xuất khẩu, đặc biệt là rau an toàn, hoa, cây cảnh, các loại quả đặc sản...
Định hƣớng phát triển các l nh vực nông nghiệp chủ lực sau đ y:
 Căn ứ để x

địn

ĩn vực nông nghiệp chủ lực :

+ Yêu cầu của thành phố Hà Nội (nhất là đáp ứng nhu cầu cho khách du lịch
tại ch và những người nước ngoài làm việc tại Hà Nội);
+ Khả năng thu hút các tập đoàn kinh tế lớn tham gia đầu tư phát triển nông
nghiệp CNC;
+ Triển vọng hiệu quả phát triển trong tương lai.
 Dự kiến sản phẩm chủ lực chủ yếu :
+ Chăn nuôi: Tập trung chăn nuôi các sản phẩm: thịt bò chất lượng cao và
sữa bò; thịt lợn chất lượng cao; thịt gia cầm chất lượng cao; các loại cá truyền thống
và cá đặc sản. Ngành chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch theo hướng chuyên canh giá trị
cao, chăn nuôi công nghiệp tập trung, quy mô lớn, ra xa khu vực dân cư, đa dạng
sản phẩm trong chăn nuôi, đáp ứng cơ bản nhu cầu của nhân dân Thủ đô về thực
phẩm sạch, thực phẩm an toàn cùng các giải pháp phòng chống dịch bệnh, tổ chức
theo hướng xây dựng các trang trại và xử lý chất thải bằng bể biogas.
+ Trồng trọt: Theo ý kiến của chuyên gia, Hà Nội đang có lợi thế lớn so với
các địa phương khác là sản xuất rau quả sạch và trồng hoa, cây cảnh. Vì vậy cần
phải khai thác các lợi thế này bằng việc trồng trọt theo hướng thâm canh, tăng năng
suất sử dụng CNC, công nghệ sạch và công nghệ sinh học, đặc biệt là công nghệ
giống, tiếp theo là đưa các kỹ thuật sản xuất an toàn, kỹ thuật bảo vệ thực vật, quy
trình sản xuất các quy trình sản xuất tiên tiến (GAP, GlobalGAP, 3 giảm 3 tăng, 1
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phải 5 giảm …) vào hoạt động sản xuất nhằm sử dụng các nguồn vật liệu hữu cơ,
sinh học có sẵn ở địa phương để ngăn ngừa sự khai thác quá mức các chất dinh
dưỡng của đất và thoái hóa các loại tài nguyên thiên nhiên, rất phù hợp đối với nông
dân nghèo ít nguồn lực, nhưng vẫn có thể giảm thiểu sâu hại. Tập trung vào trồng
trọt các sản phẩm: trái cây (đặc biệt là cây có múi, chu i); rau, củ, quả chất lượng
cao; sản xuất lúa tập trung vào các giống chất lượng cao và giống lúa đặc sản của
Hà Nội; sản xuất rau, quả trên cơ sở áp dụng CNC, sản phẩm hữu cơ bảo đảm an
toàn vệ sinh thực thực phẩm, cạnh tranh với hàng hóa nhập khẩu ngay tại thị trường
trong nước và phục vụ xuất khẩu như: cải bắp, su hào, đậu đ các loại,... và rau gia
vị các loại; sản xuất các loại hoa, các chủng loại sản phẩm chính là hoa cắt cành ứng
dụng CNC (các nhóm hồng, cúc, phong lan cành…), các loài lan có giá trị và cây
cảnh; sản xuất các loại quả đặc sản của Hà Nội (bưởi Diễn, cam Canh, nhãn chín
muộn) và chuối tiêu hồng; sản xuất các loại chè nguyên liệu theo hướng “chè sạch”,
ứng dụng CNC trong sản xuất và chế biến;...

4.4. Giải pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của thành phố Hà Nội
đến năm 2030 theo hƣớng phát triển bền vững
4.4.1. N ng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với chu ển dịch
cơ cấu kinh t ngành
Như đã phân tích ở chương 2, Nhà nước có vai trò quyết định sự phát triển
KTXH nói chung và chuyển dịch CCKTN nói riêng của m i quốc gia cũng như của
m i địa phương, thành phố lớn. Vì thế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với
chuyển dịch CCKTN giữ vai tr như một giải pháp quan trọng để chuyển dịch
CCKTN theo hướng PTBV (đảm bảo nền kinh tế phát triển có hiệu quả và bền vững
hơn) được hiện thực hóa. Xuất phát từ cách đặt vấn đề như vậy, tác giả cho rằng,
chính quyền thành phố Hà Nội cần thực hiện một số công việc chính như sau:
4.4.1.1. X y ựn

n quyền đô t ị ắn vớ p

t tr ển t àn p ố t ôn m nh

Việc xây dựng chính quyền đô thị là cần thiết nhưng phải có điều kiện xác
định. Nếu một đô thị như 5 thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam hiện
nay có quá nhiều huyện, xã và nông nghiệp, nông thôn thì khó ứng dụng mô hình
chính quyền đô thị. Vì thế để thực thi mô hình chính quyền đô thị nên tổ chức lại
đơn vị hành chính cho thành phố Hà Nội. Thành phố Hà Nội chỉ gồm các quận
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thì mới dễ dàng thực thi mô hình chính quyền đô thị. Việc cải tiến bộ máy quản
lý và phát triển nhân lực cho khu vực công có ý nghĩa quan trọng đặc biệt để
chuyển dịch CCKTN thành công ở Hà Nội.
Phát triển thành phố thông minh đang là xu thế phát triển của thế giới.
Thành phố thông minh là thành phố ở đó công nghệ thông tin và truyền thông
được ứng dụng vào mọi hoạt động đem lại hiệu quả cao trong quản lý hành
chính, trong phát triển kinh tế, thương mại, văn hóa, giáo dục, y tế, giao thông,
xã hội và cộng đồng. Để làm được điều này, Hà Nội cần có đủ nguồn lực, có hệ
thống cơ sở dữ liệu đô thị, hạ tầng thông tin đầy đủ, hệ thống thiết bị thông minh
để cung cấp các dịch vụ thông minh. Hà Nội với vai trò là Thủ đô, được coi là
một siêu đô thị về diện tích, quy mô dân số, đầu tàu kinh tế của cả nước với tốc
độ gia tăng dân số cơ học nhanh đặt ra yêu cầu ứng dụng KHCN trong quá trình
phát triển. Vì vậy xây dựng thành phố thông minh là hướng đi tất yếu đáp ứng
các yêu cầu phát triển trong bối cảnh CMCN 4.0.
4.4.1.2. Cả

quản

n à nướ đố vớ p

t tr ển

n tế và

uyển ị

ơ ấu

n tế ngành
Quản lý theo mục tiêu, lấy hiệu quả và yêu cầu bền vững làm tiêu chí
đánh giá QLNN trên địa bàn. Xây dựng chính quyền điện tử để tăng hiệu lực
phục vụ, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, ứng dụng cung cấp các
thông tin để cuộc sống của người dân thuận lợi hơn và các doanh nghiệp có sức
sáng tạo tốt hơn và dễ dàng tiếp cận thị trường hơn. Mạnh dạn triển khai ứng
dụng công nghệ Blockchain. Nâng cao năng lực điều hành của các sở, ban
ngành, của các huyện. Trước tác động mạnh mẽ của cuộc CMCN 4.0, Hà Nội
cần đi đầu trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng các kỹ
thuật công nghệ mới như trí tuệ nhận tạo, dữ liệu lớn… vào vận hành hạ tầng
đô thị như: quản lý giao thông, thuế, phát triển du lịch thông minh, vào giáo
dục đào tạo, y tế…đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút
đầu tư gắn với chuyển dịch CCKTN.
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4.4.1.3. Cả

àn

n và p

t tr ển n

n ự

u vự

ôn

Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, đẩy nhanh quá trình xây dựng chính
quyền điện tử, đô thị thông minh gắn với gia tăng thứ hạng PCI, PAPI trong 63 tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương. Trước hết cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành
chính trên tất cả các mặt: cải cách thể chế hành chính, cải cách thủ tục hành chính,
xây dựng đội ngũ cán bộ và cải cách tài chính công nhằm tạo môi trường thông
thoáng, tạo niềm tin cho người dân và cộng đồng DN, tạo chuyển biến mạnh về thu
hút hiệu quả mọi nguồn lực (nội lực và ngoại lực), tạo thuận lợi trong điều chỉnh cơ
cấu đầu tư phục vụ cho phát triển và chuyển dịch CCKTN Thủ đô theo định hướng
đã được xác định.
Ngoài vấn đề nguồn lực, con người là yếu tố quan trọng để xây dựng thành
phố thông minh đáp ứng yêu cầu ứng dụng KHCN vào quản lý, phát triển, con
người phải là trung tâm của quá trình phát triển . Vì vậy cần nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực đặc biệt nguồn nhân lực khu vực công, cụ thể:
- Xây dựng nhân lực lãnh đạo, quản lý chất lượng cao.
- Hình thành kênh thông tin lãnh đạo để cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin cho
giới lãnh đạo của thành phố để để có thể đưa ra những quyết định chính xác, kịp thời.
- Phát triển lực lượng tham mưu (những người trực tiếp đề xuất chính sách,
soạn thảo và tổ chức thực hiện chính sách).
- Phát triển nhân lực thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực thi chính sách
phát triển nói chung, chính sách chuyển dịch CCKTN của thành phố nói riêng.
4.4.1.4. N n

ao

ất ượn quy oạ

và ế oạ

p

t tr ển n tế - xã ộ

Rà soát lại quy hoạch với tầm nhìn dài hạn, đến 2050 và thậm chí đến cuối
thế kỷ XXI. Cần vận dụng Quy định tại Điều 8 của Luật Thủ đô về “Quy hoạch xây
dựng, phát triển Thủ đô” và các quy định đã ghi trong Luật quy hoạch năm 2017.
Đảm bảo gắn kết quy hoạch không gian đô thị với định hướng phát triển và chuyển
dịch CCKTN. Nâng cao tính kết nối giữa quy hoạch tổng thể phát triển KTXH với
định hướng phát triển các ngành. Chú trọng triển khai sớm quy hoạch phát triển đô
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thị tại các khu vực ven nội và ngoại thành; quan tâm quy hoạch nối kết hạ tầng khu
đô thị mới với bảo đảm điều kiện sống của các làng xã lân cận. Đổi mới phương
pháp lập quy hoạch và mục tiêu lập quy hoạch hướng đến đô thị thông minh. Để
xây dựng thiết kế quy hoạch đô thị theo hướng thông minh thì cần ứng dụng các kỹ
thuật công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data)…Quy hoạch
phát triển KTXH và quy hoạch xây dựng phải hướng tới định hướng là chính, phục
vụ thỏa đáng việc chuyển dịch CCKTN thành công theo mục tiêu hiện đại hóa và
bền vững. Song phải có quy định, quy chế, cơ chế rõ ràng đi kèm, trong đó có chế
tài xử phạm vi phạm cũng như có quy định rõ ràng về trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan QLNN từ thành phố đến quận, huyện, xã. Đồng thời cần có những
chính sách h trợ, quản lý hiệu quả nhằm đảm bảo thực thi quy hoạch.
4.4.1.5. Tạo mô trườn p p
t o ướn p

ó ợ

ovệ

uyển ị

ơ ấu

n tế ngành

t tr ển ền vữn

Nhanh chóng xây dựng chính quyền thành phố thân thiện, h trợ doanh
nghiệp cũng như các nhà đầu tư tuân thủ theo đúng quy định pháp luật. Chuyển dịch
CCKTN phải bảo đảm khả năng thích nghi nhanh với sự biến đổi của môi trường
trong nước và quốc tế, trước hết và chủ yếu là tiến bộ KHCN, chi phí cho điều
chỉnh CCKTN thấp, cụ thể:
Thứ nhất, các chính sách khuyến khích: Chính quyền Hà Nội nên có chính sách
khuyến khích phát triển nhân lực, nhất là phát triển doanh nhân; khuyến khích đổi mới
công nghệ và ứng dụng CNC; chính sách sáng tạo và phát triển KHCN dựa trên nền
tảng CMCN 4.0, khuyến khích các dự án chiếm ít đất, tiêu tốn ít điện năng...Đồng thời
có chính sách khuyến khích liên kết, nông nghiệp ứng dụng CNC... hình thành chu i
giá trị sản phẩm và phát triển các mạng phân phối đủ sức thúc đẩy sự phát triển sản
phẩm hàng hóa. Với vai tr “bà đỡ” chính quyền thành phố cần có chính sách tập trung
phát triển nhóm ngành có NSLĐ cao và tạo ra nhiều công ăn việc làm như chế biến chế
tạo, dịch vụ…để từ đó tác động lan tỏa, kéo theo việc gia tăng NSLĐ của cả nền kinh
tế. Kinh nghiệm trong sự phát triển thần kỳ của Nhật Bản, vai trò rất quan trọng của
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Nhà nước không chỉ tạo ra khuổn khổ cho sự phát triển mà c n định hướng và thúc đẩy
sự phát triển đó. Nếu Nhà nước có năng lực kiến tạo phát triển dẫn dắt, quá trình CNH
có thể rút ngắn đi rất nhiều, chỉ c n trên dưới 30 năm.
 Phải có chính sách ưu đãi vượt trội đủ sức hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư
chiến lược, thôi thúc các nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển theo định hướng chung
của thành phố. Chính sách chọn lọc và đẩy mạnh sự kết nối giữa DN trong nước với
DN nước ngoài. Có các chính sách khuyến khích tăng quy mô DN nhỏ lên vừa, tạo
điều kiện để hình thành các tập đoàn tư nhân lớn. Quan nghiên cứu thực tiễn và tham
khảo kinh nghiệm của các trường hợp đã tổng quan cũng như kinh nghiệm của một số
thành phố trên thế giới tác giả luận án cho rằng, các chính sách nên hướng vào:
+ H trợ khoảng 15% lãi suất tín dụng, miền tiền thuê đất, giảm 20-25% thuế
xuất nhập khẩu đối với các dự án đầu tư lớn, đúng theo định hướng ưu tiên phát
triển ngành SPCL và lĩnh vực CNC (và suất đầu tư có thể đạt trên 10 triệu USD/ha
chứ không phải chỉ khoảng 5-6 triệu USD như hiện nay).
+ H trợ 25 - 30% thuế xuất nhập khẩu đối với dự án đầu tư có ý nghĩa chiến
lược. Miễn thuế 5 năm đầu và 30% cho 5 năm tiếp theo cho những dự án đầu tư sản
xuất hàng xuất khẩu lần đầu. H trợ khoảng 10-15% vốn đầu tư đối với những dự án
nông nghiệp, công nghiệp gắn với du lịch công xưởng, làng nghề và du lịch sinh thái.
+ Dành vốn đầu tư để xây dựng các cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm cho
các doanh nghiệp và h trợ 100% kinh phí xúc tiến thương mại đối với các danh
nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu.
+ H trợ kinh phí đào tạo doanh nhân và lao động nghề trình độ cao cho các
dự án FDI và các dự án đầu tư lớn của các nhà đầu tư chiến lược của Việt Nam.
Thành phố h trợ 40-50% kinh phí đào tạo nhân lực là doanh nhân và nhân lực trình
độ cao cho doanh nghệp lớn và sử dụng CNC. H trợ 20% kinh phí đào tạo nhân
lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
 Tiếp tục bố trí khoảng 2 - 2,4% ngân sách để cho lĩnh vực KHCN. Tức là
dành vốn đầu tư thỏa đáng cho việc nghiên cứu KHCN phục vụ hiện đại hoá nền kinh
tế, gia tăng NSLĐ và khuyến khích khởi nghiệp. Riêng đối với khởi nghiệp thành phố
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bố trí khoảng 20-30 tỷ đồng hàng năm h trợ các nhà khởi nghiệp phù hợp với định
hướng phát triển của thành phố.
 Ban hành chính sách giảm thiểu và đi đến không thu hút các dự án đầu tư sử
dụng công nghệ trung bình và thấp. Có chế tài phạt những hành vi gây ô nhiễm môi
trường. Ngoài việc phải xây dựng công trình xử lý chất thải thì phải đền bù thiệt hại do
ô nhiễm môi trường mà các hoạt động sản xuất kinh doanh gây ra.
 Dành khoảng 0,1% ngân sách (tương ứng với khoảng 90 - 100 tỷ đồng) để
xây dựng hệ thống thông tin phục vụ doanh nghiệp và các nhà đầu tư và dành ngân
sách cho việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho du lịch thông minh.
Thứ hai, các chính sách có tính hạn chế: Chính quyền thành phố cần có
chính sách hạn chế các doanh nghiệp, phương tiện giao thông, hệ thống thoát nước
gây ô nhiễm môi trường. Không thu hút những dự án đầu tư có nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường; tiêu tốn điện năng, công nghệ thấp.
Thứ ba, xây dựng chính quyền đ ện tử và thân thiện: Hiện đại hóa trình độ
quản trị của chính quyền địa phương là yêu cầu cấp bách. Vì thế nên có chính sách
cụ thể đủ sức xây dựng thành công chính quyền có năng lực quản lý, điều khiển,
điều hành phát triển và có lợi cho chuyển dịch CCKTN ở Hà Nội. Các chính sách
huy động nguồn vốn để có thể thực hiện các dự án thành phố thông minh…
4.4.1.6. T àn

ập quỹ tà

n

ỗ trợ

uyển ị

ơ ấu

n tế n àn t o

ướn p t tr ển ền vữn
Quỹ này sử dụng để h trợ ứng dụng CNC, h trợ đầu tư mới, mặt bằng, h
trợ lãi suất tín dụng đối với những dự án lớn, sử dụng CNC, lan toả được sự phát
triển doanh nghiệp trong nước và h trợ đào tạo doanh nhân (bồi dưỡng kiến thức
quản trị tiên tiến của thế giới và pháp luật). Quỹ này được thành lập trên cơ sở
nguồn NSNN (chiếm khoảng 70%), nguồn vốn tài trợ Chính phủ (chiếm khoảng
10%) và nguồn h trợ của các tổ chức phi Chính phủ (khoảng 20%).

4.4.2. Đổi mới đầu tư đáp ứng êu cầu chu ển dịch cơ cấu kinh t ngành
theo hướng phát triển bền vững
Tạo chuyển biến rõ nét về thu hút và sử dụng hiệu quả đầu tư trong và ngoài
nước; điều chỉnh cơ cấu đầu tư phục vụ tốt chuyển dịch CCKTN của Thủ đô. Theo
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tác giả đảm bảo đủ nguồn vốn đầu tư, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và theo các
bước đi thích hợp là giải pháp quan trọng để chuyển dịch CCKTN theo hướng
PTBV hướng tới xây dựng Hà Nội trở thành thành phố thông minh. Tạo chuyển
biến rõ nét về thu hút và sử dụng hiệu quả đầu tư trong và ngoài nước; điều chỉnh
cơ cấu đầu tư phục vụ tốt chuyển dịch CCKTN. Từ đó, tác giả kiến nghị các giải
pháp cơ bản về đầu tư nhằm chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội đến năm
2030 theo hướng PTBV đó là:
4.4.1.1. Tăn

ườn quy mô vốn đầu tư

Tăng cường thu hút các nguồn lực trong nước và quốc tế cho phát triển kinh
tế nói chung và chuyển dịch CCKTN nói riêng. Thực hiện chủ trương đầu tư trung,
dài hạn và căn cứ vào điều kiện cụ thể của Hà Nội (phát triển đô thị vệ tinh, phát
triển các ngành lĩnh vực CNC...), tác giả tính toán nhu cầu đầu tư (theo phương
pháp thông qua mục tiêu tăng trưởng GRDP và chỉ số ICOR) cho giai đoạn 2018 2030. Tác giả cho rằng, m i năm chỉ số ICOR giảm 0,5 - 0,7% tiến bộ hơn so với
của giai đoạn 2009 - 2017 (4,41% so 6,88%) và tính toán nhu cầu vốn đầu tư thông
qua việc phân tích quan hệ tỷ lệ giữa tỷ trọng đầu tư xã hội trên GRDP với tốc độ
tăng trưởng kinh tế đã đựợc dự báo (Bảng 4.6).Căn cứ vào các kết quả dự báo về
phát triển kinh tế và tăng trưởng kinh tế (Bảng 4.1) dự báo chỉ số ICOR cho các thời
kỳ đến năm 2030, tác giả đã tính toán quy mô vốn đầu tư của giai đoạn 2018 - 2030
vào khoảng 2.117 nghìn tỷ đồng, gấp khoảng 1,78 lần quy mô vốn đầu tư của giai
đoạn 2009 - 2017 (1.300 nghìn tỷ đồng), đạt tốc độ tăng trung bình khoảng 8,7 - 9%
(Bảng 4.6), tỉ trọng vốn đầu tư toàn xã hội trong GRDP khoảng 60 - 62%.
4.4.1.2. Đổ mớ ơ ấu đầu tư t o mụ t u

uyển ị

ơ ấu n tế n àn t o

ướn p t tr ển ền vữn
Với mục tiêu chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV, cơ cấu đầu tư của Hà
Nội sẽ phải đổi mới mạnh với phương châm tăng vốn cho những lĩnh vực tạo ra giá trị
kinh tế lớn, có được VA cao và hình thành những lĩnh vực kinh tế then chốt và những
SPCL là thế mạnh của Hà Nội. Với tinh thần như thế tác giả kiến nghị:
(i) Đổi mớ đầu tư t o ba khố n àn

ĩn vực truyền thống

Tác giả luận án đồng quan điểm với quan điểm chỉ đạo của chính quyền
thành phố đầu tư trên địa bàn Hà Nội là tăng đầu tư, tạo SPCL, phát triển lĩnh vực
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CNC và tăng đầu tư cho dịch vụ chất lượng cao, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, có khả năng
thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu và phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng
CNC. Gia tăng đầu tư phát triển công nghiệp công nghệ mới, trung tâm nghiên cứu
sáng tạo cũng như tăng cường đầu tư phát triển dịch vụ và kết cấu hạ tầng kỹ thuật
(Bảng 4.6).
Bảng 4.6: Dự báo quy mô và cơ cấu vốn đầu tƣ cho các giai đoạn
theo ngành, l nh vực của thành phố Hà Nội
L nh vực
Tổng nhu cầu vốn đầu tƣ
ICOR*
- Nông nghiệp
Tỉ trọng so với tổng số
- Công nghiệp và xây dựng
Tỉ trọng so với tổng số
- Dịch vụ và kết cấu hạ tầng kỹ thuật
Tỉ trọng so với tổng số
- Riêng kết cấu hạ tầng
Tỉ trọng so với tổng vốn đầu tư ịch
vụ và kết cấu hạ tầng

Đơn vị

2009 - 2017

2018 - 2030

1000 tỷ đồng
Lần
1000 tỷ đồng
%
1000 tỷ đồng
%
1000 tỷ đồng
%
1000 tỷ đồng

1.300
5,6
24,7
1,9
555,1
42,7
720,2
55,4
621

2.117
4,0 - 4,5
48,5
2,3
889,0
42,0
1.179,5
55,7
943,6

%

86,2

80,0

(Nguồn: [8] và tác giả dự báo)
G

: Tn

o

a đoạn 2009 – 2017 và 2018 – 2030.

(ii) Đầu tư o
ĩn vực trọn đ ểm để tạo nhân tố bứt phá
+ Đầu tư phát triển lĩnh vực CNC là hướng ưu tiên đặc biệt. Đưa tỉ trọng đầu
tư cho lĩnh vực sử dụng CNC từ 18,33% lên khoảng 30,5%; đồng thời đưa tỉ trọng
đầu tư hình thành các SPCL từ mức 23,8% lên khoảng 35% (Bảng 4.7).
+ Trong việc lựa chọn CCKTN của Hà Nội cần đặc biệt chú trọng tới chính
sách khuyến khích sử dụng CNC (tốn ít năng lượng, nguyên liệu và giảm nguy cơ ô
nhiễm môi trường). Để đạt được mục tiêu này tỉ lệ đầu tư phát triển nhân lực và
KHCN cũng sẽ được ưu tiên thích đáng. Đưa tỉ trọng đầu tư cho phát triển nhân lực
và KHCN từ mức 5,2% giai đoạn 2009 - 2017 lên khoảng 7,8% ở giai đoạn 2018 2030. Nếu giai đoạn 2009 - 2017 chỉ số tương quan giữa tỉ trọng lĩnh vực CNC
trong tổng đầu tư xã hội và tỉ trọng lĩnh vực CNC trong tổng GRDP là 1:1,18 thì ở
giai đoạn 2018 - 2030 tương ứng là 1:1,30. Điều đó nói lên rằng để chuyển dịch
CCKTN theo hướng PTBV thì mức độ đầu phải tăng lên rõ rệt.
+ Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật vẫn được ưu tiên nhưng sẽ giảm
dần tỉ trọng nhưng vẫn tăng về số tuyệt đối theo phương thức đồng bộ, hiện đại,
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thiết thực. Với tinh thần ấy đưa tỉ trọng đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng từ mức
khoảng 43% xuống còn khoảng 38%. Đối với việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng
sẽ phải thực hiện xã hội hóa nhiều hơn. Cần cân đối nguồn lực hài hòa nhằm duy trì
tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
Bảng 4.7: Tổng hợp dự báo cơ cấu vốn đầu tƣ của thành phố Hà Nội
giai đoạn 2018 – 2030
2009-2017

2018-2030

Ngu n vốn

Vốn đầu tƣ
(1000 tỷ đồng)

Tỉ trọng
(%)

Vốn đầu tƣ
(1000 tỷ đồng)

Tỉ trọng
(%)

Tổng nhu cầu
a). Chia theo lĩnh vực CNC
1.Lĩnh vực công nghệ cao
2.Phần còn lại
b). Chia theo lĩnh vực SPCL
1.Phát triển sản phẩm chủ lực
2.Phần còn lại
c). Chia theo lĩnh vực phát triển
1.Phát triển nhân lực và KHCN
2.Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật
3.Phát triển sản xuất kinh doanh

1.300

100,0

2.117

100,0

234
1.066

18,33
81,67

635
1.482

30,50
69,50

322,4
977,6

24,80
75,20

741
1.376

35,00
65,00

67,6
559
673,4

5,20
43,00
51,80

165
804
1.143

7,80
38,00
54,20

(Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo)
4.4.1.3. Đổi mớ

ơ ấu uy động vốn đầu tư t o ướn đa ạn

ườn vốn đầu tư

óa và tăn

ảm tỉ trọng nguồn vốn ngân sách

Để đạt được các mục tiêu về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, xây dựng
thành phố thông minh, việc huy động vốn đầu tư là vấn đề cấp thiết đối với Hà Nội
trong giai đoạn hiện nay. Cần tăng cường huy động tối đa các nguồn lực thông qua
chương trình liên kết, hợp tác đầu tư. Hà Nội cần có những cơ chế đặc thù nhằm
huy động tốt hơn các nguồn lực từ bên ngoài, các chính sách khuyến khích đầu tư
hợp lý, đảm bảo hướng tiến bộ:
+ Các ngành, lĩnh vực từng bước được xã hội hoá, khuyến khích các thành
phần kinh tế tham gia đầu tư. Giảm tỉ trọng nguồn vốn NSNN từ 28% xuống còn
khoảng 15%, thành phố cần có giải pháp để vốn ngân sách được sử dụng có hiệu
quả hơn (Bảng 4.8).
+ Tăng tỉ trọng tư nhân trong nước từ 62,0% lên khoảng 65,0%; đồng thời
tăng nguồn vốn FDI từ mức 10,0% lên khoảng 20,0% (với các dự án lớn, CNC đến
từ Nhật Bản, Anh, Đức...). Cải thiện môi trường đầu tư, tạo chuyển biến rõ nét về
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thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đổi mới mạnh mẽ về nội dung và phương thức
vận động, xúc tiến đầu tư theo một chương trình chủ động, có hiệu quả, phù hợp với
từng địa bàn, lĩnh vực và đối tác cụ thể. Nâng cao tính chuyên nghiệp, đa dạng, sử
dụng công nghệ hiện đại trong các hoạt động xúc tiến đầu tư.
Bảng 4.8: Dự báo các ngu n vốn đầu tƣ của thành phố Hà Nội
giai đoạn 2018 - 2030
2009 - 2017
Ngu n vốn

2018 - 2030

Vốn đầu tƣ
(1000 tỷ đồng)

Tỉ trọng
(%)

Vốn đầu tƣ
(1000 tỷ đồng)

Tỉ trọng
(%)

1.300

100,0

2.117

100,0

- Vốn ngân sách nhà nước

364

28,0

318

15,0

- Vốn tư nhân trong nước

806

62,0

1.376

65,0

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

130

10,0

423

20,0

Tổng nhu cầu

(Nguồn: [8] và tác giả dự báo)

4.4.3. Phát triển đội ngũ doanh nghiệp với nhiều doanh nghiệp lớn và hoạt
động có hiệu quả
Đối với Hà Nội vấn đề quan trọng là hiện đại hóa, mà muốn hiện đại hóa
nhanh thì phải thu hút được các tập đoàn kinh tế xuyên quốc gia đến từ các nước phát
triển (Mỹ, Đức, Pháp, Nhật Bản…) và những tập đoàn kinh tế lớn trong nước (là
những chủ nhân có tiềm lực tài chính lớn, có thị trường rộng lớn, nắm giữ công nghệ
nguồn và có kinh nghiệm quản trị tiên tiến) vào hoạt động kinh doanh tại thành phố.
Theo đó chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV nên nhất thiết phải có chiến lược
phát triển đội ngũ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố bao gồm:
+ Cần có những tập đoàn kinh tế mạnh làm đối tác trong các quan hệ kinh tế
quốc tế. Bởi vậy, việc ra đời và phát triển các tập đoàn kinh tế mạnh ở Hà Nội và Việt
Nam sẽ là một yêu cầu và xu hướng khách quan. Để có tăng trưởng tiềm năng, cần
phát triển đội ngũ doanh nghiệp lớn trong nước và thu hút các tập đoàn xuyên quốc
gia, doanh nghiệp lớn từ các quốc gia phát triển vào địa bàn thành phố, tập trung
nhiều hơn vào thu hút các hoạt động FDI thâm dụng vốn, công nghệ và tài sản trí tuệ
và tạo ra VA cao. Đồng thời, thu hút các dự án công nghiệp h trợ để gia tăng giá trị
cho nền kinh tế của thành phố. Các đối tác của Hà Nội có thể chia thành hai nhóm
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gồm: Các nước phương Tây (Mỹ, châu Âu, Australia…) và các nước châu Á (Nhật Bản,
Hàn Quốc, Singapo…) đáp ứng được hai các tiêu chí chính. Việc thu hút các tập đoàn
kinh tế lớn vào hoạt động kinh doanh tại Hà Nội không chỉ tạo ra việc làm có NSLĐ cao
có giá trị kinh tế lớn mà c n thúc đẩy lan toả phát triển các ngành trong nước và hình
thành chu i giá trị mang tầm toàn cầu. Kinh nghiệm quốc tế, ở những quốc gia phát triển
kinh tế thành công cho thấy liên doanh là hình thức tạo thuận lợi hơn cho chuyển giao
công nghệ. Tác giả dự báo số lượng doanh nghiệp, doanh nghiệp lớn của Hà Nội (gồm
những doanh nghiệp có quy mô lao động trên 1000 người và có vốn sản xuất khoảng từ
500 triệu USD trở lên) đến năm 2025 tăng gấp 3,5 lần so với 2017 và đến năm 2030 tăng
gấp 4,0 lần so với 2025, trong đó số nhà đầu tư nước ngoài đến năm 2025 và năm 2030
tăng tương ứng là 3 - 3,5 lần (Bảng 4.9).
Bảng 4.9: Dự báo một số chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp
Chỉ tiêu
Tổng số doanh nghiệp

Đơn vị

2017

2025

2030

Doanh nghiệp

110.321

250.000

425.170

Doanh nghiệp

3.860

15.000

63.775

%

3,5

6,0

15,0

Doanh nghiệp

106.461

235.000

361.395

%

96,5

94,0

85,5

Doanh nghiệp

2.400

12.500

42.520

%

2,2

5,0

10,0

Tron đó
- Doanh nghiệp lớn*
Tỉ trọng so với tổng số
- Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tỉ trọng so với tổng số
- Doanh nghiệp FDI
Tỉ trọng so với tổng số

(Nguồn: [8] và tác giả dự báo)
* Doanh nghiệp lớn: Những doanh nghiệp ó quy mô ao độn tr n 1000 n ười và
có vốn sản xuất khoảng từ 500 triệu USD trở lên.
+ Phát triển doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ đạt trình độ kỹ thuật toàn
cầu, trở thành một phần chủ nhân tương lai của nền kinh tế thế giới. Đối với phát
triển khu vực kinh tế tư nhân, Đại hội XII của Đảng (2016) đã xác định: “kinh tế tư
nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế” [13]. Xu hướng hội nhập là quốc
tế hóa doanh nghiệp nhỏ, vừa và siêu nhỏ. Với sự trợ giúp của CMCN 4.0, quốc gia
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nào có nhiều doanh nghiệp tham gia được các chu i giá trị toàn cầu thì quốc gia đó
thu được nhiều lợi ích trong hội nhập kinh tế quốc tế. Để tham gia được vào chu i
giá trị toàn cầu, đ i hỏi doanh nghiệp phải chủ động hội nhập, nâng cao năng lực
cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm, thương hiệu, hoạt động sản xuất kinh doanh
bài bản, chuyên nghiệp, đúng pháp luật, bắt nhịp được những chuẩn mực của khu
vực và quốc tế, đ i hỏi doanh nhân phải năng động sáng tạo, có kiến thức, có bản
lĩnh chính trị và dám đương đầu với hội nhập để phát triển.

4.4.4. Tăng cƣờng ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nhân lực chất
lƣợng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và phát triển lĩnh
vực công nghệ cao, ngành sản phẩm chủ lực
Tăng cường các hoạt động KHCN h trợ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh. Tập
trung phát triển mạnh công nghệ thông tin và tự động hóa trong quản lý, sản xuất,
trong sản phẩm công nghiệp và trong các lĩnh vực dịch vụ. Nhanh chóng xây dựng,
phát triển thương mại điện tử; thực hiện h trợ về hạ tầng viễn thông đối với các
doanh nghiệp phần mềm vừa và nhỏ. Từ kết quả phân tích đầu tư phát triển KHCN
thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2017 (cụ thể là xem xét mức độ thay đổi tỉ lệ
đầu tư so với tổng NSNN và so với GRDP thành phố) và tăng trưởng trung bình giai
đoạn 2018-2025; giai đoạn 2018-2025, tác giả dự báo tỉ lệ đầu tư KHCN trong tổng
NSNN giai đoạn 2018 – 2025 tăng gần 1,6 lần so giai đoạn 2009 – 2017, giai đoạn
2026 – 2030 tăng gần 1,5 lần so giai đoạn 2018 – 2025 (Bảng 4.10).
Bảng 4.10: Dự báo vốn đầu tƣ phát triển KHCN thành phố Hà Nội*
Đơn vị

2009 - 2017

2018 - 2025

2026 - 2030

Tỷ đồng

1.448

2.320

3.710

- Tỉ lệ so với tổng NSNN

%

2,0

2,2

2,4

- Tỉ lệ so với GRDP

%

0,22

0,25

0,3

Nội dung
Tổng đầu tư KHCN từ NSNN*

(Nguồn: [8] và tác giả dự báo)
Ghi chú: * Chỉ mớ t n đầu tư ôn
Bên cạnh đầu tư công như đã trình bày ở Bảng 4.10, tác giả cho rằng thành
phố Hà Nội nên và cần khuyến khích doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu sáng tạo
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KHCN và đầu tư mua sắm thiết bị đổi mới công nghệ. Nếu thành phố làm tốt nhiệm
vụ này thì có thể tăng 1.500 – 1.800 tỷ đồng (tương ứng 30 - 35%).
Phát triển nhân lực chất lượng cao có ý nghĩa quyết định đối với việc chuyển
dịch CCKTN của Hà Nội. Phấn đấu đưa tỉ lệ qua đào tạo lên khoảng 65% vào 2030.
Trong đó lao động làm việc trong khu vực CNC chiếm khoảng 30% (Bảng 4.11).
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp chuyển
dịch CCKTN. Đẩy mạnh hơn nữa và thực sự đi đầu trong việc cải cách và nâng cao
chất lượng giáo dục, đào tạo ở Thủ đô nhằm phát triển nhanh hơn nguồn nhân lực
có chất lượng phục vụ công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục xây
dựng và triển khai cơ chế phát huy sức mạnh của đội ngũ các nhà khoa học, chuyên
gia có trình độ chuyên môn cao trên địa bàn; sử dụng có hiệu quả tiềm năng chất
xám hàng đầu cả nước vào phát triển và chuyển dịch CCKTN của thành phố theo
hướng PTBV.
Bảng 4.11: Dự báo phát triển nh n lực của thành phố Hà Nội
Đơn vị

Năm 2017

Năm 2025

Năm 2030

Tổng số lao động

1000 người

3.769

4.530

5.255

+ Số qua đào tạo*

1000 người

1.342

2.265

3.415

Tỉ ệ so vớ tổn số

%

35,6

50,0

65,0

+ Ph n theo các loại nh n lực

1000 người

 Nhân lực quản lý

1000 người

159

185

205

%

4,2

4,1

3,9

1000 người

204

340

525

%

5,4

7,5

10,0

1000 người

3.406

4.004

4.524

%

90,4

88,4

86,1

1000 người

531

906

1.575

%

14,1

20,0

30,0

Ngành

Tỉ ệ so vớ tổn số
 Doanh nhân
Tỉ ệ so vớ tổn số
 Lao động nghề
Tỉ ệ so vớ tổn số
 Lao động lĩnh vực CNC
Tỉ ệ so vớ tổn số

(Nguồn: [69], [70] và tác giả dự báo)
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4.4.5. X

dựng k t cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ đáp ứng êu

cầu phát triển kinh t và đảm bảo an ninh mạng
Phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đồng bộ đáp ứng yêu cầu phát
triển kinh tế và an ninh mạng có vai trò quan trọng đặc biệt để đảm bảo chuyển dịch
CCKTN theo hướng PTBV. Theo lý thuyết, muốn phát triển kinh tế phải có yếu tố
nền tảng vững chắc, đầy đủ. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật cùng nhân lực, KHCN và thể
chế tạo thành nền tảng phát triển. Vì thế, muốn chuyển dịch CCKTN theo hướng
PTBV thì nhất thiết phải phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật vừa đồng bộ
vừa có tính hiện đại mới mức đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế của thành
phố. Xây dựng chiến lược chuyển đổi số, xây dựng hạ tầng kết nối số và an ninh
mạng, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, ưu tiên phát triển và
chuyển giao KHCN, nhất là KHCN hiện đại, coi đây là yếu tố trọng yếu nâng cao
NSLĐ, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nâng cao năng lực hấp thụ
công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện để
doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, phát triển và chuyển giao KHCN. Với tinh thần
ấy, tác giả kiến nghị: Xây dựng thành phố thông minh là hướng đi bắt buộc của các
đô thị lớn. Việc xây dựng chính phủ điện tử và thành phố thông minh sẽ giúp Hà
Nội giảm chi phí quản lý của bộ máy chính quyền, chi phí của doanh nghiệp và là
công cụ chính để cải cách hành chính. Với Hà Nội, xây dựng thành phố thông minh
nhằm hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho người dân, lấy người dân, doanh nghiệp làm
trung tâm phục vụ. Xây dựng mạng lưới kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tăng chi
tiêu cho nghiên cứu và phát triển, đầu tư cho cơ sở hạ tầng, kết nối thông minh, cải
thiện môi trường kinh doanh, tranh thủ cơ hội từ CMCN 4.0. Điều này hàm ý vai trò
của việc liên kết hợp tác giữa các tỉnh nhằm tạo ra một quy mô cầu lớn hơn là hết
sức quan trọng. Chiến lược, tư duy, cách làm cần đầu tư trọng điểm, tạo điểm nhấn
đồng bộ. Phát triển hạ tầng giao thông vận tải, giảm ùn tắc để tăng tính hấp dẫn từ
môi trường đầu tư giảm thiệt hại về thời gian, công sức ảnh hưởng đến phát triển
Thủ đô. Tập trung xây dựng hạ tầng KHCN thông qua việc xây dựng các trung tâm
nghiên cứu ứng dụng, mô hình vườn ươm…
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4.4.6. Phát triển đồng bộ các loại thị trường, mở rộng thị trường trong và
ngoài nước
Hà Nội cần tập trung phát huy tốt thế mạnh là đầu mối giao lưu hàng hoá, dịch
vụ và đầu mối phát luồng hàng hoá (bán buôn và bán lẻ) lớn nhất khu vực phía Bắc.
Xây dựng và phát triển hành lang kinh tế để hình thành trục kinh tế - thương mại có
vai trò động lực và dẫn dắt thị trường đối với khu vực phía Bắc và cả nước phát
triển. Để cạnh tranh tốt, các ngành kinh tế trong m i quốc gia, m i địa phương cần
phải tạo ra những sản phẩm có tính tới vấn đề chu kỳ sống của sản phẩm đang trong xu
thế ngày càng rút ngắn hơn. Việc chuyển dịch CCKTN của m i quốc gia, địa phương
cũng phải chú ý tới việc phát triển các chu i giá trị toàn cầu để tăng khả năng thích ứng
đối với khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế, khủng hoảng năng lượng và biến đổi
khí hậu toàn cầu. Tăng cường liên doanh, liên kết để tổ chức các kênh lưu thông,
phân phối, mở rộng thị trường cung cấp hàng hoá từ Hà Nội đến các địa phương và
ngược lại. Nâng cao vai trò của các doanh nghiệp Thủ đô trong liên kết sản xuất và
tiêu thụ hàng hoá; tổ chức tìm nguồn hàng, tạo vùng nguyên liệu cho sản xuất và
xuất khẩu; từng bước hình thành mô hình liên kết kinh tế giữa doanh nghiệp Hà Nội
và doanh nghiệp các địa phương khác. Tập trung làm tốt công tác nghiên cứu thị
trường. Thường xuyên cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp. Chủ động
xây dựng kế hoạch tham gia lộ trình của cac hiệp định thương mại mà Việt Nam đã
ký kết. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại và xúc tiến đầu tư, mở rộng
thị trường trong và ngoài nước. Phát triển thị trường hàng hóa, dịch vụ theo hướng
tự do hóa thương mại và đầu tư. Phát triển thị trường KHCN, khuyến khích h trợ
các hoạt đồng KHCN theo cơ chế thị trường.

150

TIỂU KẾT CHƢƠNG 4
Từ nghiên cứu lý thuyết, phân tích các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so sánh
và từ kết quả đánh giá thực trạng chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội, tác
giả xác định:
(1) Bối cảnh trong nước và quốc tế tạo mở ra nhiều cơ hội và đặt ra nhiều
thách thức đối phát triển KTXH nói chung và chuyển dịch CCKTN nói riêng của
thành phố Hà Nội đến năm 2030.
(2) Định hướng chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV: (i) Gia tăng tốc độ
chuyển dịch CCKTN hướng tới mục tiêu PTBV (ii) Hiện đại hóa CCKTN của Thủ
đô với chủ trương tăng tỷ trọng các lĩnh vực sử dụng CNC (đưa từ mức 18,8 % lên
khoảng 40,7%), gia tăng tỷ trọng các SPCL mang thương hiệu Hà Nội (đưa từ mức
33,3 % lên khoảng 53,3%); (iii) Phát triển các ngành kinh tế dựa chủ yếu vào tri
thức và CNC ;(iv) Phát triển mạnh mẽ dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp CNC
và nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững.
(3) Để đảm bảo chuyển dịch CCKTN đến năm 2030 theo hướng PTBV cần
phải thực hiện đồng bộ 06 giải pháp cơ bản, đó là:; (i) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả
QLNN đối với chuyển dịch CCKTN: có kế hoạch cụ thể, có chính sách đặc thù đảm
bảo chuyển dịch CCKTN diễn ra đúng theo định hướng đã xác định; (ii) Đổi mới
đầu tư đáp ứng yêu cầu chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV (iii) Phát triển đội
ngũ doanh nghiệp với nhiều DN lớn và hoạt động có hiệu quả; (iv) Phát triển nhân
lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của DN và phát triển lĩnh vực CNC,
ngành SPCL; (v) Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh mạng; (vi) Phát triển đồng bộ các loại
thị trường, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận
(1) Chuyển dịch CCKT nói chung, CCKTN nói riêng theo hướng PTBV là
xu hướng chung của các nước trong giai đoạn đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập
kinh tế quốc tế. Đối với các thành phố lớn, nhất là thủ đô của các nước, CCKTN có
những đặc điểm khác biệt, mang dấu ấn đặc thù của thành phố lớn. Để nhận diện
CCKTN của thành phố lớn, ngoài cách phân định truyền thống, luận án đã đưa thêm
tiêu chí xem xét mới. Đó là xem x t tương quan giữa SXSP vật chất và SXSP dịch
vụ; giữa lĩnh vực CNC với phần còn lại; giữa lĩnh vực SPCL với phần còn lại để
nhìn nhận các yếu tố cấu thành chi tiết hơn, phù hợp hơn với xu thế phát triển kinh
tế hiện đại.
(2) Luận án đưa ra quan niệm mới về CCKTN của thành phố lớn (sự thay đổi
quan hệ tỉ lệ giữa khối ngành dịch vụ với công nghiệp CNC và nông nghiệp đô thị
trong CCKT); Quan niệm mới về chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn theo
hướng PTBV (việc thay đổi, làm mới CCKTN theo hướng hiện đại và theo đuổi
mục tiêu PTBV; chuyển dịch CCKTN của thành phố lớn vừa đảm bảo sự bền vững
cho chính bản thân việc chuyển dịch CCKTN và góp phần vào sự PTBV chung của
cả nền kinh tế); Phương thức thực hiện chuyển dịch CCKTN đó là thay đổi cơ cấu
đầu tư và phát triển DN lớn. Luận án đã chỉ ra 5 điều kiện cơ bản để chuyển dịch
CCKTN: (i) chí chính trị và quyết tâm của Chính quyền địa phương; (ii) Đội ngũ
DN và nhà đầu tư lớn, có tiềm lực; (iii) Sự ủng hộ và hưởng ứng của dân cư và cộng
đồng DN; (iv) Thị trường; (v) Kết cấu hạ tầng thuận lợi. Luận án xác định hai nhóm
chỉ tiêu đánh giá kết quả và đóng góp của chuyển dịch CCKTN vào hiệu quả phát
triển kinh tế của thành phố lớn.
(3) Khẳng định Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam có những lợi thế so sánh vượt trội
để phát triển kinh tế tổng hợp với những ngành dịch vụ chất lượng cao, công nghiệp hiện
đại và nông nghiệp đô thị ứng dụng CNC, thân thiện với môi trường. Đến nay, nhìn chung
các tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô chưa được phát huy một cách có hiệu quả. CCKTN
có nhiều điểm mới, tiến bộ (công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh, xuất hiện nhiều sản phẩm
mới) song mức độ hiện đại hoá chưa cao. Tốc độ chuyển dịch CCKTN hướng tới mục tiêu
PTBV còn chậm (các ngành đem lại nhiều VA, hàm chứa CNC, SPCL chưa phát triển
đúng mức, chuyển dịch nội bộ ngành còn chậm chạp). Đóng góp của chuyển dịch CCKTN
vào hiệu quả phát triển của nền kinh tế c n hạn chế.
(4) Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, yếu k m trong việc chuyển dịch
CCKTN của Hà Nội là chưa chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để chuyển dịch
CCKTN, đó là: (i) Công tác quản lý và điều hành chuyển dịch CCKTN c n nhiều
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bất cập; (ii) Cơ cấu đầu tư chưa hợp lý; (iii) Thiếu các DN lớn; (iv) Thiếu nhân lực
chất lượng cao; (v) Kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa hiện đại, đồng bộ; (vi) Thị trường
phát triển nhưng chưa bền vững.
(5) Để đảm bảo chuyển dịch CCKTN của thành phố Hà Nội đến năm 2030
theo hướng PTBV cần phải thực hiện đồng bộ 06 giải pháp cơ bản, đó là: (i) Nâng
cao hiệu lực, hiệu quả QLNN đối với chuyển dịch CCKTN đặc biệt có chính sách
thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia phát triển, chuyển dịch CCKTN theo
định hướng đã xác định; (ii) Đổi mới đầu tư đáp ứng yêu cầu chuyển dịch CCKTN
theo hướng PTBV; (iii) Phát triển hệ thống doanh nghiệp với nhiều doanh nghiệp
lớn và hoạt động có hiệu quả; (iv) Phát triển nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu
cầu phát triển của doanh nghiệp và phát triển lĩnh vực công nghệ cao, ngành sản
phẩm chủ lực; (v) Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật hiện đại và đồng bộ đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh mạng; (vi) Phát triển đồng bộ các loại
thị trường, mở rộng thị trường trong và ngoài nước.

2. Kiến nghị
2.1. Đối với Trung ương
- Tiếp tục có các cơ chế, chính sách đặc thù cho thành phố Hà Nội để phát
triển xứng đáng là Thủ đô văn minh, hiện đại của cả nước và có tầm cỡ trong khu
vực và thế giới.
- Có chính sách h trợ, tạo điều kiện cho thành phố Hà Nội thu hút các nhà
đầu tư lớn, phát triển các khu CNC, hình thành các trung tâm dịch vụ cao cấp (trung
tâm tài chính, thương mại quốc tế…), hình thành khu nông nghiệp CNC.
- Đề nghị cơ quan thống kê của Nhà nước tiến hành thống kê các chỉ tiêu về
đầu tư, giá trị sản lượng, lao động đối với lĩnh vực, sản phẩm sử dụng CNC và
thống kê giá trị xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ tại ch .
- Hoàn thiện luật pháp về phát triển kinh tế, đặc biệt chuyển dịch CCKTN theo
hướng PTBV trên phạm vi cả nước cũng như đối với các địa phương của Việt Nam.

2.2. Đối với chính qu ền Thành phố Hà Nội
- Tăng cường hơn nữa cải cách hành chính. Cải thiện nhanh và đáng kể các
chỉ số PCI, PAPI và năng lực điều hành, quản lý phát triển, nhất là quản lý quy
hoạch không gian gắn với phát triển KTXH và chuyển dịch CCKTN, nhanh chóng
nâng cao năng lực quản trị địa phương và nhanh chóng thực thi chính quyền đô thị.
- Xây dựng đề án chuyển dịch CCKTN theo hướng PTBV đến năm 2050.
- Mở rộng liên kết kinh tế, hợp tác quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho các
doanh nghiệp trên địa bàn tham gia các chu i giá trị và các mạng phân phối toàn cầu
hoặc các chu i cung ứng toàn cầu một cách hiệu quả.
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CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
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Đại học Kinh tế quốc dân.
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ơ ấu sản xuất công nghiệp Thành

phố Hà Nội, Tạp chí Kinh tế và Dự báo (số 4).
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PHỤ LỤC
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Phụ lục 1: Cơ cấu kinh tế ngành của một số nƣớc trên thế giới
Đơn vị %
Các quốc gia

1- Nhật Bản

2- Hàn Quốc

3- Hà Lan

4- Singapore

L nh vực

2010

2015

2016

Nông nghiệp

1,1

1,1

1,1

Công nghiệp

28,5

28,9

28,9

Dịch vụ

70,4

70,0

70,0

Nông nghiệp

2,5

2,3

2,2

Công nghiệp

38,3

38,3

38,6

Dịch vụ

59,3

59,4

59,2

Nông nghiệp

1,9

1,8

1,8

Công nghiệp

22,1

20,3

20,0

Dịch vụ

76,0

77,9

78,2

Nông nghiệp

0,0

0,0

0,0

Công nghiệp

27,7

26,2

26,2

Dịch vụ

72,3

73,8

73,8

Nguồn: [71]
Phụ lục 2: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ thành phố Hà Nội
Đơn vị: Tỷ đồng
Năm

Tổng mức bán lẻ

2008

133,312

2009

157,494

2010

118,384

2011

145,983

2012

168,885

2013

199,881

2014

213,867

2015

229,766

2016

233,151

2017

241,434

Ghi chú

Nguồn: [8]
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Phụ lục 3: Danh mục các ngành sản phẩm theo các tiêu chí phân loại
của thành phố Hà Nội giai đoạn 2009 - 2017
L nh vực công nghệ cao

Ngành sản phẩm chủ lực

1/ Dịch vụ công nghệ cao:
1/ Sản phẩm chủ lực lĩnh vực dịch vụ
-

Dịch vụ ngân hàng;

-

Dịch vụ viễn thông.

-

Thương mại điện tử;

-

Viễn thông;

-

Du lịch (khách sạn từ 4 sao trở
lên);

-

Y tế sử dụng công nghệ cao trong
khám chữa bệnh;

-

Tài chính, ngân hàng .

2/ Sản phẩm chủ lực lĩnh vực công 2/ Công nghiệp công nghệ cao
- Cơ Điện tử: SXSP điện tử, máy vi
nghiệp: Công nghiệp cơ điện tử: điện
tính và SP quang học;
thoại, thiết bị điện thoại, thiết bị quang
- Cơ khí chính xác;
học…
- Cơ khí chế tạo.
3/ Sản phẩm chủ lực lĩnh vực nông
3/ Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

nghiệp: Rau quả, cây cảnh

Nguồn: [69]
Phụ lục 4: So sánh một số chỉ tiêu
của thành phố Hà Nội với Vùng KTTĐ BB và cả nƣớc năm 2017
Đơn vị: %
Chỉ tiêu

Xuất

Diện tích

Dân số

GRDP

Thu NSNN

Hà Nội so Vùng KTTĐ BB

21,2

41,7

51,1

54,1

20,3

Hà Nội so cả nước

1,0

8,1

16,5

19,1

5,5

khẩu

Nguồn: [8], [71]
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Phụ lục 5: So sánh một số chỉ tiêu của Thành phố Hà Nội
và các địa phƣơng khác (năm 2017)
Đơn vị

Chỉ tiêu

Toàn quốc

1000 người

Dân số trung bình

Tỷ đồng

Tổng GRDP (giá hiện hành)
Tốc độ tăng trưởng GRDP

Hà Nội

HCM

91.713

7.710

8.146

4.502.700

695.353

1.037.625

6,21

8,27

8,25

%

Năng suất lao động, (giá 2010)

Tr.đồng

48,6

173,57

229,26

GRDP/người (giá 2010)

Tr.đồng

34,60

67,87

132,00

Thu NSNN

Tỷ đồng

1.232.000

207.628

345.287

%

4,2

44,0

19,1

Lần

1,0

3,0

0,8

Chi Đầu tư phát triển từ NSNN
Hệ số chi NSNN /người/năm so với cả nước

Nguồn: [8],[71]
Phụ lục 6: GRDP theo các tiêu chí phân ngành của Thành phố Hà Nội
(Giá hiện hành)
Đơn vị: Tỷ đồn
Tổng

212,886

242,952

278,955

330,688

373,521

411,862

455,416

491,806

540,392

593,875

I

Theo ba nhóm ngành lớn

1

Dịch vụ

134,389

153,215

176,424

206,933

232,521

259,524

288,801

312,080

343,193

379,520

2

CNXD

68,261

78,533

90,144

106,726

124,324

135,578

148,675

161,234

177,919

195,665

3

NN

10,236

11,204

12,387

17,029

16,676

16,760

17,940

18,492

19,280

18,690

II

Theo khối SXSP vật chất – SXSP dịch vụ

1
2
III

SXSP
vụ
SXSP
chất

dịch

153,215

176,424

206,933

232,521

259,524

288,801

312,080

343,193

379,520

78,497

89,737

102,531

123,755

141,000

152,338

166,615

179,726

197,199

214,355

35,552

42,031

49,096

58,862

66,860

74,547

83,797

91,476

101,053

111,649

177,334

200,921

229,859

271,826

306,661

337,315

371,619

400,330

439,339

482,227

51,518

60,009

70,297

88,624

101,971

116,557

129,338

139,673

154,012

169,254

161,368

182,943

208,658

242,064

271,550

292,834

326,078

352,133

386,380

424,621

vật

Theo l nh vực CNC

1

Lĩnh vực
CNC

2

Phần c n lại

IV

134,389

Theo ngành SPCL

1

Sản phẩm
chủ lực

2

Phần c n lại

Nguồn: [8], [69]
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Phụ lục 7: Cơ cấu GRDP theo các tiêu chí ph n ngành
của Thành phố Hà Nội (Giá hiện hành)
Đơn vị: %
STT
I
1
2
3
II
1

Nhóm ngành 2008 2009 2010 2011
Theo ba nhóm ngành lớn
Dịch vụ
63,1
63,1
63,2
62,6
CNXD
32,1
32,3
32,3
32,3
NN
4,8
4,6
4,4
5,1
Theo khối SXSP vật chất – SXSP dịch vụ
SXSP dịch vụ
63,1
63,1
63,2
62,6

2

SXSP vật chất

III
1
2
IV
1
2

36,9

2012

2013

2014

2015

2016

2017

62,3
33,3
4,5

63
32,9
4,1

63,4
32,6
3,9

63,5
32,8
3,8

63,5
32,9
3,6

63,9
32,9
3,2

63,0
37,0

63,4
36,6

63,5
36,5

63,5
36,5

63,9
36,1

36,9

36,8

37,4

62,3
37,8

17,3
82,7

17,6
82,4

17,8
82,2

17,9
82,1

18,1
81,9

18,4
81,6

18,6
81,4

18,7
81,3

18,8
81,2

24,7

25,2

26,8

27,3

28,3

28,4

28,4

28,5

28,5

75,3

74,8

73,2

72,7

71,1

71,6

71,6

71,5

71,5

Theo l nh vực CNC
Lĩnh vực CNC
16,7
Phần còn lại
83,3
Theo ngành SPCL
Sản phẩm chủ
24,2
lực
Phần còn lại
75,8

Nguồn: [8], [69]
Phụ lục 8: Cơ cấu kinh tế ngành của một số Thành phố lớn ở Việt Nam
Địa
phƣơng

Tổng số

Dịch vụ

Giá trị
(Tỷ đồn

Cơ
cấu
(%)

2008

178.605

2017

CNXD

Giá trị
(Tỷ đồn

Cơ
cấu
(%)

100

112.699

695.353

100

2008

317.865

2017

LNTS

Giá trị
(Tỷ đồn

Cơ
cấu
(%)

Giá trị
(Tỷ đồn

Cơ
cấu
(%)

63,1

57.332

32,1

8.574

4,8

444.331

63,9

228.771

32,9

22.251

3,2

100

174.186

54,8

139.776

43,9

3.903

1,3

1.060.619

100

632.128

59,6

417.883

39,4

10.608

1,0

2008

25.890

100

13.023

50,3

11.961

46,2

907

3,5

2017

67.656

100

43.072

63,6

23.294

34,4

1.290

1,9

Năm

Hà Nội

TP.HCM

Đà Nẵng

Nguồn: [71]
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Phụ lục 9: Giá trị gia tăng ngành dịch vụ của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
VA ngành dịch vụ (Giá hiện hành)

2008

2013

2015

2017

134.389

255.891

314.265

379.520

A/ Theo các phân ngành
-

Thương mại

35.479

68.255

82.077

100.193

-

Tài chính – Ngân hàng

14.111

25.952

34.329

42.886

-

Du lịch

7.660

15.571

20.909

26.187

-

Thông tin, truyền thông

22.981

39.448

48.684

65.277

-

Khoa học công nghệ

5.510

10.900

13.419

16.699

-

Giáo dục – Đào tạo

6.451

12.198

14.668

17.458

-

Dịch vụ khác

42.198

83.567

100.178

110.820

B/ Theo l nh vực dịch vụ CNC
-

Dịch vụ CNC

33.597

68.255

88.631

113.856

-

Phần c n lại

100.792

191.269

223.449

265.664

Nguồn: [8], [69]

Phụ lục 10: Cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: %
Chỉ tiêu
A/ Theo các phân ngành
- Thương mại
- Tài chính – Ngân hàng
- Du lịch
- Thông tin, truyền thông
- Khoa học công nghệ
- Giáo dục – Đào tạo
- Dịch vụ khác
B/ Theo l nh vực dịch vụ CNC
- Dịch vụ CNC
- Phần còn lại

2008

2013

2015

2017

100
26,4
10,5
5,7
17,1
4,1
4,8
31,4

100
26,3
10,0
6,0
15,2
4,2
4,7
32,2

100
26,3
11,0
6,7
15.6
4.3
4.7
32,1

100
26,4
11,3
6,9
17,2
4,4
4,6
29,2

25,0
75,0

26,3
73,7

28,4
71,6

30,0
70,0

Thay đổi
2017 so 2008
0,5
0,8
0,4
0,2
0,1
-0,2
-2,1

+5,0
-5,0
Nguồn: [8], [69]
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Phụ lục 11: Giá trị gia tăng ngành công nghiệp của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: Tỷ đồng
Chỉ tiêu
VA ngành công nghiệp (Giá HH)

2008

2013

2015

2017

68.261

135.578

161.234

195.665

5.461

10.168

13.544

16.827

32.356

62.908

75.619

93.332

2.935

5.830

7.256

9.001

2.457

5.152

5.966

7.435

1.024

2.712

3.386

5.283

24.028

48.130

56.916

63.787

8.601

17.896

23.218

30.524

59.660

117.682

138.016

165.141

A/ Theo các phân ngành
-

Cơ điện tử và sáng tạo phần mềm

-

Cơ khí chế tạo

-

Chế biến thực phẩm và đồ uống

-

Dệt may, da giày

-

Vật liệu nội thất

-

Công nghiệp khác

B/ Theo l nh vực công nghiệp CNC
- Công nghiệp CNC
- Phần c n lại

Nguồn: [8], [69]
Phụ lục 12: Cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: %
Chỉ tiêu

2008

2013

2015

2017

Thay đổi
2017 so
2008

8,0
47,4
4,3
3,6
1,5
35,2

7,5
46,4
4,3
3,8
2,0
35,5

8,4
46,9
4,5
3,7
2,1
35,3

8,6
47,7
4,6
3,8
2,7
32,6

+0,6
+ 0,3
+ 0,3
+ 0,2
+ 0,2
- 0,6

12,6
87,4

13,2
86,8

14,4
85,6

15,6
84,4

+ 3,0
-3,0

A/ Theo các phân ngành
-

Cơ điện tử và sáng tạo phần mềm
Cơ khí chế tạo
Chế biến thực phẩm và đồ uống
Dệt may, da giày
Vật liệu nội thất
Công nghiệp khác

B/ Theo l nh vực công nghiệp CNC
-

Công nghiệp CNC
Phần còn lại

Nguồn: [8], [69]
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Phụ lục 13: Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu
VA ngành nông nghiệp (Giá HH)

2008

2013

2015

2017

10.236

16.760

18.492

18.690

A/ Theo các phân ngành
-

Trồng trọt

1.607

1.642

1.664

1.813

-

Chăn nuôi

1.239

2.112

2.422

2.430

-

Dịch vụ nông nghiệp

7.390

13.006

14.405

14.447

338

654

851

1.084

9.898

16.106

17.641

17.606

B/ Theo l nh vực nông nghiệp CNC
- Nông nghiệp CNC
- Phần c n lại

Nguồn: [8], [69]

Phụ lục 14: Cơ cấu ngành nông nghiệp của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: %
Chỉ tiêu

2008

2013

2015

2017

Thay đổi
2017 so 2008

A/ Theo các phân ngành
-

Trồng trọt

15,7

9,9

9,0

9,8

-5,9

-

Chăn nuôi

12,1

12,6

13,1

13,0

+0,9

-

Dịch vụ nông nghiệp

72,2

77,6

77,9

77,3

+5,0

B/Theo l nh vực CNC
-

Nông nghiệp CNC

3,3

3,9

4,6

5,8

+ 2,5

-

Phần còn lại

96,7

96,1

95,4

94,2

-2,5

Nguồn: [8], [69]
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Phụ lục 12: Vốn đầu tƣ phát triển (Giá hiện hành)
Đơn vị: Tỷ đồng
L nh vực

2008

Tổng vốn đầu tƣ phát triển

2015

2017

108.065

252.685

308.219

1/Dịch vụ

67.130

161.649

185.332

2/ CNXD

36.738

88.462

115.535

4.197

2.575

7.352

4/ Lĩnh vực CNC

18.101

47.606

57.329

- Dị

10,839

32.773

39.236

Trong đó của:

3/ NN
vụ CNC

- Côn n

ệp CNC

6,819

13.948

17.014

- Nôn n

ệp CNC

443

884

1.079

285

797

964

5/ KHCN

Nguồn: [8], [69]
Phụ lục 13: Đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành
vào gia tăng GRDP/ngƣời của thành phố Hà Nội
Đơn vị: %
Trong đó đóng góp:
Năm

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Trung
bình

Tăng trƣởng
GRDP/ngƣời
(Điểm %)

Chuyển dịch
CCKTN

Yếu tố
khác

4,00
3,29
4,47
4,20
4,75
4,42
5,06
5,21
6,01

2,35
1,97
2,54
2,28
2,81
2,77
3,12
3,13
3,58

1,65
1,32
1,93
1,92
1,94
1,65
1,94
2,08
2,43

4,60

2,73

1,87

Tăng
trƣởng
NSLĐ
(%)

Trong đó đóng góp:
Chuyển
dịch
CCKTN

Yếu tố
khác

100
100
100
100
100
100
100
100
100

58,86
59,97
56,75
54,36
59,26
62,59
61,74
60,17
59,55

41,14
40,03
43,25
45,64
40,74
37,41
38,26
39,83
40,45

100

59,25

40,75

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69]
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Phụ lục 14: Đóng góp của chuyển dịch cơ cấu ngành
vào gia tăng độ mở của nền kinh tế thành phố Hà Nội
Đơn vị: %
Trong đó đóng góp:

Trong đó đóng góp:

Chuyển dịch
CCKTN

Yếu tố
khác

Tăng
trƣởng
NSLĐ
(%)

76,15

47,22

28,93

100

62,01

37,99

2010

73,12

47,67

25,45

100

65,19

34,81

2011

74,11

47,28

26,83

100

63,79

36,21

2012

70,03

40,11

29,92

100

57,28

42,72

2013

67,8

45,72

22,08

100

67,44

32,56

2014

65,4

43,13

22,27

100

65,95

34,05

2015

63,45

43,17

20,28

100

68,04

31,96

2016

66,2

45,94

20,26

100

69,39

30,61

2017
Trung
bình

68,3

46,27

22,03

100

67,74

32,26

69,40

45,17

24,23

100

65,20

34,80

Năm

Độ mở
(Điểm %)

2009

Chuyển
dịch
CCKTN

Yếu tố
khác

Nguồn: Tác giả xử lý theo số liệu thống kê [8], [69]
Phụ lục 15: Dự báo tỉ trọng các ngành trong CCKTN
của Thành phố Hà Nội
(Đơn vị: %)
Chỉ tiêu

2017

2025

2030

-

Dịch vụ

63,9

64,7

65,1

-

CNXD

32,9

33,1

33,2

-

NN

3,2

2,2

1,7

-

Tỉ trọng phi nông nghiệp

96,8

97,8

98,3

-

Tỉ trọng lĩnh vực CNC

18,8

30,0

40,7

-

Tỉ trọng sản phẩm chủ lực

33,3

43,3

53,3

Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo
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Phụ lục 16: Dự báo cơ cấu nội bộ ngành dịch vụ của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: %
Chỉ tiêu

2017

2025

2030

A/ Theo các phân ngành
-

Thương mại

26,3

27,3

29,94

-

Tài chính – Ngân hàng

10,0

11,5

13,94

-

Du lịch

6,0

7,8

8,58

-

Thông tin, truyền thông

15,2

16,7

18,03

-

Khoa học công nghệ

4,2

5,2

6,24

-

Giáo dục – Đào tạo

4,7

5,6

6,72

-

Dịch vụ khác

33,6

25,9

16,5

B/ Theo l nh vực dịch vụ CNC
-

Dịch vụ CNC

15,3

25,2

42,1

-

Phần còn lại

84,7

74,8

57,2

Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo
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Phụ lục 17: Dự báo cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: %
Chỉ tiêu

2017

2025

2030

A/ Theo các phân ngành
-

Cơ điện tử và sáng tạo phần mềm

8,6

11,5

12,7

-

Cơ khí chế tạo

47,7

48,1

49,1

-

Chế biến thực phẩm và đồ uống

4,6

5,5

6,25

-

Dệt may, da giày

3,8

3,9

4,85

-

Vật liệu nội thất

2,7

2,8

3,2

-

Công nghiệp khác

32,6

28,2

23,9

B/ Theo l nh vực công nghiệp CNC
-

Công nghiệp CNC

15,6

28,7

40,5

-

Phần còn lại

84,4

74,3

61,5

Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo

Phụ lục 18: Dự báo cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp của Thành phố Hà Nội
Đơn vị: %
Chỉ tiêu

2017

2025

2030

A/ Theo các phân ngành
-

Trồng trọt

9,8

6,6

4,0

-

Chăn nuôi

13,0

14,5

14,6

-

Dịch vụ nông nghiệp

77,2

78,9

81,4

B/ Theo l nh vực nông nghiệp CNC
-

Nông nghiệp CNC

5,8

17,5

35,1

-

Phần còn lại

97,2

82,5

69,9

Nguồn: [8], [69] và tác giả dự báo
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Phụ lục 19: Các văn bản về chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành
của Thành phố Hà Nội
Nội dung

Số văn bản

Ngày ban hành

347/QĐ-TTg

22/2/2013

10/NQ-CP

24/4/2012

2457/QĐ-TTg

31/10/2010

319/2018/QĐ-TTg

15/3/2018

giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 950/2018/QĐ-TTg

01/8/2018

STT
1

Chương trình và Kế hoạch phát triển một số
ngành công nghiệp công nghệ cao
Chương trình hành động của Chính phủ triển

2

khai thực hiện chiến lược phát triển KTXH
2011 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát
triển đất nước 5 năm 2011 – 2015

3

4

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao
đến năm 2020
Chiến lược phát triển ngành cơ khí Việt Nam
đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững

5

2030
6

7

Quy hoạch phát triển công nghiệp của thành
phố đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Quy hoạch phát triển nông nghiệp thành phố Hà
Nội đến năm 2020, định hướng 2030

2261/QĐ-UBND
17/2012/QĐUBND

25/5/2012

09/7/2012

Chính sách thực hiện Chương trình phát triển
8

nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố
Hà Nội giai đoạn 2016-2020

03/2015/NQHĐND

08/7/2013

Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp Thành
9

phố Hà Nội đến năm 2020, có x t đến năm
2030
Đề án phát triển công nghiệp chủ lực Thành

10

phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến
năm 2025

1292/QĐ-UBND

14/3/2018

- 13 Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển
11

kinh tế - xã hội Thành phố Hà Nội đến năm

1081/QĐ-TTg

6/7/2011

03-Ctr/TU

28/6/2016

2020, định hướng đến năm 2030
Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực
12

cạnh tranh tích cực hội nhập kinh tế quốc tế,
phát triển kinh tế thủ đô nhanh, bền vững giai
đoạn 2016 – 2020
Chính sách khuyến khích phát triển vùng sản

13

xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành
phố Hà Nội giai đoạn 2014 – 2020,

25/2013/NQHĐND

4/12/2013

Chính sách thực hiện chương trình phát triển
14

nông nghiệp ứng dụng CNC thành phố Hà Nội
giai đoạn 2016 – 2020

15

16

17

03/2015/NQHĐND

8/7/2015

Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời
kỳ 2011 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2050
Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ
thành phố Hà Nội đến năm 2020

94/KH-UBND

4/6/2013

6252/QĐ-UBND

28/12/2012

05/NQ-HĐND

3/8/2016

891/QĐ-UBND

26/2/2018

242/KH-UBND

13/12/2017

171/KH-UBND

20/9/2016

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016
– 2020 của Thành phố Hà Nội
Cải thiện, nâng cao chất lượng mối quan hệ

18

công dân và cơ quan hành chính Thành phố Hà
Nội hướng tới nền hành chính phục vụ, hiện
đại, chuyên nghiệp và hiệu quả
Kế hoạch hành động của Thành phố Hà Nội

19

thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát
triển bền vững
Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế nâng cao năng lực
cạnh tranh tích cực hội nhập kinh tế quốc tế,

20

phát triển thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn
2016 - 2020,

Nguồn: Tác giả tổng hợp
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Phụ lục 20: GRDP theo các tiêu chí ph n ngành của Thành phố Hà Nội
(Giá 2010)
Đơn vị: Tỷ đồn
2008
2009
Nhóm ngành
Quy mô GRDP (giá
205,531
220,877
2010)
A/Theo nhóm ngành lớn
106,568
115,565
1/TM-DV
28,070
30,444
Thương mại
Ngân hàng tín dụng
11,210
12,143
và khác
6,026
6,676
Du lịch
Thông tin, truyền
18,331
19,318
thông
4,304
4,781
Khoa học công nghệ
5,132
5,686
Giáo dục – Đào tạo
33,495
36,517
Khác
85,523
91,856
2/ CN-XD
Điện tử - Công nghệ
6,880
7,396
thông tin
40,536
43,439
Cơ khí, chế tạo
Chế biến nông sản,
3,693
3,999
thực phẩm và đồ uống
3,090
3,359
Dệt may, da giày
Vật liệu xây dựng,
989
1,017
trang trí nội thất
30,335
32,646
Khác
13,440
13,456
3/ NLNTS
2,112
1,724
Trồng trọt
1,626
1,705
Chăn nuôi
9,702
10,027
Dịch vụ NN
Thuế sản phẩm trừ trợ
10,551
10,544
cấp sản phẩm
B/ Phi Nông nghiệp - Nông nghiệp
192,091
207,421
Phi Nông nghiệp
13,440
13,456
Nông nghiệp
C/ L nh vực CNC - Phần còn lại
34,382
38,238
Công nghệ cao
836
907
Nông nghiệp CNC
13,102
14,860
Công nghiệp CNC
20,444
22,472
Dịch vụ CNC
171,149
182,639
Phần c n lại
D/ Ngành SPCL - Phần còn lại
49,739
54,557
Sản phẩm chủ lực
155,792
166,320
Nhóm ngành khác

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

310,703

332,495

355,560

381,598

410,316

442,668

478,964

518,574

176,424
46,237

189,726
50,164

201,106
52,992

214,674
56,418

230,806
60,811

249,304
65,631

269,997
71,057

292,043
76,894

19,136

19,490

21,087

21,468

23,627

25,500

27,419

29,802

9,581

10,903

12,105

13,423

13,934

15,217

16,554

17,794

31,967

31,896

31,689

32,579

36,503

38,857

41,919

45,661

6,549
8,490
54,464

8,020
9,009
60,244

8,711
10,310
64,212

9,399
12,228
69,161

9,974
12,112
73,845

10,828
13,369
79,902

11,738
14,675
86,634

12,669
15,635
93,589

90,144

98,151

110,732

117,560

126,064

135,334

147,509

159,202

6,944

8,151

8,931

9,556

10,282

10,991

12,000

12,954

43,233

46,164

52,128

54,550

58,999

63,263

68,813

74,392

3,942

4,174

4,897

5,240

5,534

5,984

6,524

7,024

3,559

3,264

4,146

4,436

4,589

5,027

5,471

5,874

1,043

1,167

1,117

2,299

1,801

2,010

2,394

2,416

31,424

35,230

39,513

41,478

44,860

48,060

52,307

56,542

12,387
2,279
1,422
8,686

13,241
2,077
1,612
9,553

13,643
884
1,900
10,859

14,208
1,405
1,784
11,019

14,497
1,521
1,871
11,105

14,825
1,335
1,945
11,546

15,152
1,484
1,949
11,719

17,315
1,690
2,244
13,381

31,748

31,377

30,079

35,156

38,949

43,205

46,306

50,014

298,316
12,387

319,254
13,241

341,917
13,643

367,390
14,208

395,819
14,497

427,843
14,825

463,812
15,152

501,259
17,315

50,626
900
14,660
35,066
260,077

56,129
1,037
16,546
38,547
276,366

62,558
1,069
19,438
42,051
293,002

67,266
1,231
20,924
45,112
314,332

75,224
1,351
23,458
50,415
335,092

83,270
1,523
25,275
56,472
359,399

91,261
1,579
28,204
61,478
387,703

97,238
1,734
29,954
65,550
421,336

78,297
232,406

89,109
243,386

97,068
258,492

107,992
273,606

116,530
293,786

125,718
316,950

136,505
342,459

147,794
370,781

Nguồn: [8], [69]
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Phụ lục 21: Phƣơng pháp véc - tơ
Học giả Trần Thọ Đạt [16], tính toán sự thay đổi cơ cấu theo phương pháp
phương pháp v c – tơ có nhiều lợi thế, cung cấp một cách tính thay đổi CCKT có
thể dụng cho nhiều nhiều mục tiêu khác nhau và các khoảng thời gian khác
nhau.Góc  hợp bởi hai vec-tơ cơ cấu này sẽ cho biết sự thay đổi CCKTN giữa hai
thời kỳ nghiên cứu. Ban đầu nền kinh tế có CCKTN thể hiện ở vec-tơ OP, với P
nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất và ở thời gian sau đó CCKTN được thể
hiện ở vec-tơ OQ, với Q nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất mới để có được
tốc độ tăng trưởng giữa hai thời kỳ này. Góc  hợp bởi hai vec-tơ cơ cấu này sẽ cho
biết sự thay đổi CCKTN giữa hai thời kỳ nghiên cứu. Sự thay đổi CCKTN sẽ được
tính toán dựa trên cosine của góc tạo bởi hai véc – tơ cơ cấu này.

Y

Q
P
φ

O
X
Giả sử gọi a là véc – tơ CCKTN của nền kinh tế ở năm gốc và b là véc – tơ
CCKTN ở năm nghiên cứu.
Ta có công thức tính tích vô hướng của hai véc – tơ đó là:
. =
: Độ dài vector
: Độ dài vector

.
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=>
Mặt khác: Nếu

= (S11,S12,S13) ; = (S21,S22,S23).

Trong đó:
 S11,S12,S13 là tỉ trọng VA của các ngành trong GRDP của thành phố
thời kỳ gốc (t0)
 S21, S22,S23 là tỉ trọng VA của các ngành trong GRDP của thành phố
thời kỳ nghiên cứu (t1)
Khi đó:
. = S11S21 + S12S22 + S13S23
Mà:
=
=
Vậy:

Phụ lục 22: Phƣơng pháp ph n tích tỉ trọng
Theo Nguyễn Thị Tuệ Anh (2007) [2] đã có nhiều phương pháp đo lường
được áp dụng để đánh giá đóng góp của các ngành kinh tế và chuyển dịch cơ cấu
ngành tới tăng trưởng năng suất. Tuy vậy, một phương pháp giản đơn nhưng được
sử dụng phố biến trong các nghiên cứu loại này là phương pháp phân tích tỉ trọng
hay phương pháp phân tích chuyển dịch tỉ trọng của ngành SSA (shift - share
analysis). Ưu điểm của phương pháp này thể hiện ở ch có thể tách tăng trưởng
NSLĐ tổng thể nền kinh tế thành hai các cầu phần: (i) tăng trưởng năng suất nội bộ
ngành; (ii) đóng góp của chuyển dịch cơ cấu nhờ di chuyển lao động giữa các ngành
vào tốc độ tăng trưởng năng suất tổng thể. Dựa trên phương pháp phân tích này, bài
viết lượng hóa tác động của chuyển dịch CCKTN đến tăng NSLĐ của Thành phố
Hà Nội
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Giả sử nền kinh tế được chia thành i ngành, i = 1...n ( n là số nguyên,
dương). Giả sử lao động của ngành i là Xi, sản lượng của ngành i là Yi. Tổng số
lao động vào của cả nền kinh tế là X và tổng sản lượng của cả nền kinh tế là Y.

Ta có: W 

Y
X

n


i 1

n
X i Yi
*
  Si * Wi (1)
X X i i 1

Trong đó:
W là năng suất lao động của cả nền kinh tế;
Si 
Wi 

Xi
là tỉ trọng lao động của ngành i;
X
Yi
là năng suất lao động của ngành i. (3 loại), đóng góp của cơ cấu
Xi

CCKTN
Từ thời kỳ 0 đến thời kỳ t, giá trị NSLĐ tương ứng là W0 và Wt.
Như vậy ta có thay đổi về năng suất lao động theo thời gian được biểu diễn như sau:
n

W t  W 0   ( S itWi t  S i0Wi 0 ) (2)
i 1

Thêm và trừ SW ; S Wi ; S Wi vào phương trình (2) ta có:
00
ii

t
i

0

0
i

t

n

n

n

i 1

i 1

i 1

W t  W 0   Sit (Wi t  Wi 0 )   ( Si0  Sit )Wi 0   (Sit  Si0 )(Wi t  Wi 0 )

(3)

Như vậy theo công thức (3), NSLĐ sẽ được phân rã thành 3 cấu thành, tương
ứng với 3 cấu thành phần ở công thức (1), trong đó. Cấu phần thứ nhất của tổng bên
vế phải của công thức (3) cho biết tác động của năng suất nhân tố nội bộ ngành ảnh
hưởng thế nào đến thay đổi năng suất nhân tố bình quân của cả nền kinh tế (Sau đây
gọi là hiệu ứng nội ngành). Tác động của NSLĐ nội bộ ngành có thể đến từ nhiều
yếu tố như mua máy móc thiết bị hiện đại hơn, tăng cường áp dụng áp dụng đổi mới
công nghệ, đổi mới quản lý hiệu quả hơn, tăng cường áp dụng đổi mới công nghệ,
đổi mới quản lý hiệu quả hơn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng được
lợi thế theo quy mô và theo phạm vi, sự thay thế của doanh nghiệp hoạt động hiệu
quả hơn, điều kiện kinh doanh tốt hơn, thể hiện nền kinh tế được cấu trúc hay phát
triển theo chiều sâu. Cấu phần này được thể hiện bằng thay đổi về năng suất của
ngành hai điểm thời gian nếu giữ nguyên tỉ trọng lao động như thời gian ban đầu.
Nếu hiệu ứng nội ngành dương thì việc tăng năng suất nội ngành có đóng góp tích
cực cho tăng NSLĐ của nền kinh tế và ngược lại.
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Cấu phần thứ hai của tổng bên vế phải phương trình (3) cho biết tác động của
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tĩnh: là kết quả của sự chuyển dịch lao động từ ngành có
NSLĐ thấp sang ngành có NSLĐ cao hơn. Cấu phần là sự thay đổi về NSLĐ khi
thay đổi tỉ trọng lao động của các ngành trong kinh tế của địa phương khi NSLĐ
của các ngành không thay đổi (Sau đây gọi là hiệu ứng cơ cấu). Đây là một chỉ báo
thể hiện cho quá trình mở rộng nền kinh tế về chiều rộng. Nếu hiệu ứng cơ cấu
dương thì việc chuyển dịch CCKT có đóng góp tích cực vào tăng NSLĐ
Cấu phần còn lại cho biết ảnh hưởng kết hợp của thay đổi NSLĐ nội ngành và
chuyển dịch lao động giữa các ngành tới thay đổi năng suất bình quân của cả nền kinh
tế (Sau đây gọi là hiệu ứng kết hợp). Cấu phần này tác động tích cực đến tăng NSLĐ
nếu lao động dịch chuyển sang những ngành có tốc độ tăng NSLĐ cao hơn tốc độ tăng
NSLĐ bình quân và ngược lại có tác động âm nếu lao động dịch chuyển sang những
ngành có tốc độ tăng NSLĐ thấp hơn tốc độ tăng trung bình của nền kinh tế. Nếu hiệu
ứng kết hợp dương thì hầu hết các ngành có tỉ trọng lao động tăng thì đều có NSLĐ
tăng, hay nói cách khác, gia tăng lao động vào ngành không làm cho năng suất nội
ngành giảm xuống.
Tóm lại, chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế được coi là tốt nếu các cấu phần
phân rã có giá trị dương trong nhiều năm và tỉ trọng của hiệu ứng nội ngành là cao hơn
so với hiệu ứng cơ cấu trong dài hạn.
Phụ lục 23: Bàn thêm về tái cơ cấu kinh t
Thay vì sử dụng thuật ngữ “Tái cơ cấu kinh tế” thì tác giả luận án lại sử dụng thuật
ngữ “ chuyển dịch cơ cấu kinh tế”. Tại sao trong khi ở Việt Nam người người nói
nhiều tới “tái cơ cấu kinh tế” thì tác giả lại sử dụng thuật ngữ chuyển dịch cơ cấu
kinh tế? Tác giả xin trình bày rõ hơn lý do của mình.
1. Các ngu n chính thống chƣa hoặc nếu có trình bày về tái cơ cấu kinh tế thì
có nhiều điểm chƣa thật tƣờng minh.
(1). Từ điển Bách khoa (Tập 4). Chưa đề cập vấn đề tái cơ cấu kinh tế. Qua tìm hiểu
cho thấy Từ điển này đã đề cập một số thuật ngữ có liên quan. Ví dụ:
- Tái sản xuất: Quá trình sản xuất được lặp lại thường xuyên và đổi mới không
ngừng
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- Tái sản xuất mở rộng: Qúa trình tái sản xuất mà quy mô năm sau lớn hơn năm
trước.
- Tái đầu tư: Đầu tư để thay thế tài sản cố định vốn đã có nhưng bị hao mòn không
sử dụng được nữa.
(2). Từ điển Tiếng Việt (2008; Nxb Đại học quốc gia Hồ Chí Minh) cũng không đề
cập thuật ngữ “Tái cơ cấu kinh tế”. Từ điển này đề cập một số từ và nhóm từ. Đó là:
- Tái: Lại một lần nữa (tái bản, tái lập, tái bút, tái cử...)
- Tái đầu tư: Sử dụng một phần lợi nhuận của doanh nghiệp để mua sắm tài sản hay
tài trợ cho sự mở rộng của doanh nghiệp
- Tái thiết: kiến thiết lại; tái thiết sau chiến tranh
(3). Các nguồn khác tuy có nhắc tới cụm từ “tái cơ cấu kinh tế” nhưng chưa trình
bày sâu về bản chất, nội hàm của cụm từ này.
a). Tại Quyết định số 339/QĐ-TTg (19/2/2013) của Thủ tướng Chính phủ về “Tái
cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất
lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh” tuy đã nhắc tới vấn đề tái cơ cấu kinh tế
nhưng do tính chất của văn bản nên chưa nói rõ “tái cơ cấu được hiểu như thế nào,
bản chất của tái cơ cấu kinh tế là gì? cũng như chưa chỉ ra điều kiện để tái cơ cấu
kinh tế thành công là gì? Cơ quan chức năng của Chính phủ cũng chưa có hướng
dẫn cụ thể về “tái cơ cấu kinh tế”. Trong quyết định này đã có nhấn mạnh tái cơ cấu
ngành, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu tài chính ngân hàng, tái cơ cấu
đầu tư công nhưng cũng không chỉ rõ nội dung “tái cơ cấu” là gì, bắt đầu từ đâu...
b). Cho tới nay, tác giả luận án chưa thấy có công trình nào nghiên cứu chuyên sâu
về tái cơ cấu kinh tế ở cả dạng nghiên cứu lý luận và nghiên cứu thực tiễn. Phần
nhiều chỉ là những bài báo, bình luận, phản ánh những ý kiến cá nhân về khía cạnh
này hay khía cạnh khác liên quan đến cái gọi là tái cơ cấu kinh tế.
Có thể thấy ở Việt Nam, cả phương diện lý luận và thực tiễn đều chưa tường minh
về vấn đề “tái cơ cấu kinh tế”.
c). Trên thế giới có điểm rất đáng nói. Đó là, ngay trong thời gian diễn ra khủng
hoảng tài chính kinh tế 2008-2013 nhiều học giả nói đến đến Restructruing với hàm
ý mà nhiều người Việt Nam dịch là tái cơ cấu nhưng sau đó nhiều người khác lại đã
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chuyển sang sử dụng thuật ngữ: Structural reform of the economy với hàm ý là cải
cách cơ cấu của nền kinh tế.
Trong quá trình nghiên cứu về cơ cấu kinh tế, tác giả luận án thấy rằng, vấn đề “Tái
cơ cấu kinh tế” chưa thực sự được trình bày tường minh, nhiều ý kiến tuy có đề cập
tới “cụm từ tái cơ cấu kinh tế” nhưng tái cơ cấu kinh tế là gì, bắt đầu từ đâu, ai có
trách nhiệm và trách nhiệm đến đâu? Có thể nói rằng, thực tế tái cơ cấu kinh tế ở
Việt Nam đang lúng túng và kết quả thực hiện theo Quyết định của Chính phủ cũng
còn hạn chế. Phải chăng khi chưa rõ về bản chất, nội hàm của một vấn đề nào đó thì
khó hành động tốt được?
2. Trƣớc tình hình nhƣ vậy nên thế nào?
Từ trước tới nay nhiều học giả, nhiều nhà quản lý của nhiều quốc gia vẫn sử dụng
thuật ngữ “chuyển dịch cơ cấu kinh tế”. Trước bối cảnh như vậy, tác giả Luận án sử
dụng thuật ngữ “chuyển dịch cơ cấu kinh tế” trong luận án tiến sĩ của mình và đã
được Hội đồng xét tuyển NCS của Viện Chiến lược và hai thày hướng dẫn khoa học
đồng ý. Tại buổi bảo vệ luận án cấp cơ sở các thành viên Hội đồng cũng tỏ thái độ
ủng hộ với cách đặt vấn đề như thế của tác giả luận án.
Phụ lục 24: Sản phẩm thuộc l nh vực khoa học công nghệ đƣợc hình thành từ
các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học công nghệ của Thành
phố Hà Nội
(Lĩn vực công nghệ sử dụn
p đ ện tử tạo ra các SPCNC, phạm vi ứng dụng lớn phục
vụ công nghiệp, dân dụn và năn ượng tái tạo)
STT
01
02
03
04
05
06

Tên sản phẩm
Thiết bị eNodeB tế bào cỡ nhỏ (small cell, pico cell) sử dụng trong mạng vô
tuyến băng thông rộng thế hệ 4G theo tiêu chuẩn LTE -Advanced
Hệ thống điện mặt trời nối lưới công suất từ 1 MW trở lên với bộ biến đổi
DC/AC thông minh, hiệu suất cao
Hợp bộ đèn LED chiếu sáng công suất từ 5W đến 250W với bộ điều khiển hiệu
suất cao, tuổi thọ đảm bảo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế
Hệ thống thiết bị phục vụ giao thông thông minh sử dụng công nghệ RFID.
Hệ thống cơ khí, tự động hóa trong nuôi trồng công nghệ cao, chế biến nông
sản...
Sản phẩm dân dụng công nghệ cao bao gồm: Đồ gia dụng thông minh, công tơ
điện tử có cổng kết nối internet, tích hợp thể RFID...

Nguồn: [55]

