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TÓM TẮT LUẬN VĂN 

 

Việc nghiên cứu chức năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của chức 

năng này trong hệ thống các chức năng của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu 

phát triển bền vững của đất nƣớc. Đồng thời đƣa ra một số giải pháp mới góp 

phần hoàn thiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc ta trong giai đoạn 

trƣớc mắt. 

Cụ thể, một số đóng góp mới của luận văn:  

Thứ nhất, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung những tri 

thức mới vào hệ thống các tri thức khoa học về chức năng quản lý kinh tế của 

Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. 

Thứ hai, kết quả nghiên cứu của đề tài còn góp phần cung cấp những 

luận cứ khoa học để Đảng, Nhà nƣớc tiếp tục ban hành các chủ trƣơng, đƣờng 

lối, chính sách mới nhằm bảo đảm thực hiện chức năng quản lý kinh tế ngày 

càng có hiệu quả và chất lƣợng tốt hơn. 

Mặt khác, trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực trạng 

chức năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay, trong chƣơng 4 

của luận văn, sẽ đề xuất một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện chức 

năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc.  
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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Quản lý kinh tế (QLKT) là chức năng rất quan trọng trong hệ thống các 

chức năng của Nhà nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (CHXHCN). 

Điều này bởi lẽ, đây là chức năng có ảnh hƣởng và tác động trực tiếp đến hầu 

hết các hoạt động của Nhà nƣớc và đồng thời ảnh hƣởng đến hầu hết các lĩnh 

vực khác nhau của đời sống kinh tế - xã hội. 

Khởi nguồn từ Đại hội VI của Đảng (12/1986) cho đến nay, Việt Nam 

đã và đang xây dựng nền kinh tế thị trƣờng (KTTT) định hƣớng xã hội chủ 

nghĩa (XHCN) và luôn đặt dƣới sự quản lý của Nhà nƣớc. Với sự vận hành 

của mô hình phát triển mới này, trong gần 30 năm đổi mới vừa qua (1986 - 

2014), Việt Nam đã đạt đƣợc nhiều thành tựu trong các lĩnh vực trọng yếu. 

Nhân tố cơ bản dẫn đến kết quả đó là do Đảng, Nhà nƣớc đã có nhiều cố gắng 

trong việc tăng cƣờng QLKT và không ngừng đổi mới cơ chế QLKT. Nhìn 

tổng quát thì những thành tựu trong lĩnh vực kinh tế luôn góp phần quan trọng 

vào việc phát triển đất nƣớc theo hƣớng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, vẫn còn có nhiều tồn 

tại, bất cập liên quan đến vấn đề QLKT. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung 

ƣơng (BCHTW) khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X (4/2006) 

của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ: “Thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế, các cân đối vĩ mô chưa thật vững 

chắc. Việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

còn nhiều vướng mắc và chưa thật đồng bộ. Thị trường tài chính, thị trường 

bất động sản, thị trường khoa học và công nghệ phát triển chậm, chưa đáp 
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ứng kịp yêu cầu. Quản lý nhà nước đối với từng loại thị trường còn nhiều bất 

cập. Một số nguyên tắc của thị trường bị vi phạm…” [9, tr. 12]. 

Nhận thức đƣợc sự cần thiết phải đổi mới và hoàn thiện cơ chế QLKT, 

Báo cáo của BCHTW khóa X tại Đại hội lần thứ XI (1/2011) của Đảng đã 

nhấn mạnh: “Thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là cơ cấu lại các 

ngành sản xuất, dịch vụ; thúc đẩy cơ cấu lại và điều chỉnh chiến lược phát 

triển doanh nghiệp; tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và của 

cả nền kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, áp dụng các 

hình thức thu hút đầu tư đa dạng, hấp dẫn để huy động và sử dụng có hiệu 

quả mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế…” [10, tr.21]. 

Mặt khác, Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 

cũng đã vạch ra các định hƣớng phát triển cho giai đoạn hiện tại và đặt trong 

tầm nhìn đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh rằng trƣớc mắt cần thiết phải 

“tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển các lĩnh 

vực xã hội hài hòa với phát triển kinh tế…” [11, tr. 10]. Gắn với những yêu 

cầu bức thiết và cơ bản đó, chức năng QLKT của Nhà nƣớc sẽ giữ vai trò rất 

quan trọng. Nếu chức năng QLKT đƣợc thực hiện nghiêm túc, chất lƣợng và 

hiệu quả thì mới có thể đạt đƣợc các mục tiêu chiến lƣợc đã xác định. 

Trên thực tế, trong giai đoạn phát triển hiện nay của nền kinh tế, việc 

thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc đang gặp rất nhiều khó khăn. Điều 

này xuất phát từ ảnh hƣởng không chỉ của các yếu tố kinh tế ở trong nƣớc hay 

từ các ảnh hƣởng của kinh tế thế giới. Qua đó, việc thực hiện chức năng 

QLKT của Nhà nƣớc rất cần có sự linh hoạt trong cơ chế điều chỉnh, nhạy bén 

trƣớc các biến động lớn về kinh tế. 

 Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu đề tài “Thực hiện chức 

năng quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam” là hết sức quan trọng và cần 
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thiết. Việc nghiên cứu đề tài sẽ góp phần cung cấp những luận cứ khoa học để 

phục vụ cho việc tiếp tục hoàn thiện và đổi mới chủ trƣơng, đƣờng lối, chính 

sách và hệ thống pháp luật về QLKT của Nhà nƣớc phù hợp với bối cảnh đất 

nƣớc đang phát triển nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng XHCN và hội nhập 

quốc tế theo chiều sâu. Đồng thời, việc nghiên cứu đề tài phần nào chỉ rõ 

những tồn tại, hạn chế của cơ chế QLKT hiện hành để từ đó xây dựng các giải 

pháp có nhiều giá trị thực tế để hoàn thiện cơ chế QLKT của Nhà nƣớc. Đó 

cũng là lý do chính để tác giả lựa chọn đề tài nói trên, làm luận văn thạc sĩ 

kinh tế. 

Luận văn sẽ tập trung vào các câu hỏi nghiên cứu chủ yếu dƣới đây: 

Một là, thực trạng thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc Việt Nam 

trong một số năm gần đây nhƣ thế nào ? Liệu cơ chế QLKT hiện hành có thực 

sự khả thi hay vẫn cần có sự điều chỉnh phù hợp, linh hoạt hơn với bối cảnh 

đất nƣớc đang hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng ? 

Hai là, từ quá trình nghiên cứu lý luận và thực trạng thực hiện của chức 

năng QLKT, nên xây dựng các giải pháp nhƣ thế nào để chức năng QLKT có 

chất lƣợng và hiệu quả thực tế tốt hơn ?  

2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Về đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu việc thực hiện chức 

năng QLKT của Nhà nƣớc Việt Nam hiện nay.  

Về phạm vi nghiên cứu:  

+ Phạm vi về nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề liên 

quan đến việc thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc Việt Nam. 

+ Phạm vi về thời gian: Nghiên cứu trong giai đoạn 2000 - 2010. 

+ Phạm vi về không gian: Nghiên cứu tại Việt Nam. 
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3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài 

3.1. Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề cơ 

bản về việc thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc và phân tích 

thực trạng thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc Việt Nam, luận 

văn đề xuất một số giải pháp để góp phần hoàn thiện chức năng QLKT của 

Nhà nƣớc Việt Nam trong thời gian tới. 

3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt đƣợc mục đích nghiên cứu trên, luận 

văn có các nhiệm vụ sau: 

Một là, hệ thống hóa, làm rõ thêm một số vấn đề lý luận cơ bản về chức 

năng QLKT của Nhà nƣớc. 

Hai là, phân tích và đánh giá thực trạng thực hiện chức năng quản lý 

kinh tế của Nhà nƣớc Việt Nam trong những năm đổi mới vừa qua. 

Ba là, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện 

chức năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc Việt Nam trong thời gian tới. 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài 

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung những tri thức mới 

vào hệ thống các tri thức khoa học về chức năng quản lý kinh tế của Nhà 

nƣớc Việt Nam hiện nay. 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của đề tài trong chừng mực nhất định 

còn góp phần cung cấp những luận cứ khoa học để Đảng, Nhà nƣớc tiếp tục 

ban hành các chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách mới nhằm bảo đảm thực hiện 

chức năng QLKT ngày càng có hiệu quả và chất lƣợng tốt hơn.  

5. Kết cấu của luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn 

đƣợc chia thành 04 chƣơng: 
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Chƣơng 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu, một số vấn đề lý luận và 

kinh nghiệm quốc tế về chức năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc. 

Chƣơng 2: Phƣơng pháp và thiết kế nghiên cứu. 

Chƣơng 3: Thực trạng thực hiện chức năng quản lý kinh tế của Nhà 

nƣớc Việt Nam (giai đoạn 2000 - 2010). 

Chƣơng 4: Một số giải pháp góp phần tăng cƣờng việc thực hiện chức 

năng quản lý kinh tế của Nhà nƣớc Việt Nam trong thời gian tới. 
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CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, MỘT SỐ 

VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƢỚC 

 

1.1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

Chức năng QLKT là một trong những chủ đề lớn nên luôn thu hút sự 

chú ý của nhiều nhà nghiên cứu. Và trên thực tế đã có khá nhiều công trình về 

đề tài này đƣợc công bố ở trong nƣớc. Trong phạm vi của luận văn, tác giả chỉ 

tổng hợp những công trình nghiên cứu tiểu biểu, điển hình về chức năng 

QLKT trong một số năm gần đây. Trên cơ sở đó, tác giả luận văn sẽ rút ra 

những kết luận bƣớc đầu về ƣu điểm, nhƣợc điểm, đồng thời, sẽ kế thừa và 

phát triển các kết quả của các công trình đi trƣớc. 

Tại Việt Nam, trong những năm đổi mới vừa qua, đã có một số công 

trình khoa học nghiên cứu về chức năng QLKT của Nhà nƣớc. Trong đó, có 

các công trình viết dƣới dạng giáo trình đào tạo dành cho các bậc học từ cử 

nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của ngành kinh tế học… 

Trong hệ thống giáo trình có công trình mang tên “Quản lý nhà nước về 

kinh tế”, dùng cho đào tạo đại học và sau đại học ngành QLKT của tác giả 

Phan Huy Đƣờng năm 2012 và do Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc 

gia Hà Nội phát hành. Giáo trình này đề cập đến chức năng QLKT nằm trong 

hệ thống các chức năng của nhà nƣớc [15, tr. 15-18].  

“Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế” của các nhà nghiên cứu Đỗ 

Hoàng Toàn và Mai văn Bƣu (đồng chủ biên 2005), Trƣờng Đại học Kinh tế 

Quốc dân, Nhà xuất bản Lao động - xã hội phát hành trong đó nghiên cứu khá 

chi tiết vấn đề quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực kinh tế và cung cấp những kiến 

thức lý luận cơ bản về việc nhà nƣớc quản lý nền kinh tế quốc dân. 
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Tác giả Lƣơng Xuân Quỳ có cuấn sách chuyên khảo về “Quản lý nhà 

nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”, 

do Nhà xuất bản Lý luận chính trị phát hành năm 2006. Công trình này nghiên 

cứu và phân tích thực trạng quản lý nhà nƣớc về kinh tế tại Việt Nam từ khi 

bắt đầu đổi mới (1986) cho đến những năm gần đây. Từ nghiên cứu thực 

trạng, tác giả cũng đã đƣa ra một số giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện và đổi 

mới quản lý nhà nƣớc về kinh tế ở Việt Nam. 

Mặt khác, một số bài giảng của tác giả Phan Huy Đƣờng (Trƣờng Đại 

học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) và tác giả Phan Kim Chiến (Đại học 

Kinh tế Quốc dân) môn “Quản lý nhà nước về kinh tế nâng cao” năm 2013, 

cũng đề cập đến chức năng QLKT của nhà nƣớc. 

Bài giảng môn “Phân tích chính sách kinh tế - xã hội” của tác giả Phạm 

Văn Dũng (Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2013, 

trong đó đã có sự nghiên cứu, phân tích khái quát về chức năng QLKT của 

nhà nƣớc hiện nay. 

Bên cạnh các công trình nghiên cứu của ngành kinh tế về chức năng 

QLKT thì ở một số ngành khoa học khác, tiêu biểu là ngành luật học cũng có 

thể tìm thấy các công trình nghiên cứu điển hình về chức năng QLKT của nhà 

nƣớc nhƣ: 

“Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật”, Khoa Luật - Đại 

học Quốc gia Hà Nội của nhà nghiên cứu Nguyễn Cửu Việt năm 2004, có đề 

cập đến chức năng QLKT là một chức năng nằm trong hệ thống các chức 

năng đối nội của nhà nƣớc [33, tr. 133-136].  

“Giáo trình lý luận Nhà nước và pháp luật” của Trƣờng Đại học Luật 

Hà Nội năm 2010, do tác giả Lê Minh Tâm chủ biên, có viết cụ thể về chức 
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năng tổ chức và QLKT thành một mục lớn nằm trong hệ thống các chức năng 

đối nội của nhà nƣớc [28, tr. 231-236].  

Ngoài ra, “Giáo trình lý luận chung về nhà nước và pháp luật” của tác 

giả Nguyễn Văn Động, nhà xuất bản Tƣ pháp phát hành năm 2010, cũng có 

trình bày về chức năng tổ chức quản lý nền KTTT của Nhà nƣớc CHXHCN 

Việt Nam hiện nay [18, tr. 115-116].  

Tác giả Nguyễn Minh Đoan năm 2014 với cuốn “Hướng dẫn môn học 

Lý luận nhà nước và pháp luật”, nhà xuất bản Tƣ pháp phát hành có nghiên 

cứu khá chi tiết về chức năng kinh tế của nhà nƣớc XHCN [13, tr. 92-93].  

Nhìn chung, các công trình nghiên cứu thuộc ngành luật học thƣờng 

tiếp cận dƣới góc độ của ngành khoa học pháp lý và chú trọng phân tích chức 

năng QLKT trong các mối quan hệ giữa nhà nƣớc và pháp luật nói chung. 

Trên các tạp chí khoa học, cũng có một số bài viết đề cập tới chức năng 

QLKT nhƣ: “Chức năng kinh tế của nhà nước thời cổ đại và trung đại” của 

Trần Thái Dƣơng, tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 3/2002, tr. 67-71. Việc tìm 

hiểu chức năng kinh tế của nhà nƣớc qua các thời kỳ lịch sử cổ đại và trung 

đại giúp cho những ngƣời nghiên cứu đi sau có cách nhìn sâu sắc, đầy đủ hơn 

về sự biến đổi, phát triển của chức năng QLKT qua các thời kỳ. Đây cũng là 

cơ sở quan trọng để tác giả luận văn tiếp thu, học hỏi và có thể áp dụng vào 

quá trình xây dựng luận văn. 

Ngoài ra, bài viết của tác giả Nguyễn Minh Phong năm 2012 “Đổi mới 

quản lý kinh tế của nhà nước trong bối cảnh mới” nguồn: 

http://phaply.net.vn/kinh-doanh-phap-luat/doanh-nghiep-kinh-doanh-phap-

luat/doi-moi-quan-ly-kinh-te-cua-nha-nuoc-trong-boi-canh-moi.html ; hay bài 

“Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới” đăng tải tại: 

http://www.tailieuontap.com/2013/03/co-che-quan-ly-kinh-te-viet-nam-thoi-

http://phaply.net.vn/kinh-doanh-phap-luat/doanh-nghiep-kinh-doanh-phap-luat/doi-moi-quan-ly-kinh-te-cua-nha-nuoc-trong-boi-canh-moi.html
http://phaply.net.vn/kinh-doanh-phap-luat/doanh-nghiep-kinh-doanh-phap-luat/doi-moi-quan-ly-kinh-te-cua-nha-nuoc-trong-boi-canh-moi.html
http://www.tailieuontap.com/2013/03/co-che-quan-ly-kinh-te-viet-nam-thoi-ky.html
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ky.html ; bài “Các chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước” trên Website: 

http://my.opera.com/Na1162008/blog/2011/09/25/iii-cac-chuc-nang-quan-ly-

kinh-te-cua-nha-nuoc ; tác giả Trần Tâm Hiệp năm 2007  với bài viết “Sự cần 

thiết phải quản lý nhà nước về kinh tế” tại: 

https://sites.google.com/site/trantamcongtu/mot-so-bai-toi-viet/quan-ly-nha-

nuoc-ve-kinh-te ; bài “Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế” 

http://webcache.googleusercontent.com/… [37]; tác giả Bùi Phụ năm 2013 

với bài viết “Vài suy nghĩ về đổi mới quản lý nhà nước về kinh tế”: 

http://truongchinhtri.kontum.gov.vn/Kh%E1... [45]. Nhìn chung, những bài 

viết trên đều nghiên cứu về chức năng QLKT của nhà nƣớc qua các giai đoạn 

phát triển khác nhau. Tuy vậy, các bài viết trên thƣờng phân tích chức năng 

QLKT của nhà nƣớc trong phạm vi khá nhỏ hẹp. 

Từ quá trình tìm hiểu, nghiên cứu các tài liệu trên, tác giả luận văn rút 

ra một số nhận xét. 

Về các kết quả đạt đƣợc: 

Nhìn chung, các công trình khoa học trên, đã có những đóng góp cơ 

bản về mặt lý luận để trên cơ sở đó, Nhà nƣớc có thể hoàn thiện hơn nữa hệ 

thống chính sách, pháp luật về việc thực hiện chức năng QLKT. Mặt khác, 

các công trình nói trên còn là nguồn tƣ liệu quý giá phục vụ cho những nghiên 

cứu đi sau kế thừa và phát triển.  

Về các hạn chế: 

Có thể nói, hàm lƣợng thông tin về vấn đề chức năng QLKT nói chung 

và thực hiện chức năng QLKT nói riêng mà các nghiên cứu trên cung cấp còn 

khá hạn hẹp. Các nghiên cứu còn khá rời rạc, chƣa có tính hệ thống cao. Đồng 

thời tính kế thừa và phát triển từ các công trình nghiên cứu khác dƣờng nhƣ 

chƣa đƣợc các tác giả đó vận dụng vào quá trình nghiên cứu của họ. 

http://my.opera.com/Na1162008/blog/2011/09/25/iii-cac-chuc-nang-quan-ly-kinh-te-cua-nha-nuoc
http://my.opera.com/Na1162008/blog/2011/09/25/iii-cac-chuc-nang-quan-ly-kinh-te-cua-nha-nuoc
https://sites.google.com/site/trantamcongtu/mot-so-bai-toi-viet/quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te
https://sites.google.com/site/trantamcongtu/mot-so-bai-toi-viet/quan-ly-nha-nuoc-ve-kinh-te
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:nUXrWKv68WoJ:www.klfcdsp.huecity.vn/DownLoad.aspx%3Fid%3Dtl%26name%3Dcong_cu_va_phuong_phap_quan_ly_nha_nuoc_ve_kinh_te.ppt%26ma%3D232+&cd=9&hl=vi&ct=clnk&gl=vn
http://truongchinhtri.kontum.gov.vn/Kh%E1...
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Vì vậy, tác giả luận văn nhận thấy cần kế thừa và phát triển các nội 

dung nghiên cứu của các công trình khoa học trên, từ đó xây dựng một công 

trình nghiên cứu chi tiết, đầy đủ và có tính hệ thống hơn về vấn đề thực hiện 

chức năng QLKT của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam. 

1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH 

TẾ CỦA NHÀ NƢỚC 

1.2.1. Những vấn đề cốt yếu gắn với chức năng quản lý kinh tế của 

Nhà nƣớc 

1.2.1.1. Khái niệm chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước  

Trƣớc hết, khi phân tích nội hàm “chức năng” nói chung của nhà nƣớc, 

có thể thấy rằng: “Chức năng của Nhà nƣớc XHCN là những hoạt động cơ 

bản của Nhà nƣớc, thể hiện bản chất giai cấp, ý nghĩa xã hội, mục đích và 

nhiệm vụ của Nhà nƣớc trong sự nghiệp xây dựng CNXH [28, tr.229]. Nói 

cách khác, chức năng nhà nƣớc là các phƣơng diện (hay các mặt) hoạt động 

của Nhà nƣớc. Chức năng của Nhà nƣớc CHXHCN Việt Nam là do cơ sở 

kinh tế - xã hội, bản chất, nhiệm vụ chiến lƣợc và mục tiêu lâu dài của Nhà 

nƣớc CHXHCN Việt Nam chi phối và quyết định. 

Theo luận giải của học giả Phan Huy Đƣờng: “Bản chất và vai trò xã 

hội của nhà nƣớc đƣợc thể hiện đầy đủ trong các chức năng của nhà nƣớc.”; 

và “Chức năng của nhà nƣớc tồn tại là quy luật khách quan phản ánh bản chất 

của nhà nƣớc” [15, tr. 15]. 

Còn khi phân tích cụ thể về chức năng QLKT của nhà nƣớc thì trong 

giáo trình “Giáo trình quản lý nhà nước về kinh tế” của Trƣờng Đại học Kinh 

tế Quốc dân có đoạn viết: “Chức năng quản lý nhà nƣớc về kinh tế là hình 

thức biểu hiện phƣơng hƣớng và giai đoạn tác động có chủ đích của Nhà nƣớc 
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tới nền kinh tế quốc dân. Là tập hợp những nhiệm vụ khác nhau mà Nhà nƣớc 

phải tiến hành trong quá trình quản lý nền kinh tế quốc dân.” [29, tr.175]. 

Có thể nói, trong hệ thống các chức năng của Nhà nƣớc thì chức năng 

QLKT luôn là một trong những chức năng cơ bản và quan trọng nhất. Bởi lẽ, 

hoạt động kinh tế là hoạt động cơ bản, cốt yếu của mọi hình thái nhà nƣớc. 

Với vai trò là nhà lãnh đạo, quản lý điều hành của nền kinh tế, Nhà nƣớc có 

nhiệm vụ QLKT vĩ mô thông qua các công cụ của mình. Bên cạnh đó, Nhà 

nƣớc còn xây dựng các chính sách để quản lý và tạo điều kiện để cho các chủ 

thể kinh tế tồn tại và phát triển. 

Từ đó, có thể rút ra khái niệm về chức năng QLKT: 

Chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước là các hoạt động chủ yếu, 

thường xuyên, trực tiếp thể hiện bản chất, nhiệm vụ, mục tiêu của Nhà nước 

trong lĩnh vực quản lý nền kinh tế quốc gia. Chức năng quản lý kinh tế luôn 

hướng tới mục tiêu tối quan trọng là vì một nền kinh tế của Việt Nam tiên tiến, 

giàu mạnh, hội nhập, và phát triển ổn định, bền vững. 

1.2.1.2. Những đặc điểm cơ bản của chức năng quản lý kinh tế của 

Nhà nước 

Về cơ bản, mỗi loại hình chức năng của nhà nƣớc đều có những đặc 

điểm riêng biệt của nó. Khi phân tích chức năng QLKT của Nhà nƣớc ở Việt 

Nam, có thể rút ra những đặc điểm chính: 

Một là, chức năng QLKT của Nhà nước ở Việt Nam do cả bộ máy nhà 

nước thực hiện trên cơ sở phân công và phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 

nhà nước từ trung ương xuống địa phương: quá trình xây dựng các chính 

sách về QLKT đƣợc tiến hành từ việc Quốc hội ban hành Hiến pháp, luật 

và các nghị quyết liên quan đến kinh tế và QLKT; quyết định những vấn đề 

quan trọng nhất về kinh tế và cũng chính Quốc hội sẽ thực hành quyền 

giám sát tối cao các hoạt động của Nhà nƣớc, các tổ chức kinh tế và mọi 
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chủ thể kinh tế. Ở cấp độ địa phƣơng thì Hội đồng nhân dân (HĐND) các 

cấp ban hành các nghị quyết về QLKT ở địa phƣơng và HĐND cũng giám 

sát việc thực hiện của các cơ quan nhà nƣớc, các tổ chức kinh tế và các chủ 

thể kinh tế ở địa phƣơng. Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Công 

thƣơng và các bộ và cơ quan ngang bộ khác, Ủy ban nhân dân (UBND) các 

cấp là những cơ quan quản lý hành chính đối với lĩnh vực kinh tế.  

Hai là, chức năng QLKT của Nhà nước ở Việt Nam có nội dung do 

pháp luật quy định: QLKT thực chất cũng chỉ là một chức năng nằm trong hệ 

thống các chức năng quản lý nhà nƣớc. Chức năng QLKT là những hoạt động 

của Nhà nƣớc liên quan đến việc tổ chức và quản lý nền kinh tế. Vì vậy, nội 

dung của chức năng QLKT phải do pháp luật quy định và điều chỉnh. 

Ba là, chức năng QLKT của Nhà nước ở Việt Nam được tiến hành theo 

những nguyên tắc do pháp luật quy định: các nguyên tắc quản lý nhà nƣớc đối 

với kinh tế là những tƣ tƣởng chủ đạo bắt nguồn từ cơ sở khoa học quản lý nhà 

nƣớc, từ bản chất của chế độ chính trị, xã hội XHCN, đƣợc quy định trong Hiến 

pháp và pháp luật, làm nền tảng cho việc tổ chức và hoạt động quản lý nhà nƣớc 

đối với lĩnh vực kinh tế.  

Bốn là, chức năng QLKT có đối tượng tác động là các quan hệ xã hội 

cơ bản và quan trọng nhất liên quan tới lĩnh vực kinh tế: hiện nay, những 

lĩnh vực quan hệ xã hội chủ yếu mà Nhà nƣớc tác động thông qua việc thực 

hiện chức năng QLKT rất đa dạng và phức tạp. Một số đối tƣợng chịu sự 

tác động chủ yếu của chức năng QLKT của Nhà nƣớc là các cơ quan quản 

lý về lĩnh vực kinh tế, các thành phần kinh tế, các chủ thể kinh tế… 

Năm là, chức năng QLKT được thực hiện dưới những hình thức và 

bằng các phương pháp nhất định: hình thức thực hiện chức năng QLKT là 

biểu hiện bên ngoài hoạt động của Nhà nƣớc trong lĩnh vực kinh tế. Thông 

thƣờng, Nhà nƣớc thực hiện chức năng QLKT dƣới các hình thức pháp lý 
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nhƣ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về kinh tế. Còn phƣơng pháp 

quản lý nhà nƣớc đối với kinh tế đƣợc hiểu là cách thức tác động của chủ 

thể QLKT tới đối tƣợng QLKT nhằm đạt đƣợc mục tiêu phát triển kinh tế - 

xã hội của đất nƣớc trong giai đoạn lịch sử. 

1.2.1.3. Nội dung chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước 

Nội dung chức năng QLKT của Nhà nƣớc thƣờng bao gồm các khía 

cạnh hoạt động cơ bản nhƣ: định hướng nền kinh tế; tạo lập môi trường phát 

triển kinh tế; điều tiết hoạt động nền kinh tế; kiểm tra, kiểm soát nền kinh tế. 

(1) Định hướng nền kinh tế: về thực chất thì đây chính là việc Nhà 

nƣớc xác định con đƣờng hay xu hƣớng, xu thế vận động của cả nền kinh tế 

để nhằm có thể đạt đƣợc các mục tiêu xác định trong từng thời kỳ phát triển. 

Vấn đề định hƣớng nền kinh tế bao gồm các yếu tố cơ bản: 

+ Nhận định, dự tính các mục tiêu mang tính chất dài hạn. 

+ Xác định các mục tiêu phát triển trong từng giai đoạn, thời kỳ. 

+ Xác định, lựa chọn các giải pháp để tiến hành các mục tiêu. 

Còn trên thực tế quản lý thì Nhà nƣớc thƣờng định hƣớng phát triển 

nền kinh tế bằng các công cụ chủ yếu nhƣ: Chiến lƣợc phát triển kinh tế; Quy 

hoạch tổng thể nền kinh tế; Kế hoạch phát triển kinh tế; Chƣơng trình mục 

tiêu phát triển kinh tế; và Các dự án để phát triển kinh tế… 

(2) Tạo lập môi trường phát triển kinh tế: về cơ bản, đây chính là tập 

hợp của các yếu tố tạo nên điều kiện, hoàn cảnh, khung khổ cho sự tồn tại và 

phát triển của cả nền kinh tế. Vấn đề tạo lập môi trƣờng phát triển kinh tế bao 

gồm một số yếu tố nhƣ: 

+ Sự huy động, sử dụng tối đa các nguồn lực trong nƣớc và ngoài nƣớc. 

+ Việc điều hành, bình ổn giá cả hàng hóa. 
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+ Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả lao động, sản xuất. 

+ Phát triển khả năng thiết lập, dự toán nguồn ngân sách quốc gia. 

Để thực hiện các hoạt động trên, Nhà nƣớc thƣờng chú trọng, chú ý đến 

các nội dung: Duy trì, bảo đảm sự ổn định về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc 

phòng và hợp tác quốc tế; Xây dựng và thực thi hệ thống các chính sách, pháp 

luật về phát triển kinh tế - xã hội…  

(3) Điều tiết hoạt động nền kinh tế: Với quyền lực của mình, Nhà nƣớc 

chi phối các hành vi của các chủ thể kinh tế đang hoạt động. Hay nói cách 

khác thì đó chính là việc Nhà nƣớc buộc các chủ thể kinh tế phải tuân thủ theo 

các quy tắc hoạt động để nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả cho nền kinh tế. 

Nhìn chung, nội dung điều tiết nền kinh tế của Nhà nƣớc thƣờng bao gồm: 

+ Quản lý, điều hành quan hệ phân phối các nguồn lực kinh tế. 

+ Quản lý các quan hệ lao động, sản xuất. 

+ Quản lý các quan hệ phân chia lợi ích, hay phân chia thu nhập. 

Đối với lĩnh vực quản lý điều tiết nền kinh tế, một số nội dung mà Nhà 

nƣớc thƣờng tiến hành bao gồm: Xây dựng các chính sách hỗ trợ nhân dân 

sản xuất, kinh doanh; Xây dựng hệ thống các chính sách điều tiết kinh tế vĩ 

mô (chính sách: tài khóa, tiền tệ, thu nhập…); Cung cấp hàng hóa, dịch vụ 

cho nền kinh tế trong các giai đoạn quan trọng, hay Nhà nƣớc tham gia các 

lĩnh vực mà tƣ nhân không làm hoặc không đƣợc phép làm… 

(4) Kiểm tra, kiểm soát nền kinh tế: đây chính là việc điều tra, theo dõi, 

giám sát, hay xem xét tình trạng tốt xấu của các hoạt động trong nền kinh tế. 

Nội dung kiểm tra, kiểm soát nền kinh tế bao gồm các thành tố: 

+ Kiểm tra việc thực hiện các chức năng của các cơ quan QLKT. 

+ Kiểm tra việc sử dụng các nguồn lực phát triển kinh tế. 
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+ Kiểm tra các chƣơng trình, kế hoạch, định hƣớng phát triển kinh tế. 

+ Kiểm tra việc thực hiện chủ trƣơng, chính sách, pháp luật về QLKT. 

Để thực hiện lĩnh vực này, Nhà nƣớc thƣờng phối kết hợp các hoạt 

động nhƣ: Thanh tra; Kiểm tra; Giám sát; và Kiểm sát nền kinh tế… 

Tóm lại, các chức năng nhà nƣớc trong lĩnh vực QLKT luôn có sự phối 

hợp, hỗ trợ lẫn nhau để nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản và tối quan trọng đó 

là quản lý điều hành hiệu quả nền kinh tế đất nƣớc. 

1.2.1.4. Các cơ quan nhà nước thực hiện chức năng quản lý kinh tế 

(1) Các cơ quan dân cử trực tiếp  

Theo Luật Tổ chức Quốc hội 2002 và Luật Tổ chức HĐND và UBND 

2003, các cơ quan dân cử trực tiếp của Việt Nam bao gồm Quốc hội và 

HĐND các cấp. Các cơ quan này tiến hành nhiều hoạt động, trong đó có lĩnh 

vực liên quan đến việc quản lý chức năng QLKT. 

 - Hiện nay, Quốc hội có một ủy ban chuyên về vấn đề kinh tế là Ủy ban 

Kinh tế Quốc hội. Về phạm vi thì theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật 

Tổ chức Quốc hội 2002, Ủy ban này có nhiệm vụ và quyền hạn: “Kiến nghị 

các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động của các cơ quan hữu quan và 

các vấn đề về quản lý kinh tế, hoạt động kinh doanh, ngân sách, tài chính, 

tiền tệ.”  

 Ngoài ra, trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội còn 

có thẩm quyền giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ 

tƣớng Chính phủ, Bộ trƣởng, Thủ trƣởng cơ quan ngang bộ; ngoài ra, Ủy ban 

này còn có nhiệm vụ kiến nghị các vấn đề liên quan đến tổ chức, hoạt động 

của các cơ quan bên dƣới liên quan đến việc thực thi các vấn đề về kinh tế. 
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 - HĐND các cấp là cơ quan quyền lực nhà nƣớc tại địa phƣơng và do 

nhân dân trực tiếp bầu ra. Theo Điều 11 Luật Tổ chức HĐND và UBND 2003 

thì cơ quan này có thẩm quyền trong lĩnh vực QLKT nhƣ sau: “Quyết định 

quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm về phát triển kinh tế xã hội…, 

quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước…”.  

(2) Các cơ quan hành chính nhà nước  

Trong cơ cấu của bộ máy nhà nƣớc Việt Nam hiện nay thì Chính phủ là 

cơ quan hành chính cao nhất. Chính phủ có thẩm quyền thực thi, giám sát các 

chính sách và pháp luật. Đối với lĩnh vực QLKT thì Chính phủ luôn có sự 

quan tâm sâu sắc vì đây là một vấn đề rất quan trọng của đất nƣớc. 

 Việt Nam xuất phát từ một nƣớc nông nghiệp nên kết cấu hạ tầng cơ 

sở, đời sống kinh tế của nhân dân nhiều vùng miền còn rất khó khăn, thiếu 

thốn. Trên từng địa bàn luôn có những đặc trƣng riêng nên công tác tổ chức, 

QLKT rất khó khăn, phức tạp. Hiện nay, căn cứ Điều 9 Luật Tổ chức Chính 

phủ 2002 về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế: 

“Thống nhất quản lý nền kinh tế quốc dân…, quyết định chính sách cụ thể, 

các biện pháp về tài chính, tiền tệ, tiền lương, giá cả…”.  

Còn với UBND các cấp - các cơ quan hành chính nhà nƣớc cấp địa 

phƣơng thì căn cứ Điều 82 và Điều 94 của Luật Tổ chức HĐND và UBND 

2003, trong lĩnh vực QLKT, các cơ quan này có các nhiệm vụ và quyền hạn 

sau: “Xây dựng tổng thể quy hoạch phát triển kinh tế xã hội…, lập dự toán thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn…, xây dựng đề án thu phí, lệ phí…, lập quỹ 

dự trữ tài chính…”.  

(3) Các cơ quan tư pháp 

Hiện thời, việc quy định nhiệm vụ và quyền hạn cho các cơ quan tƣ 

pháp trong quá trình hoạt động quản lý chức năng QLKT không đƣợc pháp 
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luật quy định rõ ràng, cụ thể. Tuy nhiên, với trách nhiệm kiểm soát, xét xử và 

giám sát việc tuân thủ pháp luật trong phạm vi toàn bộ quốc gia thì các cơ 

quan tƣ pháp vẫn có quyền và trách nhiệm trong vấn đề quản lý và giám sát 

việc tiến hành chức năng QLKT. Theo đó, các cơ quan tƣ pháp có thẩm quyền 

xét xử những vi phạm pháp luật liên quan đến vấn đề QLKT (có thể căn cứ 

theo quy định của Bộ luật Hình sự hoặc các văn bản pháp luật liên quan đến 

xử phạt về vi phạm trong lĩnh vực kinh tế và QLKT). Mặt khác, các cơ quan 

tƣ pháp còn có thẩm quyền kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật liên quan 

đến việc QLKT của các cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyển đƣợc giao phải thực 

hiện nhiệm vụ trên. 

1.2.1.5. Nguyên tắc, hình thức và phương pháp chung thực hiện 

chức năng quản lý kinh tế của Nhà nước 

(1) Về các nguyên tắc cơ bản của việc thực hiện chức năng quản lý 

kinh tế của Nhà nước ở Việt Nam 

Một là, nguyên tắc đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng: đây là nguyên tắc 

nền tảng, không thể thiếu trong mọi hoạt động hiện nay của Nhà nƣớc ở Việt 

Nam. Trên thực tế, Đảng cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo luôn là nguyên 

tắc cơ bản, cốt lõi của tất cả các nguyên tắc trong bộ máy nhà nƣớc. Nguyên 

tắc này thể hiện Đảng trực tiếp chỉ đạo, điều hành và vạch ra những đƣờng lối 

làm kim chỉ nam để rồi Nhà nƣớc chịu trách nhiệm thể chế hóa tƣ tƣởng 

đƣờng lối của Đảng, đƣa những tƣ tƣởng, đƣờng lối đó vào thực tiễn quản lý.  

Hai là, nguyên tắc dân chủ hóa mọi hoạt động trong quản lý nhà nước 

nói chung và QLKT nói riêng: phù hợp với bối cảnh xây dựng nhà nƣớc pháp 

quyền XHCN, hiện nay, hoạt động xã hội hóa đang diễn ra công khai và rộng 

rãi. Nhờ đó, ngƣời dân đƣợc quyền trực tiếp tham gia vào công việc QLKT 

của nhà nƣớc dƣới nhiều hình thức…  
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 Ba là, nguyên tắc có sự phân công phối hợp và tổ chức chặt chẽ giữa 

các cơ quan QLKT từ Trung ương xuống địa phương: nhƣ đã trình bày, bộ 

máy nhà nƣớc là một hệ thống các cơ quan nhà nƣớc từ Trung ƣơng xuống 

địa phƣơng và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm rõ ràng 

trong từng cơ quan. Trong đó, cơ quan nhà nƣớc cấp trên đƣa ra những chính 

sách, pháp luật cho các cơ quan nhà nƣớc cấp dƣới thi hành và các cơ quan 

nhà nƣớc cấp dƣới phải chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền mà mình 

đƣợc phân công. Điều này chứng tỏ sự phối hợp và tổ chức chặt chẽ giữa các 

cơ quan trong bộ máy nhà nƣớc nói chung và các cơ quan chịu trách nhiệm 

QLKT nói riêng. Việc phân công này làm tăng cƣờng khả năng tự chủ, tự 

chịu trách nhiệm và nâng cao khả năng điều hành, thực thi cho các cơ quan 

nhà nƣớc ở từng địa phƣơng, cũng đồng thời làm giảm tải gánh nặng quản lý 

cho các cơ quan cấp Trung ƣơng. 

Bốn là, nguyên tắc công khai hóa, minh bạch, hiệu quả và tiết kiệm 

trong việc thực hiện chức năng QLKT: với bản chất là nhà nƣớc pháp quyền 

của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân nên Nhà nƣớc thƣờng thể hiện sự 

công khai, minh bạch trong mọi hoạt động quản lý, điều hành kinh tế đất 

nƣớc. Điều này không những giúp cho nhân dân dễ dàng nắm bắt đƣợc tình 

hình thực tế, đồng thời nó còn cho thấy sự lãnh đạo trong sáng của Đảng và 

Nhà nƣớc. Đây không những là nguyên tắc quan trọng trong việc thực hiện 

chức năng QLKT mà nó còn là nguyên tắc chung trong hệ thống các chức 

năng quản lý nhà nƣớc. 

(2) Về những hình thức chủ yếu thực hiện chức năng quản lý kinh tế 

của Nhà nước ở Việt Nam  

Một là, Nhà nước xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật về 

QLKT: nhìn chung, đây là cả một quá trình hoạt động rất rộng lớn bao gồm tất 
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cả các khâu từ việc nghiên cứu đánh giá các nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, thực trạng của nền kinh tế - xã hội, xác định các chủ trƣơng, đƣờng lối, 

chính sách, cơ chế và giải pháp tổ chức hoạt động của các thiết chế kinh tế 

đến việc xây dựng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh 

các quan hệ liên quan đến QLKT. Tất cả các công việc trên sẽ đƣợc Nhà nƣớc 

tổng hợp lại rồi từ đó mới có thể ban hành ra pháp luật về QLKT. Khi phân 

tích, pháp luật về QLKT theo nghĩa là hệ thống các quy phạm pháp luật cụ thể 

đƣợc thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực kinh tế và 

QLKT.  

Hai là, Nhà nước tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về QLKT: tổ 

chức thực hiện chính sách, pháp luật về QLKT là hoạt động tổ chức mang 

tính bắt buộc của Nhà nƣớc. Tuy vậy, bên cạnh Nhà nƣớc là ngƣời trực tiếp 

thực hiện còn có sự trợ giúp của xã hội, nhằm đƣa các quan điểm mang tính 

chủ trƣơng của Nhà nƣớc và các quy phạm pháp luật về QLKT vào thực tiễn 

đời sống kinh tế - xã hội. 

Ba là, Nhà nước bảo vệ chính sách, pháp luật về QLKT: hoạt động này 

bao gồm hai nội dung chính: (i) kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, 

pháp luật về QLKT; và (ii) công tác xử lý các vi phạm chính sách, pháp luật 

về QLKT. Trong đó, hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về QLKT và bảo vệ chính sách, pháp luật về QLKT 

đƣợc tiến hành nhằm đảm bảo cho việc thực hiện chính sách, pháp luật QLKT 

đƣợc đúng với tinh thần và mục tiêu do Nhà nƣớc đề ra. Mục đích của hoạt 

động này là nhằm phát hiện nhanh chóng những sai lầm, thiếu sót trong lĩnh 

vực QLKT để kịp thời khắc phục và xử lý. Còn công tác xử lý các vi phạm 

chính sách pháp luật về QLKT hiện nay cũng đang đƣợc tiến hành khẩn 

trƣơng, quyết liệt. Trên thực tế, chúng ta đã phát hiện ra nhiều hành vi vi 

phạm chính sách pháp luật về QLKT (các vụ EPCO của Tăng Minh Phụng 
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năm 1999, PMU 18 của Bùi Tiến Dũng năm 2006, Dƣơng Chí Dũng năm 

2013...). 

Bốn là, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về QLKT: 

trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng thì kinh tế là 

lĩnh vực rất quan trọng. Ngoài ra, do nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì 

việc điều chỉnh chính sách, pháp luật về QLKT lại càng cấp bách hơn trƣớc. 

Mặt khác, khi nghiên cứu “hệ thống nguyên tắc của Tổ chức Thƣơng mại thế 

giới (WTO)” [50], thì càng thấy rõ sự tác động mạnh mẽ của chúng đối với 

đời sống kinh tế của Việt Nam. Trƣớc tình hình đó, đối với công tác tổ chức, 

quản lý, xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật về QLKT thì Nhà nƣớc 

luôn là chủ thể chịu trách nhiệm cơ bản và quan trọng. Vì thế, Nhà nƣớc phải 

có trách nhiệm thƣờng xuyên hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về 

QLKT để điều chỉnh các quan hệ xã hội mới phát sinh liên quan đến lĩnh vực 

kinh tế và QLKT.  

(3) Về các phương pháp chung thực hiện chức năng quản lý kinh tế của 

Nhà nước ở Việt Nam 

Phƣơng pháp thực hiện chức năng của Nhà nƣớc là những biện pháp, 

cách thức mà Nhà nƣớc tiến hành hoạt động quản lý các lĩnh vực kinh tế - xã 

hội. Phƣơng pháp thực hiện chức năng do yêu cầu, mục tiêu của chức năng 

nhà nƣớc quyết định. Tuỳ theo yêu cầu, mục tiêu, nội dung chức năng của 

Nhà nƣớc mà có những cách thức thực hiện phù hợp. Về cơ bản, trong lĩnh 

vực QLKT, Nhà nƣớc thƣờng sử dụng các phƣơng pháp chủ yếu gồm: (i) 

phƣơng pháp kinh tế; (ii) phƣơng pháp giáo dục; và (iii) phƣơng pháp hành 

chính. 

(i) Phương pháp kinh tế 

“Phƣơng pháp kinh tế trong quản lý nhà nƣớc về kinh tế là cách thức 

tác động gián tiếp của Nhà nƣớc, dựa trên những lợi ích kinh tế có tính hƣớng 
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dẫn, lên đối tƣợng quản lý nhà nƣớc về kinh tế, nhằm làm cho họ quan tâm tới 

hiệu quả cuối cùng của sự hoạt động, từ đó mà tự giác, chủ động hoàn thành 

tốt nhiệm vụ đƣợc giao.” [37]. Thực chất, phƣơng pháp kinh tế thƣờng đƣợc 

sử dụng khi muốn tác động vào các đối tƣợng quản lý thông qua các lợi ích 

kinh tế. Nhờ có lợi ích chi phối, nên các đối tƣợng bị quản lý sẽ lựa chọn 

phƣơng án hoạt động có hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động cho phép. 

(ii) Phương pháp giáo dục 

“Phƣơng pháp giáo dục là các cách tác động vào nhận thức và tình cảm 

của con ngƣời nhằm nâng cao tính tự giác và nhiệt tình lao động của họ trong 

việc thực hiện nhiệm vụ” [37]. Phƣơng pháp giáo dục luôn đƣợc triển khai ở 

tất cả các hoạt động QLKT, từ khâu hình thành cơ chế, chính sách, ban hành 

luật pháp đến tổ chức triển khai thi hành và kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. 

Trên thực tế, Nhà nƣớc thƣờng sử dụng một số hình thức giáo dục trong quản 

lý kinh tế nhƣ: thông qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng (sách, báo, phát 

thanh, truyền hình...), các đoàn thể, các hội nghị tổng kết, hội thi… 

(iii) Phương pháp hành chính 

“Các phƣơng pháp hành chính trong quản lý kinh tế là các tác động 

trực tiếp bằng các quyết định mang tính bắt buộc của nhà nƣớc lên đối tƣợng 

quản lý Nhà nƣớc về kinh tế nhằm thực hiện những mục tiêu của quản lý kinh 

tế vĩ mô trong những tình huống nhất định” [37]. Phƣơng pháp hành chính 

còn đƣợc gọi là phƣơng pháp cƣỡng chế. Bản chất của phƣơng pháp hành 

chính trong QLKT thể hiện tính mệnh lệnh, hay tính bắt buộc. Theo đó, tính 

bắt buộc đòi hỏi các đối tƣợng chịu sự quản lý phải chấp hành nghiêm chỉnh 

các tác động hành chính. Trƣờng hợp các đối tƣợng chịu sự quản lý không 

chấp hành thì có thể bị xử lý bằng các chế tài thích đáng. 

1.2.2. Những yếu tố chính tác động đến việc đổi mới chức năng 

quản lý kinh tế của Nhà nƣớc 
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1.2.2.1. Việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

sang mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và tác động 

Việt Nam là một quốc gia có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu 

đời. Trên thực tế, hoạt động nông nghiệp đã gắn liền với tƣ duy của ngƣời 

Việt qua rất nhiều thế hệ. Chỉ từ sau khi đất nƣớc giành thắng lợi trong cuộc 

kháng chiến chống thực dân Pháp (1954), nhận thức đƣợc những khó khăn 

của tình hình trƣớc mắt, Đảng và Nhà nƣớc đã mạnh dạn tiến hành cuộc cách 

mạng triệt để trong nhiều lĩnh vực nói chung và trong đó có cả lĩnh vực 

QLKT nói riêng. Qua một số năm, bƣớc đầu kinh tế Việt Nam đã gặt hái đƣợc 

khá nhiều thành tựu quan trọng để góp phần xây dựng và thống nhất đất nƣớc. 

Tuy nhiên, do tƣ duy QLKT khi đó còn nặng về mệnh lệnh, hình thức 

và với chủ trƣơng xây dựng nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung nên nhiều hoạt 

động sản xuất kinh tế của các thành phần kinh tế tƣ nhân bị hạn chế, thậm chí 

gần nhƣ cấm đoán. Dƣới định hƣớng kinh tế kế hoạch tập trung, nền kinh tế 

Việt Nam chỉ bao gồm hai thành phần giữ vị trí độc tôn là kinh tế quốc doanh 

(thành phần kinh tế nhà nƣớc) và kinh tế tập thể (điển hình là các kinh tế hợp 

tác xã). Sau một số năm vận hành, thực tế đã chứng minh, hiệu quả mang lại 

của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là rất thấp. Những năm đầu của thập 

kỷ 80 thế kỷ 20 đã chứng minh sự khó khăn mọi mặt của đời sống kinh tế - xã 

hội khi đó. 

Thực tế cho thấy, tại các quốc gia phát triển, nền kinh tế của họ thƣờng 

vận hành theo dƣới dạng KTTT. Và do nhận thức đƣợc sự cần thiết phải đổi 

mới cơ chế QLKT, Đại hội VI của Đảng (12/1986) đã đề ra chủ trƣơng xóa bỏ 

cơ chế tập trung quan liêu bao cấp để chuyển sang nền sản xuất hàng hóa 

nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trƣờng, có sự quản lý của Nhà 

nƣớc, theo định hƣớng XHCN. Kế thừa và phát triển đƣờng lối đổi mới của 
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Đại hội VI, các đại hội về sau của Đảng ta đã khẳng định chủ trƣơng xây 

dựng nền KTTT định hƣớng XHCN. Qua một số năm triển khai, đất nƣớc đã 

giành đƣợc nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực kinh tế. Sau này, Báo 

cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá X tại Đại hội đại 

biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

bình quân 5 năm (1996 - 2000) đạt 7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội gấp 2,5 

lần so với giai đoạn 2001 - 2005, đạt 42,9% GDP. Mặc dù khủng hoảng tài 

chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhưng thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào 

nước ta đạt cao. Quy mô tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2010 tính 

theo giá thực tế đạt 101,6 tỉ USD, gấp 3,26 lần so với năm 2000; GDP bình 

quân đầu người đạt 1.168 USD” [10, tr. 2]. 

Qua đó, có thể khẳng định việc chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch 

hóa tập trung sang mô hình KTTT định hƣớng XHCN của Việt Nam là hoàn 

toàn đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh và tình hình thực tế của đất nƣớc. Việc 

đất nƣớc chuyển đổi sang KTTT là một bƣớc ngoặt mang tầm vóc lịch sử. 

KTTT đã tạo nhiều động lực để thúc đẩy các thành phần kinh tế tại Việt Nam 

phát triển mạnh mẽ. Diện mạo của Việt Nam sau gần 30 năm đổi mới đã thay 

đổi rõ nét. 

1.2.2.2. Yêu cầu hội nhập quốc tế theo chiều sâu và tác động 

Nghiên cứu gần đây của học giả Lê Danh Vĩnh cho rằng: “mức độ phụ 

thuộc lẫn nhau giữa kinh tế Việt Nam và kinh tế thế giới ngày càng tăng, Việt 

Nam đã là thành viên của tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO), của ASEAN, 

APEC, ASEM…” [34, tr. 186]. Mặt khác, thời gian gần đây Việt Nam đã và 

đang đàm phán để gia nhập Hiệp định thƣơng mại xuyên Thái Bình Dƣơng 

(TPP) và chúng ta còn phải mở cửa hoàn toàn thị trƣờng vào năm 2018 theo 

các cam kết với WTO. Nhƣ vậy, từ bối cảnh thế giới cho thấy, xu thế toàn cầu 
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hóa, hội nhập quốc tế đã và đang diễn ra ngày càng sôi động, mạnh mẽ, sâu 

sắc. Hơn nữa, nó còn làm hình thành sự liên kết, hợp tác, gắn bó mật thiết và 

thậm chí phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh 

tế. Nhiều tổ chức kinh tế, thƣơng mại lớn đã đƣợc hình thành trong phạm vi 

khu vực hoặc với quy mô toàn cầu. Nhận thức đƣợc tình hình mới, Bộ Chính 

trị đã ban hành Nghị quyết số 22 - NQ/TW ngày 10 - 4 - 2013 về hội nhập 

quốc tế, trong đó, đã chỉ rõ nhiệm vụ trong thời gian tới: “Chủ động và tích 

cực hội nhập quốc tế trên cơ sở giữ vững đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, 

vì lợi ích quốc gia, dân tộc…” [3, tr. 3]. 

Nhƣ vậy, có thể khẳng định, hội nhập quốc tế theo chiều sâu là một đòi 

hỏi tất yếu và rất cần thiết. Bởi lẽ, trƣớc xu thế hội nhập và toàn cầu hóa thì 

nền kinh tế Việt Nam không thể không vận động, hòa cùng dòng chảy chung 

của nền kinh tế toàn cầu. Hội nhập kinh tế theo chiều sâu sẽ mang lại cho nền 

kinh tế Việt Nam nhiều cơ hội, triển vọng phát triển. Đây là một hƣớng đi 

quan trọng của kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, cơ chế QLKT hiện nay của Việt 

Nam chắc chắn phải có những điều chỉnh, đổi mới căn bản để phù hợp hơn 

với những cơ hội và thách thức mới này. 

1.2.2.3. Yêu cầu phát triển bền vững và tác động  

Theo tác giả Đỗ Hoàng Toàn, “kinh tế là nền tảng của đời sống xã hội, 

là cơ sở của hệ thống chính trị, cho nên Nhà nƣớc càng phải làm chức năng 

kinh tế và QLKT. Trong các nhà nƣớc ngày nay không có nhà nƣớc nào đứng 

trên kinh tế hay đứng ngoài kinh tế” [29, tr.10]. Vì vậy, có thể thấy vai trò của 

quản lý nhà nƣớc đối với lĩnh vực kinh tế là rất quan trọng. Thực tế cho thấy, 

nhiều khi nền kinh tế phát triển bất thƣờng thì vai trò điều tiết của nhà nƣớc 

càng trở nên quan trọng. Bởi lẽ, hệ lụy của phát triển kinh tế có thể mang lại 

những hậu quả rất bất lợi cho mỗi quốc gia. 
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Ngày nay, phát triển bền vững đã trở thành một đòi hỏi có tính toàn cầu 

nên không một quốc gia nào chỉ mong muốn phát triển kinh tế mà không tính 

đến những hệ quả xấu của sự phát triển kinh tế tác động trở lại. KTTT là nền 

kinh tế hoạt động trên nguyên tắc tự do kinh tế nên điều đó có nghĩa mọi 

thành phần, mọi chủ thể kinh tế đều có quyền tự do kinh doanh trong khuôn 

khổ pháp luật cho phép. Mặt khác, hội nhập quốc tế mang lại các giao lƣu, 

thƣơng mại giữa nhiều quốc gia, hay giữa các thƣơng nhân ở khắp nơi trên thế 

giới. Điểm tích cực của nó thì nhƣ đã trình bày nhƣng khi phân tích các hệ 

quả xấu của KTTT và hội nhập quốc tế thì chúng ta cũng cần khẳng định rõ 

sự phân hóa giàu nghèo giữa các cá nhân, khu vực, sự phát triển kinh tế, khai 

thác, sử dụng các tài nguyên một cách bừa bãi… Nếu tình trạng trên kéo dài 

thì sẽ dẫn đến những hệ lụy cho đời sống kinh tế - xã hội của nhiều tầng lớp 

nhân dân và gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nƣớc về kinh tế. 

Vì vậy, với tƣ cách là nhà thiết kế và quản lý thị trƣờng, Nhà nƣớc phải 

điều hành linh hoạt cơ chế QLKT để điều tiết nền kinh tế hoạt động đúng với 

mục đích, và bảo đảm nguyên tắc “phát triển bền vững”. Có nhƣ vậy, Việt 

Nam mới có một nền KTTT lành mạnh, hiệu quả. Trong đó, các chủ thể kinh 

tế cùng hợp tác, kinh doanh, cạnh tranh và vẫn đảm bảo sự phát triển bền 

vững lâu dài. 

1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG VIỆC ĐỔI MỚI, HOÀN 

THIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƢỚC VÀ MỘT SỐ 

BÀI HỌC THAM KHẢO 

1.3.1. Kinh nghiệm của Singapore 

Là một quốc gia tiên tiến, hiện đại hàng đầu tại Đông Nam Á, 

Singapore là môi trƣờng đầu tƣ lý tƣởng của rất nhiều nhà đầu tƣ trên khắp 

thế giới. Với điều kiện tự nhiên hạn chế, nhƣng nhờ có tƣ duy QLKT phù hợp 

chỉ sau một số năm đƣợc tách ra khỏi Malaysia, Singapore đã vƣơn mình để 
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trở thành một trong những con “rồng” của châu Á ngày nay. Nghiên cứu cho 

thấy, “Singapore có bƣớc phát triển lớn về kinh tế kể từ khi giành đƣợc độc 

lập. Ở giai đoạn 1965 - 2004, mức độ tăng trƣởng kinh tế trung bình hàng 

năm đạt 7%. Giai đoạn này, GDP trên đầu ngƣời đã tăng hơn 50 lần và hiện 

tại đang ở mức khoảng 28.000 USD. Đạt đƣợc thành tựu kinh tế to lớn này là 

nhờ Singapore đã quản lý rất tốt nguồn lực về con ngƣời (nhân lực) và Phong 

trào năng suất, nó đã tạo động lực cho việc liên tục cải tiến và nâng cao kỹ 

năng làm việc.” [44]. 

Thực tế cho thấy, “những năm mới giành đƣợc độc lập, do sự khan 

hiếm về tài nguyên, Singapore phải phụ thuộc rất nhiều vào việc nâng cao 

năng suất để phát triển kinh tế. Chiến lƣợc này sau đó đã đƣợc đƣa vào 

chƣơng trình công nghiệp hóa với mục đích là giảm tỷ lệ thất nghiệp đang ở 

mức cao. Trong năm 1965, “hạt giống” đầu tiên về Phong trào năng suất đã 

đƣợc “gieo trồng” với việc ký kết Bản hiến chƣơng về sự phát triển công 

nghiệp giữa Ủy ban Công đoàn Quốc gia và Liên đoàn giới chủ Singapore. 

Với việc thành lập Trung tâm Năng suất Quốc gia và sự phát triển nhanh 

chóng của nền kinh tế và quá trình công nghiệp hóa. Vào năm 1972, Trung 

tâm Năng suất đã đƣợc chuyển thành Cơ quan Năng suất Quốc gia (NPB) và 

đƣợc giao nhiệm vụ phát triển một lực lƣợng lao động đạt tầm cỡ thế giới. 

Vào đầu những năm 1980, do thị trƣờng lao động nhỏ dẫn đến gia tăng về 

lƣơng. Các công ty nhận ra rằng để cạnh tranh thành công họ phải có hệ thống 

quản lý tốt hơn, và hơn nữa là họ phải có mối quan hệ tốt giữa quản lý và 

ngƣời lao động và khuyến khích làm việc theo nhóm…” [44]. 

Ngay sau đó, Singapore khởi xƣớng phong trào năng suất với “mục 

đích tạo ra một môi trƣờng thúc đẩy các hoạt động cải tiến năng suất ở cấp 

quốc gia, ngành và doanh nghiệp.” [44]. Nhờ sự vận động tốt của nhà nƣớc 

nên đến năm 1989, các công ty và các cá nhân đã tham dự tích cực vào phong 
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trào năng suất. Tuy nhiên, để có thể duy trì đƣợc sự tự bền vững của phong 

trào năng suất thì cần thiết phải tạo ra đƣợc ý thức về năng suất và coi đó là 

một phần của ý thức công việc. 

Trong những năm tiếp theo, môi trƣờng kinh tế Singapore thay đổi, kết 

quả của quá trình toàn cầu hóa, cạnh tranh ngày càng quyết liệt. Vì thế, từ nền 

kinh tế dựa vào lao động và sau đó là dựa vào đầu tƣ, Chính phủ Singapore đã 

điều chỉnh cơ chế và chính sách để không còn phụ thuộc vào lao động hay 

đầu tƣ. Họ đã “mở rộng nền kinh tế phải đến từ việc cải tiến hiệu quả việc sử 

dụng các nguồn lực của đất nƣớc hay đƣợc gọi là các yếu tố năng suất tổng 

thể (TFP). Các yếu tố tác động đến TFP bao gồm phát triển nguồn nhân lực, 

các hệ thống quản lý, đổi mới và cơ cấu lại nền kinh tế. Điều này đã dẫn đến 

sự hợp nhất giữa NPB và Viện Tiêu chuẩn và Nghiên cứu công nghiệp 

Singapore thành Cơ quan Năng suất và Tiêu chuẩn Singapore (PSB) vào năm 

1996. Để quản lý tốt hơn các yếu tố quyết định đến TFP, các lĩnh vực hoạt 

động mới của PSB là quảng bá năng suất, phát triển nhân lực, ứng dụng công 

nghệ, phát triển công nghiệp và phát triển các tiêu chuẩn và chất lƣợng. Theo 

chính sách của chính phủ, PSB cũng thực hiện một số dịch vụ thu phí nhƣ đào 

tạo, tƣ vấn, ứng dụng công nghệ, thử nghiệm và chứng nhận.” [44]. 

Bên cạnh đó, Chính phủ Singapore cũng rất quan tâm đến vấn đề tri 

thức và vì vậy, hiện nay, Singapore đang chuyển đổi sang nền kinh tế tri thức. 

“Môi trƣờng mới này đã yêu cầu chuyển đổi từ sự phát triển dựa vào các yếu 

tố đầu vào thành sự phát triển dựa vào đổi mới và từ sự hạn chế về tài nguyên 

thành sự giàu có về trí thức. Và kết quả mang lại từ việc tập trung vào khía 

cạnh con ngƣời trong giai đoạn đầu đã tạo ra nền tảng vững chắc cho các cải 

tiến trong tƣơng lai. Chỉ số rõ ràng nhất đó là nhận thức của xã hội về năng 

suất, 90% lực lƣợng lao động hiểu về năng suất so với 40% trƣớc đó. Ngày 

càng nhiều công nhân tham gia Nhóm kiểm soát chất lƣợng và đã tiêt kiệm 
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đƣợc khoảng 80 triệu Đô la Sing cho công ty của mình. Chi phí cho đào tạo 

tăng lên 3.6% của tổng chi trả so với 1.8% trƣớc đó. Quan trọng hơn, GDP 

trên đầu ngƣời tăng từ S$11,000 (năm 1981) lên tới S$37,600 (2003).” [44]. 

Tóm lại, hiệu quả từ việc đổi mới tƣ duy QLKT của Singapore trong 

một số năm đã biến quốc gia này từ một quốc gia nhỏ bé, không có tài nguyên 

thiên nhiên trở thành một quốc gia hùng mạnh, có đời sống kinh tế rất cao tại 

khu vực và trên thế giới. Câu hỏi nghiên cứu đƣợc đặt ra: liệu chúng ta có thể 

vận dụng, khai thác, học tập những gì từ hiệu quả QLKT của Singapore để 

nền kinh tế của Việt Nam có thể phát triển tốt hơn trong tƣơng lai ? 

1.3.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

Trung Quốc là quốc gia có vị trí địa lý và các điều kiện tự nhiên, kinh 

tế, xã hội, văn hóa khá gần gũi với Việt Nam. Trên thực tế, nhiều lĩnh vực 

hiện nay của Việt Nam nói chung cũng nhƣ lĩnh vực kinh tế nói riêng đều 

chịu ảnh hƣởng một phần từ Trung Quốc. 

Xuất phát từ một quốc gia vốn có truyền thống phong kiến nhiều thế 

kỷ, trong nhiều năm, kinh tế Trung Quốc luôn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu 

thốn, trì trệ. Tuy nhiên, cho đến nay, Trung Quốc đã chuyển mình để trở 

thành một trong hai nền kinh tế hùng mạnh nhất thế giới. Qua nghiên cứu 

kinh tế Trung Quốc một số năm gần đây cho thấy: “Tính đến năm 2012, 

Trung Quốc đã là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới về GDP danh nghĩa. Theo 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc 

năm 2011 đạt 7.298 tỉ đô la Mỹ, GDP bình quân đầu ngƣời đạt 5.417 đô la 

Mỹ, bằng khoảng 1/9 GDP bình quân đầu ngƣời của Mỹ (48.328 USD) và cao 

gấp 4 lần GDP bình quân đầu ngƣời của Việt Nam (1.374 USD). Nếu tính 

theo sức mua tƣơng đƣơng, GDP của Trung Quốc đạt 11.299 tỉ đô la Mỹ, 

GDP đầu ngƣời tƣơng đƣơng là 8.382 đô la Mỹ.” [48]. Đến năm 2013, Trung 
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Quốc vẫn “là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới nếu tính theo tổng sản phẩm 

quốc nội (GDP) danh nghĩa. GDP Trung Quốc 2013 là 9000 tỷ USD” [49]. 

Qua tìm hiểu cho thấy, “bắt đầu từ cuối năm 1978 các nhà lãnh đạo 

Trung Quốc đã tiến hành cải tổ nền kinh tế từ mô hình kinh tế kế hoạch hóa 

tập trung kiểu Xô viết sang nền kinh tế hƣớng thị trƣờng hơn nhƣng vẫn trong 

khuôn khổ kiểm soát của Đảng. Theo đó, Trung Quốc đã chuyển sang cơ chế 

khoán trong nông nghiệp thay cho hình thức hợp tác xã, tăng quyền hành đối 

với cán bộ địa phƣơng và lãnh đạo các nhà máy trong công nghiệp, cho phép 

hoạt động đối với một loạt các doanh nghiệp cỡ nhỏ trong các ngành dịch vụ 

và sản xuất nhỏ, và mở cửa nền kinh tế cho ngoại thƣơng và đầu tƣ nƣớc 

ngoài. Các chính sách kiểm soát giá cả cũng đƣợc nới lỏng. Kết quả là nền 

kinh tế Trung Quốc đại lục đã chuyển từ một nền kinh tế mệnh lệnh sang hình 

thức kinh tế hỗn hợp, dung hòa cả khuynh hƣớng tƣ sản lẫn vô sản.” [48]. 

Nền kinh tế này đƣợc Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi là nền kinh tế thị 

trƣờng xã hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc. 

“Vào thập niên 1980, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã cố gắng kết 

hợp các cải tổ kế hoạch hóa tập trung với định hƣớng thị trƣờng để tăng năng 

suất, mức sống và chất lƣợng công nghệ mà không làm tăng lạm phát, thất 

nghiệp, và thâm hụt ngân sách. Chính phủ Trung Quốc đã theo đuổi chính 

sách cải cách nông nghiệp, xóa bỏ chế độ công xã và áp dụng chế độ khoán 

đến hộ gia đình, cho ngƣời nông dân quyền quyết định lớn hơn trong nghề 

nông, đồng thời cũng khuyến khích các ngành phi nông nghiệp nhƣ các xí 

nghiệp hƣơng trấn ở vùng nông thôn, tăng cƣờng quyền tự chủ trong 

các doanh nghiệp quốc doanh, tăng tính cạnh tranh trên thị trƣờng và tạo điều 

kiện thuận lợi cho sự tiếp xúc giữa các doanh nghiệp Trung Quốc đại lục với 

các doanh nghiệp thƣơng mại nƣớc ngoài. Trung Quốc cũng dựa nhiều hơn 

vào các nguồn tài chính nƣớc ngoài và nhập khẩu.” [49]. 
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Đối với việc quản lý điều hành trong lĩnh vực thƣơng mại và dịch vụ, 

“Trung Quốc đã thử giảm bớt độc quyền ngoại thƣơng và nỗ lực hội nhập với 

hệ thống ngoại thƣơng thế giới. Trung Hoa đã gia nhập hệ thống thƣơng mại 

toàn cầu. Tháng 11 năm 1991, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã gia 

nhập APEC, sự gia nhập làm tăng cƣờng tự do thƣơng mại và hợp tác trong 

các vấn đề kinh tế, thƣơng mại, đầu tƣ và công nghệ… Tháng 11 năm 1999, 

Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đạt đƣợc một thỏa thuận song phƣơng lịch sử về 

quyền tiếp cận thị trƣờng, dọn đƣờng cho Trung Quốc gia nhập Tổ chức 

Thƣơng mại Thế giới (WTO). Là một phần của hiệp định tự do hóa thƣơng 

mại có ảnh hƣởng sâu rộng, Trung Quốc đã đồng ý giảm thuế quan và xóa bỏ 

các trở ngại thị trƣờng sau khi gia nhập tổ chức thƣơng mại thế giới này… 

Trung Quốc đã gia nhập WTO ngày 11 tháng 12 năm 2001” [49]. 

Nghiên cứu về sự thành công của kinh tế Trung Quốc cho thấy: “Sự 

phát triển của kinh tế Trung Quốc là nhờ sự kết hợp của nhiều yếu tố nhƣ giá 

lao động rẻ, cơ sở hạ tầng tốt, năng suất lao động cao, khả năng quản lý kinh 

tế tốt, chính sách kinh tế ƣu đãi và thuận lợi, và một đồng nội tệ đƣợc hạ thấp 

so với giá trị thực nhằm tăng sức cạnh tranh của hàng hóa Trung Quốc trên thị 

trƣờng xuất khẩu.” [48]. 

Hiện nay, mặc dù kinh tế thế giới vẫn đang trong khủng hoảng, suy 

thoái nhƣng theo một số báo cáo, “kinh tế Trung Quốc vẫn là động lực tăng 

trƣởng kinh tế khu vực” [40]. Điều này, khẳng định sức mạnh và sức ảnh 

hƣởng của kinh tế Trung Quốc. Mặt khác, hiện nay, các nhà lãnh đạo Trung 

Quốc cũng đang gấp rút tiến hành một số giải pháp, cải cách lớn về QLKT 

trong thời điểm cuối năm 2014 nhƣ: “Thƣc̣ hiêṇ giảm thủ tuc̣ hành chính, tính 

tới cuối tháng 6/2014 đa ̃giảm bớt đƣơc̣ tới 468 các thủ tục hành chính không 

cần thiết; Các địa phƣơng phải tự trang trải nợ nần. Tính tới cuối tháng 6/2013 

nơ ̣của các điạ phƣơng tới 10.800 tỉ Nhân dân tệ, tới cuối năm 2014 phải giảm 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Di%E1%BB%85n_%C4%91%C3%A0n_H%E1%BB%A3p_t%C3%A1c_Kinh_t%E1%BA%BF_ch%C3%A2u_%C3%81_-_Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=T%E1%BB%B1_do_th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_Th%C6%B0%C6%A1ng_m%E1%BA%A1i_Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%BF_quan
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Ng%C3%A0y_11_th%C3%A1ng_12&action=edit&redlink=1
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nơ ̣xuống chỉ còn laị 22%, năm 2015 là 17%; Cải cách phân phối thu nhập ; 

Cải cách chế độ tài chính thuế vụ ; Cải cách đăng ký bất động sản ; và Thành 

lâp̣ các khu phát triển kinh tế” [46]. Đây là những bài học, những kinh nghiệm 

quý giá mà Việt Nam có thể tiếp thu trong việc tiếp tục đổi mới quản lý điều 

hành nền kinh tế. 

1.3.3. Một số bài học tham khảo 

Từ việc nghiên cứu kinh nghiệm QLKT của Singapore và Trung Quốc, 

có thể nhận thấy rất nhiều điểm tiến bộ trong tƣ duy, cách thức QLKT của các 

nƣớc bạn, có thể vận dụng vào Việt Nam. Một số bài học rút ra từ Singapore 

và Trung Quốc nhƣ sau: 

Một là, hệ thống pháp luật về kinh tế của Singapore đƣợc xây dựng 

theo các chuẩn mực khách quan, khoa học, hiện đại và hiệu quả. Nghiên cứu 

cho thấy, pháp luật kinh tế của Singapore đƣợc xây dựng dựa trên nền tảng 

pháp luật Anh - Hoa Kỳ (common law) - những quốc gia có hệ thống pháp 

luật hiện đại và là khuôn mẫu cho nhiều quốc gia trên thế giới vận dụng theo. 

Đặc biệt, với tƣ duy QLKT khá thoáng, luật đầu tƣ của Singapore rất chú 

trọng tạo điều kiện để các công ty, thƣơng nhân từ khắp các quốc gia đến làm 

ăn, kinh doanh tại Singapore. Nếu nhƣ có sự so sánh với hệ thống pháp luật 

thực định tại Việt Nam hiện nay, chúng ta sẽ thấy sự khác biệt giữa hai hệ 

thống pháp luật là rất lớn. Nên chăng chúng ta cần có sự tìm hiểu và nghiên 

cứu kỹ lƣỡng từ nƣớc bạn để áp dụng phù hợp vào Việt Nam? 

Hai là, Singapore và Trung Quốc rất chú trọng đến vấn đề phát triển 

đội ngũ lao động (nhân lực). Do nhận thức đƣợc vị trí, tầm quan trọng của 

việc phát triển nguồn nhân lực, Chính phủ các nƣớc này đã xây dựng những 

chính sách phù hợp để đào tạo, hỗ trợ và nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 

nói chung và nhân lực trong QLKT nói riêng. Vì vậy, kết quả mang lại chính 

là Singapore và Trung Quốc đã có một đội ngũ đông đảo nhân lực với chất 
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lƣợng cao, hoạt động trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Và chính đội ngũ nhân 

lực này đã góp phần quyết định mang lại sự phát triển kinh tế mạnh mẽ cho 

Singapore và Trung Quốc. 

Ba là, Singapore và Trung Quốc có nhiều chính sách cổ vũ, khuyến 

khích, thu hút nhân dân tham gia vào các phong trào lao động, sản xuất để 

phát triển kinh tế. Trên thực tế, sự tham gia đông đảo của nhân dân chính là 

tiền đề và là điều kiện quan trọng để đất nƣớc phát triển kinh tế. 

Bốn là, Singapore luôn đề cao và phát triển nền kinh tế tri thức. Tri 

thức là tiền đề, là cơ sở để dẫn dắt mọi hành động, hành vi của từng chủ thể 

tham gia vào các quan hệ xã hội. Một quốc gia tiên tiến, hiện đại không thể là 

một quốc gia sản xuất nông nghiệp mà đó phải là một quốc gia công nghiệp, 

dịch vụ hiện đại với nền tảng là tri thức phát triển. Kinh tế tri thức đóng vai 

trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế của Singapore. Đây là 

điều mà Việt Nam cần học hỏi và nên triển khai nhanh chóng thời gian tới. 

Năm là, Trung Quốc rất chú trọng phát triển ngành thƣơng mại dịch vụ 

và du lịch. Với tiềm năng du lịch phong phú, Trung Quốc đã đẩy mạnh khai 

thác nguồn lực này. Trên thực tế, việc phát triển thƣơng mại dịch vụ và du 

lịch đã đem lại các nguồn thu mạnh mẽ cho kinh tế Trung Quốc. Cơ chế 

QLKT của Trung Quốc đối với các ngành này vẫn thƣờng xuyên đƣợc điều 

chỉnh linh hoạt để phù hợp với những biến động, thay đổi của tình hình trong 

nƣớc và quốc tế. 

Tóm lại, từ một quốc gia nhỏ bé, không có lợi thế về tài nguyên thiên 

nhiên nhƣng nhờ tƣ duy QLKT đột phá, Singapore đã phát triển kinh tế nhanh 

chóng và mạnh mẽ. Còn Trung Quốc là quốc gia phong kiến lâu đời nhƣng 

đến nay nhờ cơ chế QLKT phù hợp, khoa học, sáng tạo nên đã chuyển mình 

để trở thành một trong những siêu cƣờng kinh tế của thế giới. Khi nghiên cứu 

các nƣớc bạn, Việt Nam cần nghiêm túc tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm 
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quý báu và vận dụng một cách hài hòa, phù hợp nhất với các điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội của Việt Nam. 

 

Tiểu kết luận chƣơng 1 

Từ nghiên cứu những nội dung ở Chƣơng 1, có thể rút ra một số kết 

luận: 

Một là, nền kinh tế Việt Nam mới trải qua hai mô hình QLKT cơ bản 

đó là: nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung (kinh tế chỉ huy) và nền KTTT định 

hƣớng XHCN. Mỗi nền kinh tế đều có những đặc trƣng riêng bởi lẽ, kinh tế 

kế hoạch hóa tập trung chỉ chú trọng phát triển hai thành phần kinh tế là kinh 

tế nhà nƣớc (kinh tế quốc doanh) và thành phần kinh tế hợp tác xã (kinh tế tập 

thể). Trái ngƣợc với kinh tế kế hoạch hóa tập trung, KTTT chú trọng phát 

triển đa dạng các thành phần kinh tế. Điều này tạo động lực để các thành phần 

kinh tế tƣ nhân tồn tại và phát triển. Hiệu quả mang lại của hai mô hình kinh 

tế này cũng rất khác nhau. Mô hình kinh tế kế hoạch sau hơn 30 năm triển 

khai (1954 - 1986), đã làm cho đất nƣớc gặp rất nhiều khó khăn. Còn từ khi 

chuyển sang mô hình mới (1986 đến nay), mặc dù chúng ta mới chỉ có nền 

KTTT non trẻ nhƣng tác động của nó mang lại là đời sống kinh tế - xã hội 

ngày càng đƣợc nâng cao, kinh tế đất nƣớc phát triển nhanh chóng. 

Hai là, chức năng QLKT là một chức năng đối nội quan trọng của Nhà 

nƣớc. Chức năng QLKT có đối tƣợng tác động trực tiếp là mọi hoạt động kinh 

tế của đất nƣớc. Chức năng QLKT có mối quan hệ với các chức năng khác 

của Nhà nƣớc bởi lẽ chúng đều nhằm thực hiện mục đích chung là phát triển 

kinh tế, ổn định chính trị và bảo vệ an ninh, an toàn xã hội của Việt Nam. 

Ba là, hiện nay, xu hƣớng hội nhập quốc tế mà nhất là hội nhập về lĩnh 

vực kinh tế đang diễn ra rất sôi động. Nhƣ vậy, kinh tế Việt Nam bắt buộc 

phải hòa đồng vào dòng chảy kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, với xuất phát điểm 
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kinh tế nghèo nàn, lạc hậu nên kinh tế Việt Nam bắt buộc phải tìm ra một 

hƣớng đi phù hợp nhất với hoàn cảnh, điều kiện bên trong và phải bắt kịp 

những xu thế lớn của thời đại. Nhà nƣớc với vai trò là ngƣời thiết kế, định 

hƣớng và quản lý nền kinh tế phải phát huy khả năng, linh động thích ứng với 

các biến đổi kinh tế toàn cầu. Đồng thời, xây dựng nền kinh tế Việt Nam hội 

nhập theo chiều sâu với kinh tế thế giới và phải luôn chú trọng bảo đảm yêu 

cầu phát triển bền vững. 

Bốn là, tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm QLKT của các nƣớc phát triển là 

điều hết sức cần thiết và quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bởi lẽ, thông 

thƣờng các quốc gia giàu mạnh là các quốc gia đã có nền KTTT phát triển. 

Đây là điều đáng để chúng ta nghiêm túc tìm hiểu, nghiên cứu để có thể vận 

dụng phù hợp vào nền kinh tế của Việt Nam. 
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CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

Về cơ bản, để có thể nghiên cứu bất cứ đề tài khoa học nào, cũng đều 

phải có cách thức tiếp cận phù hợp với đối tƣợng nghiên cứu đã lựa chọn. Và 

trên cơ sở đó, cần thiết phải áp dụng những phƣơng pháp nghiên cứu thích 

hợp để có thể đạt đƣợc mục tiêu nghiên cứu đã xác định. Qua tìm hiểu cho 

thấy, phƣơng pháp nghiên cứu khoa học nói chính xác là cách thức tiếp cận, 

quan điểm, lập trƣờng xuất phát để có thể tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu. Bản 

thân QLKT là một phân ngành thuộc khoa học xã hội vì vậy, để có thể nghiên 

cứu các đối tƣợng của nó, cần thiết sử dụng những cơ sở phƣơng pháp luận và 

các phƣơng pháp nghiên cứu đề tài đặc thù của khoa học xã hội. 

Về phương pháp luận  

Để có thể đạt đƣợc những mục đích đã đặt ra, trong suốt quá trình 

nghiên cứu, tác giả luận văn dựa vào phép duy vật biện chứng và duy vật lịch 

sử của chủ nghĩa Mác - Lênin. Đồng thời, việc vận dụng tƣ tƣởng Hồ Chí 

Minh và các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về nhà nƣớc và pháp 

luật, đặc biệt là về Nhà nƣớc và pháp luật Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, 

phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế cũng rất đƣợc coi trọng trong 

quá trình nghiên cứu, hoàn thành luận văn.  

Về các phương pháp nghiên cứu cụ thể 

Với đối tƣợng và mục tiêu xác định, tác giả luận văn kết hợp sử dụng 

một số phƣơng pháp nghiên cứu điển hình của ngành khoa học xã hội nhƣ: 

phƣơng pháp tổng hợp, phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp so sánh... Trong 

đó, các phƣơng pháp nghiên cứu sau sẽ là phƣơng pháp chủ đạo của luận văn: 

- Phương pháp tổng hợp  
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Với quan điểm nhìn nhận đa chiều, luận văn kết hợp trình bày tổng hợp 

từ nhiều nguồn tài liệu khác nhau về chức năng QLKT của Nhà nƣớc. Mặt 

khác, tác giả luận văn còn dựa trên kết quả nghiên cứu của các phƣơng pháp 

khác, phƣơng pháp tổng hợp đƣợc luận văn vận dụng, kết hợp chúng lại với 

nhau nhằm mục đích có đƣợc sự nhận thức về vấn đề nghiên cứu một cách 

khoa học, đầy đủ và hệ thống. Trong luận văn phƣơng pháp tổng hợp đƣợc tác 

giả sử dụng tại nhiều phần nhƣ: tổng quan tình hình nghiên cứu, các vấn đề lý 

luận về chức năng QLKT, thực trạng chức năng QLKT… 

- Phương pháp phân tích 

Đây là phƣơng pháp đƣợc sử dụng khá nhiều để phân tích và đánh giá 

các quy định của hệ thống chính sách, pháp luật hiện hành tại Việt Nam về 

chức năng QLKT. Trên cơ sở đó, luận văn chỉ ra những điểm bất cập, hạn chế 

của những quy định này. Ngoài ra, phƣơng pháp phân tích còn đƣợc tác giả sử 

dụng ở nhiều nội dung cần thiết khác của luận văn. 

- Phương pháp so sánh 

Là phƣơng pháp đƣợc sử dụng không nhiều trong luận văn. Tuy nhiên, 

kết quả của phƣơng pháp so sánh giúp cho luận văn có cái nhìn tốt hơn về 

thực trạng thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc hiện nay. Tác giả đã vận 

dụng phƣơng pháp so sánh trong phần nghiên cứu về cơ chế QLKT của 

Singapore và Trung Quốc [chƣơng 1, phần 1.2.3] và so sánh đối chiếu với 

chƣơng 3 thực trạng thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc Việt Nam hiện 

nay. Trên cơ sở so sánh, luận văn tìm ra những ƣu điểm, nhƣợc điểm, sự tiến 

bộ hay lạc hậu… của cơ chế QLKT hiện hành ở Việt Nam hiện nay. 

Nói tóm lại, các phƣơng pháp nghiên cứu trên, đƣợc tác giả luận văn sử 

dụng để có thể phù hợp với vấn đề, nội dung của các chƣơng và kết hợp 
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chúng lại với nhau để giải quyết tốt nhất các yêu cầu và mục đích của đề tài 

luận văn. 

Về địa điểm và thời gian thực hiện nghiên cứu 

Địa điểm nghiên cứu: có thể nói, đề tài thực hiện chức năng QLKT của 

Nhà nƣớc Việt Nam là một đề tài nghiên cứu có phạm vi khá rộng lớn. Bởi 

vậy, các số liệu mà tác giả luận văn thu nhận đƣợc liên quan đến sự mô tả, 

báo cáo tổng quát nhiều vấn đề gắn với việc thực hiện chức năng QLKT của 

Nhà nƣớc trên phạm vi cả nƣớc. 

Thời gian nghiên cứu: tác giả luận văn thu thập số liệu từ các báo cáo 

về việc thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc trong phạm vi một số năm 

gần đây. 

Về các công cụ được sử dụng 

 Để có thể nghiên cứu đề tài, tác giả luận văn sử dụng các công cụ nhƣ 

các bản thống kê số liệu về thực trạng thực hiện chức năng QLKT của Nhà 

nƣớc Việt Nam trong một số năm gần đây. Trên cơ sở đó, tác giả phân tích, 

đánh giá các số liệu tổng hợp để tìm ra các tồn tại, hạn chế trong việc thực 

hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc. 

 Về mô tả các phương pháp nghiên cứu được sử dụng 

 Nhƣ đã trình bày, các phƣơng pháp nhƣ: phƣơng pháp tổng hợp, 

phƣơng pháp phân tích, phƣơng pháp so sánh là các phƣơng pháp nghiên cứu 

chủ đạo của luận văn. Tác giả cố gắng sử dụng, kết hợp những phƣơng pháp 

trên một cách khoa học, để từ đó có thể tiếp cận đối tƣợng nghiên cứu của đề 

tài nhằm đạt đƣợc mục đích nghiên cứu. Việc mô tả chi tiết nhiệm vụ của các 

phƣơng pháp đã đƣợc giới thiệu tại phần đầu của chƣơng 2. 

Về mô tả các chỉ tiêu nghiên cứu 

Một số chỉ tiêu nghiên cứu đƣợc luận văn xác định nhƣ sau: 
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Luận văn tổng hợp các thông tin, số liệu về tình hình thực hiện chức 

năng QLKT của Nhà nƣớc ở Việt Nam trong một số năm gần đây. 

Luận văn sử dụng các trích dẫn, tài liệu tham khảo một cách chính xác, 

chi tiết, đầy đủ để đảm bảo tính khoa học và sự nghiêm túc của quá trình 

nghiên cứu, hoàn thành luận văn. 

 

Tiểu kết luận chƣơng 2 

Từ nghiên cứu những nội dung tại Chƣơng 2, luận văn rút ra một số kết 

luận sau: 

Một là, để có thể tiến hành nghiên cứu, bƣớc đầu tiên chính là cần thiết 

phải xây dựng các phƣơng pháp nghiên cứu mà có thể áp dụng trong suốt quá 

trình nghiên cứu. Bởi lẽ, các phƣơng pháp nghiên cứu là các cách thức tiếp 

cận đến đối tƣợng của đề tài nghiên cứu. Vì vậy, nếu không vận dụng các 

phƣơng pháp nghiên cứu phù hợp sẽ dẫn đến sự mất định hƣớng, khó khăn 

trong việc nghiên cứu. 

Hai là, thực chất, mỗi phƣơng pháp nghiên cứu đều có những ƣu điểm 

và hạn chế. Vì thế, trong quá trình xây dựng luận văn, việc sử dụng hài hòa và 

đồng thời nhiều phƣơng pháp khác nhau là rất cần thiết. Sự bổ sung của các 

phƣơng pháp sẽ giúp tác giả luận văn có cái nhìn toàn diện, đầy đủ, chặt chẽ, 

chi tiết hơn về vấn đề nghiên cứu. 

Ba là, trong từng phần của luận văn, tác giả luôn tự xây dựng các câu 

hỏi nghiên cứu để từ đó vận dụng các phƣơng pháp nghiên cứu cho phù hợp 

với nội dung, yêu cầu của từng phần, từng câu hỏi nghiên cứu. Các phƣơng 

pháp nghiên cứu đều đƣợc thể hiện chi tiết, rõ ràng trong luận văn. 
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CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN  

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 

(GIAI ĐOẠN 2000 - 2010) 

3.1. KHÁI LƢỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 

CỦA CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ QUA CÁC THỜI KỲ 

3.1.1. Thời kỳ áp dụng mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung 

Việt Nam là một nƣớc có truyền thống sản xuất nông nghiệp lâu đời. 

Tƣ duy sản xuất nông nghiệp đã bám rễ trong tâm trí ngƣời Việt qua nhiều thế 

hệ. “Thời kỳ phong kiến dân tộc tự chủ (từ năm 938 - 1858), nền kinh tế Việt 

Nam kéo dài trong tình trạng tự nhiên, tự cấp, tự túc. Ở đó, nông nghiệp là 

nền tảng kinh tế, công thƣơng nghiệp phát triển phụ thuộc vào nông nghiệp và 

là hoạt động kinh tế phụ trợ cho nông nghiệp. Tầng lớp công thƣơng chuyên 

nghiệp còn quá ít so với dân cƣ cả nƣớc. Trong xã hội phong kiến Việt Nam, 

từ quốc sách của nhà nƣớc đến tâm lý dân chúng đều coi nghề nông là gốc, 

công thƣơng là nghề ngọn. Thực tế, hoạt động của công thƣơng nghiệp chỉ 

diễn ra trong khuôn khổ của nền kinh tế tự cấp, tự túc.” [14, tr. 285]. Có lẽ với 

“hạ tầng cơ sở” là một nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào nông nghiệp, chỉ 

coi nông nghiệp là quyết định nên “thƣợng tầng kiến trúc” của xã hội khi đó: 

suốt “thời kỳ Bắc thuộc và thời kỳ các triều đại phong kiến Việt Nam, các tƣ 

tƣởng pháp luật thống trị ở Việt Nam là tƣ tƣởng pháp luật phong kiến, phản 

ánh tồn tại xã hội của xã hội phong kiến Việt Nam với nền sản xuất nông 

nghiệp lạc hậu, phân tán, manh mún.” [12, tr. 52-53]. 

Mặt khác, cần phải nói đến chính sách “bế quan tỏa cảng” của các triều 

đại phong kiến Việt Nam cũng đã bóp nghẹt sự phát triển của kinh tế, thƣơng 

mại. Bởi lẽ, với tâm lý bảo thù, lo sợ bị nƣớc ngoài dòm ngó, nên các triều đại 

phong kiến luôn không cho phép các hoạt động kinh doanh, thƣơng mại phát 
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triển. Hệ quả là đất nƣớc trở thành lạc hậu, nghèo nàn, kiệt quệ về kinh tế. Chỉ 

đến thời kỳ sau này, theo nhà nghiên cứu Nguyễn Trí Dĩnh: “từ thế kỷ XVI 

đến thế kỷ XVIII, một số thành thị phong kiến trở nên phồn thịnh nhƣ Thăng 

Long, Phố Hiến, Hội An… Nơi đây các hoạt động buôn bán trao đổi khá sầm 

uất và có nhiều ngƣời nƣớc ngoài tới cƣ trú sinh sống.” [14, tr. 284]. Đây 

cũng là giai đoạn giao lƣu kinh tế thƣơng mại phát triển sôi động nhất của 

thời kỳ phong kiến Việt Nam. 

Trong giai đoạn xâm lƣợc (1858 - 1945), “thực dân Pháp ra sức bóc lột 

tài nguyên, nhân, vật lực của Việt Nam…” [42]. Mặt khác, cùng với nó là hệ 

thống pháp luật của Pháp đƣợc đƣa vào nhằm mục đích phục vụ cho các 

thƣơng gia Pháp khai thác thƣơng mại tại Việt Nam. Từ thời điểm này, ngƣời 

Việt mới biết đến các mô hình công ty kinh doanh thƣơng mại. Các giao lƣu 

trao đổi về kinh tế, thƣơng mại mới bắt đầu diễn ra mạnh mẽ hơn trƣớc. 

Sau năm 1954, ảnh hƣởng của hoàn cảnh, đất nƣớc tạm thời bị chia cắt 

thành hai miền Nam - Bắc. Miền Bắc bắt đầu xây dựng một nền kinh tế kế 

hoạch hóa tập trung với hai thành phần kinh tế chủ yếu là quốc doanh và tập 

thể. Tình trạng này kéo dài đến thời kỳ 10 năm đầu sau khi đất nƣớc thống 

nhất (1976 - 1985). Đến năm 1980 khi Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 

1980. Điểm cơ bản của Hiến pháp này chính là tiếp tục khẳng định mục tiêu 

phát triển nền kinh tế chủ yếu dựa trên hai thành phần hoạt động: kinh tế quốc 

doanh và kinh tế tập thể. Với tƣ duy QLKT này nên nếu trong thời kỳ phong 

kiến thƣơng nhân thƣờng bị miệt thị là “con buôn” thì trong giai đoạn này, họ 

còn bị hạ thấp phẩm giá hơn nữa để bị gọi là “bọn con phe”… Suốt thời kỳ 

này, tầng lớp thƣơng nhân đã bị xóa bỏ dƣới nhiều hình thức, hay cách thức 

khác nhau. Hậu quả sau đó là những khó khăn, bế tắc của cả hệ thống kinh tế 

- xã hội trong những năm đầu thập niên 80. 
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Nhận xét chung cho suốt thời kỳ phong kiến cho đến trƣớc khi thực dân 

Pháp xâm lƣợc Việt Nam (1858) thì nền kinh tế của Việt Nam là nền kinh tế 

nông nghiệp với tƣ duy QLKT khép kín, bế quan tỏa cảng của các triều đại 

phong kiến. Từ khi đất nƣớc giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1954) cho đến trƣớc khi tiến hành Đại hội lần thứ VI của 

Đảng Cộng sản Việt Nam (12/1986), nền kinh tế Việt Nam luôn đƣợc vận 

hành với tƣ duy QLKT kế hoạch hóa tập trung. Vì vậy, có thể đƣa ra câu hỏi 

và nhiệm vụ nghiên cứu: liệu khi kinh tế Việt Nam chuyển sang nền KTTT 

định hƣớng XHCN, có thể làm cho kinh tế đất nƣớc thay đổi so với nền kinh 

tế chỉ huy hay không ? 

3.1.2. Thời kỳ xây dựng nền kinh tế thị trƣờng định hƣớng xã hội 

chủ nghĩa đến nay 

Kể từ Đại hội VI (12/1986) của Đảng, đƣờng lối đổi mới, xây dựng nền 

kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo cơ chế KTTT có sự điều tiết của Nhà 

nƣớc manh nha đƣợc hình thành. Trên thực tế những năm 1986 đến 1990 đã 

chứng minh tính đúng đắn trong việc đổi mới cơ chế QLKT này. Cũng trong 

giai đoạn này, Hiến pháp năm 1992 đƣợc ban hành đã phần nào đáp ứng đƣợc 

nhu cầu bức thiết của đời sống kinh tế - xã hội khi đó. Hơn nữa, bản thân 

Hiến pháp 1992 cũng đã khẳng định: “Nhà nước thực hiện nhất quán chính 

sách phát triển nền KTTT định hướng XHCN. Cơ cấu kinh tế nhiều thành 

phần với các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh đa dạng dựa trên chế độ 

sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể, sở hữu tư nhân, trong đó sở hữu toàn dân và 

sở hữu tập thể là nền tảng.” [22, Điều 15]. Cụ thể hóa chủ trƣơng, đƣờng lối 

của Đảng, Nhà nƣớc đã ban hành nhiều đạo luật quan trọng để nhằm mục 

đích phát triển giao lƣu kinh tế, thƣơng mại. Trong đó, một số đạo luật đã tạo 

cơ sở chính trị, pháp lý cho sự phát triển khu vực kinh tế tƣ nhân ở nƣớc ta và 

là một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa quyết định trong quá trình đổi mới 
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kinh tế và tƣ duy QLKT, để từ đó chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, 

vận hành theo cơ chế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc theo định hƣớng 

XHCN. 

Sau này, trong Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 

20 năm đổi mới (1986 - 2006) của BCHTW Đảng năm 2005 cũng đã chỉ ra 

những thành tựu đạt đƣợc trong lĩnh vực kinh tế: “Đến nay, đã khẳng định 

xây dựng nền KTTT định hướng XHCN và coi đây là mô hình tổng quát của 

thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta… Khẳng định phát triển KTTT định 

hướng XHCN phù hợp với đặc điểm dân tộc… Xác định ở nước ta có ba chế 

độ sở hữu (toàn dân, tập thể, tư nhân), từ đó, tạo thành nhiều hình thức sở 

hữu, nhiều thành phần kinh tế đan xen hỗn hợp; xóa bỏ mọi hình thức phân 

biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế. Các thành phần kinh tế kinh doanh 

theo pháp luật đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền KTTT theo định 

hướng XHCN, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.” [8, 

tr. 64 - 66]. 

Hiện nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hóa 

thƣơng mại đang là vấn đề nổi bật của kinh tế thế giới. Xu thế này ngày càng 

dẫn đến sự liên kết, phối hợp và phụ thuộc lẫn nhau với mức độ ngày càng 

cao hơn giữa các quốc gia. Cần nhắc đến “một bƣớc ngoặt trong tiến trình hội 

nhập của Việt Nam: ngày 07 tháng 11 năm 2006, Việt Nam đã trở thành thành 

viên thứ 150 của WTO. Đó là một bƣớc tiến quan trọng trong cuộc trƣờng 

chinh cải cách, hội nhập để tăng trƣởng và phát triển của nƣớc ta, phản ánh 

quyết tâm cao của Đảng, Nhà nƣớc ta đối với quá trình cải cách và phát triển 

của đất nƣớc” [31, tr. 78]. Khi đất nƣớc tham gia, hòa nhập vào các diễn đàn 

kinh tế lớn nhất toàn cầu thì cũng từ đó, sẽ có nhiều nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

đầu tƣ vốn của họ vào Việt Nam. Việt Nam phải dần dần mở cửa thị trƣờng 

nội địa để đón nhận những làn sóng đầu tƣ, thƣơng mại của các nhà đầu tƣ 
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nƣớc ngoài muốn đến kinh doanh tại Việt Nam. Ngoài ra, “lịch sử cho thấy, 

tự do hoạt động kinh tế và vai trò của Nhà nƣớc luôn luôn là các yếu tố song 

hành nhƣ là tiền đề hay là điều kiện của nhau” [6, tr. 71]. Vì vậy, với tƣ cách 

là ngƣời trực tiếp định hƣớng, tạo lập môi trƣờng và quản lý điều hành nền 

kinh tế vĩ mô, Nhà nƣớc cần thiết xây dựng một hệ thống chính sách, pháp 

luật về QLKT hoàn chỉnh và phù hợp hơn. Nhƣ vậy, chức năng QLKT của 

Nhà nƣớc sẽ càng giữ vai trò hết sức quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh 

tế quốc tế của Việt Nam. Tuy nhiên, chức năng QLKT của Nhà nƣớc cũng 

cần phải bổ sung, hoàn thiện để linh hoạt thích ứng, nhạy bén với những biến 

động không ngừng của nền KTTT đang phát triển. 

Nói tóm lại, theo thời gian và cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nƣớc, tƣ duy QLKT cứng nhắc theo mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập 

trung đã bị xóa bỏ để nhƣờng chỗ cho sự phát triển của nền KTTT định 

hƣớng XHCN và có sự quản lý của Nhà nƣớc. Không thể phủ nhận những 

thành tựu quan trọng về kinh tế sau gần 30 năm đổi mới (1986 - 2014), qua đó 

càng khẳng định KTTT là một nền kinh tế rất phù hợp với các điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội của Việt Nam. Vì vậy, chức năng QLKT của Nhà nƣớc 

hiện nay càng cần thiết phải có sự điều chỉnh để phù hợp và hỗ trợ nền KTTT 

phát triển hơn nữa ở Việt Nam. 

3.2. NHỮNG THÀNH TỰU TRONG THỰC HIỆN CHỨC NĂNG 

QUẢN LÝ KINH TẾ Ở THỜI KỲ ĐỔI MỚI VỪA QUA VÀ NGUYÊN NHÂN 

3.2.1. Thành tựu 

Sau một số năm xây dựng và phát triển nền KTTT, Việt Nam đã giành 

đƣợc nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực nói chung và đặc biệt trong lĩnh vực 

kinh tế và QLKT nói riêng. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn 

qua 20 năm đổi mới (1986 - 2006) cho thấy: “Từ năm 1996 đến năm 2000 đã 
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đạt đƣợc nhịp độ tăng trƣởng cao. Tốc độ tăng trƣởng GDP bình quân của 10 

năm (1990 - 2000) đạt 7,5%; năm 2000 so với năm 1990, GDP tăng hơn 2 

lần. Trong 5 năm (2001 - 2005) của nhiệm kỳ Đại hội IX, GDP bình quân 

tăng gần 7,5%; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đáng kể, nguồn lực phát triển 

trong các thành phần kinh tế đã đƣợc huy động khá hơn. Năng lực cạnh tranh 

của nền kinh tế đƣợc cải thiện.” [8, tr. 68-69]. Liên quan đến việc thực hiện 

chức năng QLKT, Báo cáo tổng kết viết: “Nhà nƣớc đã từng bƣớc tách chức 

năng quản lý nhà nƣớc về kinh tế của các cơ quan nhà nƣớc, chức năng chủ 

sở hữu doanh nghiệp nhà nƣớc của Nhà nƣớc và chức năng kinh doanh của 

doanh nghiệp; chuyển từ quản lý cụ thể các hoạt động của nền kinh tế sang 

quản lý tổng thể nền kinh tế quốc dân; chuyển từ can thiệp trực tiếp vào nền 

kinh tế sang can thiệp gián tiếp thông qua hệ thống pháp luật, kế hoạch, cơ 

chế, chính sách và các công cụ điều tiết vĩ mô khác.” [8, tr. 72]. 

Giai đoạn 2001 - 2005 kinh tế đất nƣớc đã đạt đƣợc thành tựu: “Nền 

kinh tế đạt tốc độ tăng trƣởng khá cao, năm sau cao hơn năm trƣớc. Tổng sản 

phẩm trong nƣớc (GDP) 5 năm (2001 - 2005) tăng bình quân 7,5%/năm. Năm 

2005, GDP theo giá hiện hành ƣớc đạt 838 nghìn tỉ đồng, bình quân đầu 

ngƣời trên 10,0 triệu đồng (tƣơng đƣơng khoảng 640 USD” [9, tr. 1-2]. 

Thời gian gần đây (giai đoạn 2006 - 2010), theo Báo cáo chính trị của 

Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XI của Đảng đã chỉ rõ: “Nền kinh tế vƣợt qua nhiều khó khăn, thách thức, 

kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, duy trì đƣợc tốc độ tăng trƣởng khá, tiềm lực và 

quy mô nền kinh tế tăng lên, nƣớc ta đã ra khỏi tình trạng kém phát triển. Tốc 

độ tăng trƣởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7%. Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội 

gấp 2,5 lần so với giai đoạn 2001 - 2005, đạt 42,9% GDP. Mặc dù khủng 

hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, nhƣng thu hút vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài vào nƣớc ta đạt cao. Quy mô tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) năm 
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2010 tính theo giá thực tế đạt 101,6 tỉ USD, gấp 3,26 lần so với năm 2000; 

GDP bình quân đầu ngƣời đạt 1.168 USD. Hầu hết các ngành, lĩnh vực của 

nền kinh tế đều có bƣớc phát triển khá. Sự phát triển ổn định trong ngành 

nông nghiệp, nhất là sản xuất lƣơng thực đã bảo đảm an ninh lƣơng thực quốc 

gia. Kinh tế nông thôn và đời sống nông dân đƣợc cải thiện hơn trƣớc... từng 

bƣớc nâng cao khả năng cạnh tranh, đảm bảo cung cầu của nền kinh tế, giữ 

vững thị trƣờng trong nƣớc và mở rộng thị trƣờng xuất khẩu.” [10, tr. 2-3]. 

Nhấn mạnh sự phát triển và tầm quan trọng của thể chế KTTT, Đại hội 

XI của Đảng tiếp tục khẳng định: “Thể chế KTTT định hƣớng XHCN tiếp tục 

đƣợc xây dựng và hoàn thiện; chủ trƣơng, đƣờng lối đổi mới của Đảng tiếp 

tục đƣợc thể chế hoá thành luật pháp, cơ chế, chính sách ngày càng đầy đủ, 

đồng bộ hơn; môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh đƣợc cải thiện; các yếu tố thị 

trƣờng và các loại thị trƣờng tiếp tục hình thành, phát triển; nền kinh tế nhiều 

thành phần có bƣớc phát triển mạnh. Việc kiện toàn các tổng công ty, thí điểm 

thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nƣớc đạt một số kết quả. Giai đoạn 2006 - 

2010, doanh nghiệp nƣớc ta tăng hơn 2,3 lần về số doanh nghiệp và 7,3 lần về 

số vốn so với 5 năm trƣớc. Doanh nghiệp cổ phần trở thành hình thức tổ chức 

sản xuất kinh doanh phổ biến.” [10, tr.3]. 

Ngoài ra, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng khoá 

X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cũng đã tổng kết: “Mƣời 

năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 là giai đoạn 

đất nƣớc ta thực sự đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển nền 

KTTT định hƣớng XHCN và hội nhập quốc tế, đã đạt đƣợc những thành tựu 

to lớn và rất quan trọng. Kinh tế tăng trƣởng nhanh, đạt tốc độ bình quân 

7,26%/năm. Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) năm 2010 so với năm 2000 

theo giá thực tế gấp 3,26 lần; thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu gấp 5 lần; 

tuổi thọ bình quân tăng từ 67 tuổi lên 72,8 tuổi….” [10, tr. 14]. 
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Nói tóm lại, những thành tựu về QLKT trong gần 30 năm đổi mới và 

xây dựng nền KTTT (1986 - 2014) của Việt Nam là có ý nghĩa rất quan trọng. 

Bởi lẽ, đây chính là những tiền đề, là điều kiện cơ bản để nền kinh tế Việt 

Nam bắt kịp và hòa đồng vào kinh tế thế giới. Từ đó, vị thế và ảnh hƣởng của 

Việt Nam cũng sẽ đƣợc nâng cao trên thế giới. 

3.2.2. Nguyên nhân của thành tựu 

Khi phân tích các thành tựu trong lĩnh vực QLKT thì đó là kết quả của 

rất nhiều nguyên nhân khác nhau: 

Một là, đại đa số cán bộ và nhân dân đều đã coi việc phát triển kinh tế 

là mục tiêu quan trọng và cũng là động lực để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát 

triển giàu mạnh. Và đƣơng nhiên khi nhận thức đã thông suốt thì toàn thể cán 

bộ và nhân dân cùng đồng lòng nhất trí chung tay xây dựng một nền kinh tế 

tiên tiến, hiện đại. Tuy nhiên, để làm đƣợc điều này, phải kể đến công lao rất 

lớn của Nhà nƣớc khi đã cố gắng trong việc duy trì, xây dựng và phát triển 

nền kinh tế đất nƣớc để từ đó tạo cho mọi cá nhân có ý thức giữ gìn và phát 

triển nền kinh tế hơn nữa. 

Hai là, nhìn chung, Nhà nƣớc đã xây dựng, ban hành một hệ thống 

chính sách pháp luật phù hợp và hoàn chỉnh để thống nhất QLKT. Trƣớc khi 

ban hành ra một chính sách pháp luật thì Nhà nƣớc đã cố gắng nghiên cứu, 

phân tích, dự báo trƣớc tình hình kinh tế - xã hội, để từ đó đƣa ra một chính 

sách pháp luật hoàn thiện, phù hợp và có hiệu quả cao nhất. Nhìn chung, hệ 

thống các chính sách pháp luật về QLKT đã đƣợc xây dựng hài hòa và phù 

hợp với tình hình kinh tế - xã hội thực tế. Hơn nữa, việc phát triển kinh tế 

đƣợc Nhà nƣớc chú trọng xây dựng không những có cả chiều rộng lẫn chiều 

sâu, trong đó luôn chú trọng quan tâm phát triển kinh tế cả những vùng xâu 

vùng xa, vùng dân tộc ít ngƣời. Trên thực tế hầu hết các chính sách, pháp luật 

về QLKT của Nhà nƣớc đƣợc nhiều ngƣời dân đồng tình, hƣởng ứng và thực 
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hiện tốt tại nhiều địa bàn. Vì vậy, có thể nói, Nhà nƣớc đã rất linh hoạt trong 

việc nghiên cứu, phân tích, nắm bắt các biến động của nền kinh tế và rất linh 

động trong công tác QLKT. 

Ba là, đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về QLKT. 

Nhà nƣớc thƣờng xuyên tuyên truyền, phổ biến, giải thích, giáo dục pháp luật 

về QLKT và phát triển nền kinh tế quốc dân. Ngoài ra, Nhà nƣớc còn có 

nhiều đổi mới về nội dung, hình thức và phƣơng pháp thực hiện để cho các 

chính sách pháp luật về QLKT nhanh chóng đi vào đời sống kinh tế - xã hội 

và mang tính thực tiễn cao. Bên cạnh đó Nhà nƣớc còn có những tổng kết, 

đánh giá, rút kinh nghiệm và đƣa ra bài học cần thiết của việc thực hiện chính 

sách, pháp luật về QLKT. Chính việc làm này đã mang lại nhiều hiệu quả góp 

phần nâng cao năng lực QLKT của Nhà nƣớc. 

Bốn là, việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về QLKT của Nhà nƣớc 

đƣợc tiến hành thƣờng xuyên và liên tục. Nhà nƣớc có nhiều cố gắng trong 

việc khảo sát để nắm bắt tình hình thực tế để từ đó có những thay đổi, xây 

dựng những chính sách pháp luật mới có giá trị thực tế cao và phù hợp hơn 

với tình hình phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ những việc làm đó mà hệ thống 

pháp luật về QLKT hiện nay về cơ bản đã hoàn thiện và khá hiệu quả, để góp 

phần mang lại những thành tựu đối với việc QLKT. 

Năm là, đánh giá khách quan thì việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng 

nhƣ hiện nay sẽ mang lại nhiều lợi thế và cùng với nó là các thách thức cho 

Việt Nam. Để hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực của hội nhập quốc tế, 

Nhà nƣớc đã có sự điều chỉnh các chính sách pháp luật phù hợp để bảo vệ nền 

kinh tế Việt Nam an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Nhìn chung, nhờ 

sự linh động, nhạy bén của Nhà nƣớc nên hệ thống chính sách, pháp luật về 

QLKT vẫn đƣợc đảm bảo tốt trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế mạnh 

mẽ và luôn kịp thời điều chỉnh trƣớc mọi diễn biến. 



48 

 

3.3. Những nhƣợc điểm trong thực hiện chức năng quản lý kinh tế 

ở thời kỳ đổi mới vừa qua và nguyên nhân 

3.3.1. Nhƣợc điểm 

Quá trình thực hiện QLKT bƣớc đầu đã thu đƣợc nhiều thành tựu khả 

quan và rất đáng khen ngợi. Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng đó, chức 

năng QLKT của Nhà nƣớc cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Trong Báo 

cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 20 năm đổi mới (1986 - 

2006) có đoạn viết: “Chƣa hình thành một khung lý luận vững chắc về thể chế 

KTTT định hƣớng XHCN, nên nhiều khi chƣa tôn trọng đầy đủ và nhất quán 

những nguyên tắc của KTTT trong xây dựng, vận hành và xử lý các vấn đề 

của nền kinh tế. Chƣa xác định rõ và tạo đƣợc sự nhất trí cao về những đặc 

trƣng của nền KTTT định hƣớng XHCN, đặc biệt là về tính định hƣớng 

XHCN. Nhận thức chƣa rõ về vị trí, vai trò và mối quan hệ giữa các nhân tố 

cấu thành chủ yếu của nền KTTT. Nhà nƣớc, thị trƣờng và doanh nghiệp, nên 

chƣa phát huy tốt tác dụng của các nhân tố đó.” [8, tr. 109-110]. Mặt khác, 

Báo cáo cũng thẳng thắn thừa nhận thực trạng: “Trong chiến lƣợc 10 năm 

(2001 - 2010), với mục tiêu là đến năm 2010 “tạo đƣợc nền tảng để năm 2020 

nƣớc ta cơ bản trở thành một nƣớc công nghiệp theo hƣớng hiện đại”, thì 

phần việc tạo ra nền tảng trong 5 năm qua thực hiện còn có mặt chậm trễ và 

thiếu đồng bộ. Tích lũy từ nền kinh tế còn thấp… Kinh tế nhà nƣớc chƣa làm 

thật tốt vai trò chủ đạo, chất lƣợng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Kinh 

tế tập thể phát triển chậm và còn nhỏ bé. Kinh tế tƣ nhân chƣa phát triển 

mạnh đúng với tiềm năng. Kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài còn gặp khó 

khăn về môi trƣờng đầu tƣ và một số vƣớng mắc về cơ chế, chính sách… Thể 

chế KTTT định hƣớng XHCN chậm đƣợc hình thành đồng bộ. Hệ thống thị 

trƣờng còn bất cập. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế chậm… Các vùng kinh tế 
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trọng điểm chƣa phát huy tốt lợi thế so sánh và vai trò thúc đẩy các vùng khác 

phát triển…” [8, tr. 112-113]. 

Thực tiễn cho thấy, trong giai đoạn 2001 - 2005, Việt Nam gặp rất 

nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế trong lĩnh vực kinh tế và QLKT. Theo 

Báo cáo của Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ X của Đảng ngày 10 tháng 4 năm 2006: “Chất lƣợng phát 

triển kinh tế - xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn kém. Tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế 5 năm qua vẫn thấp hơn so với khả năng và thấp hơn 

nhiều nƣớc trong khu vực ở thời kỳ đầu công nghiệp hoá. Qui mô nền kinh tế 

còn nhỏ, thu nhập bình quân đầu ngƣời thấp. Khả năng cạnh tranh của nền 

kinh tế còn kém; chi phí kinh doanh cao... Chƣa thực hiện thật tốt việc kết 

hợp tăng trƣởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội… Thể chế KTTT 

định hƣớng XHCN còn nhiều hạn chế, các cân đối vĩ mô chƣa thật vững chắc. 

Việc xây dựng thể chế KTTT định hƣớng XHCN còn nhiều vƣớng mắc và 

chƣa thật đồng bộ. Thị trƣờng tài chính, thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng 

khoa học và công nghệ phát triển chậm, chƣa đáp ứng kịp yêu cầu. Quản lý 

nhà nƣớc đối với từng loại thị trƣờng còn nhiều bất cập. Một số nguyên tắc 

của thị trƣờng bị vi phạm.” [9, tr. 10-12]. 

Còn trong giai đoạn 2006 - 2010, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 

Trung ƣơng Đảng khoá X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng 

đã chỉ rõ các hạn chế, khuyết điểm liên quan đến QLKT: “Kinh tế phát triển 

chƣa bền vững; chất lƣợng, hiệu quả, sức cạnh tranh thấp, chƣa tƣơng xứng 

với tiềm năng, cơ hội và yêu cầu phát triển của đất nƣớc; một số chỉ tiêu 

không đạt kế hoạch. Tăng trƣởng kinh tế chủ yếu theo chiều rộng dựa vào 

tăng đầu tƣ, khai thác tài nguyên; các cân đối vĩ mô chƣa vững chắc. Cơ cấu 

kinh tế giữa các ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hƣớng tích cực nhƣng còn 

chậm. Cơ cấu trong nội bộ từng ngành cũng chƣa thật hợp lý. Năng suất lao 
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động xã hội thấp hơn nhiều so với các nƣớc trong khu vực. Năng lực cạnh 

tranh quốc gia chậm đƣợc cải thiện. Đầu tƣ vẫn dàn trải. Hiệu quả sử dụng 

các nguồn vốn đầu tƣ còn thấp, còn thất thoát, lãng phí, nhất là nguồn vốn đầu 

tƣ của Nhà nƣớc… Các chỉ tiêu tốc độ tăng trƣởng kinh tế (GDP) và chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế không đạt kế hoạch Đại hội X đề ra. Những yếu tố bảo 

đảm định hƣớng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trƣờng chƣa đƣợc chú ý 

đúng mức. Một số tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp nhà nƣớc kinh doanh 

thua lỗ, gây bức xúc trong xã hội. Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, 

các nông, lâm trƣờng quốc doanh chậm, lúng túng. Quản lý thị trƣờng, nhất là 

thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng tài chính, có lúc còn lúng túng, sơ hở, thiếu 

chặt chẽ dẫn đến tình trạng đầu cơ, làm giàu bất chính cho một số ngƣời; 

chính sách phân phối còn nhiều bất hợp lý.” [10, tr.8-9]. 

Từ những tồn tại, hạn chế trên cho thấy nền kinh tế của Việt Nam hiện 

nay còn rất nhiều yếu kém. Vì vậy, trong thời gian tới, việc hoàn thiện chức 

năng QLKT của Nhà nƣớc là rất quan trọng và cấp bách. 

3.3.2. Nguyên nhân của nhƣợc điểm 

Công tác quản lý nhà nƣớc đối với lĩnh vực kinh tế hiện nay còn có 

những nhƣợc điểm trên là do các nguyên nhân chủ yếu sau: 

 3.3.2.1. Nguyên nhân liên quan đến tổ chức bộ máy quản lý và năng 

lực của cán bộ làm công tác quản lý kinh tế 

Về tổ chức bộ máy QLKT của Nhà nước hiện nay: 

Nguyên tắc chung, hệ thống các cơ quan nhà nƣớc tại Việt Nam luôn 

đƣợc tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Về lý thuyết, các cơ quan 

nhà nƣớc phải luôn có sự phân công, phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức 

và quản lý điều hành, thực thi các chính sách, pháp luật. Tuy nhiên, trên thực 

tế, hiện nay bộ máy các cơ quan nhà nƣớc lại đƣợc tổ chức một cách khá cồng 
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kềnh, phức tạp, nhiều tầng nấc... Điều này dẫn đến nhiều khi do biên chế cồng 

kềnh nên rất khó khăn để quản lý, phối hợp. Vì thế, việc đùn đẩy trách nhiệm, 

né tránh khó khăn giữa các cơ quan nhà nƣớc với nhau vẫn xảy ra khá phổ 

biến. Hậu quả là làm cho biên chế nhà nƣớc càng thêm cồng kềnh, lãng phí 

mà hiệu quả về mặt thực tế quản lý lại không cao. Điều đó khiến cho công tác 

quản lý nhà nƣớc về kinh tế chƣa thật sự bảo đảm hiệu quả và chất lƣợng. 

Về năng lực của cán bộ làm công tác QLKT hiện nay: 

Qua tìm hiểu cho thấy, việc bố trí, sử dụng cán bộ chuyên trách về 

QLKT và trình độ chuyên môn về QLKT của một bộ phận cán bộ ở một số 

nơi còn chƣa đáp ứng đƣợc với các yêu cầu và nhiệm vụ. Có lẽ điều đó xuất 

phát từ tâm lý chủ quan trong việc tuyển dụng, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ. 

Chính vì thế, chuyên môn của các cán bộ QLKT này không thể đáp ứng tốt 

công việc khi đƣợc phân công.  

3.3.2.2. Nguyên nhân trong tổ chức thực hiện 

Trên thực tế, công tác tổ chức thực hiện về vấn đề quản lý nhà nƣớc đối 

với nền kinh tế hiện nay còn rất nhiều bất cập, hạn chế. Việc đổi mới, cải tiến 

nội dung, hình thức, phƣơng pháp quản lý nhà nƣớc đối với kinh tế vẫn rất 

chậm chạp. Nhìn chung, với sự phát triển không ngừng của kinh tế - xã hội và 

việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng thì sự thay đổi phƣơng pháp quản lý 

Nhà nƣớc đối với kinh tế còn chƣa kịp thời, thiếu linh hoạt, nhạy bén với tình 

hình biến động trên. 

3.3.2.3. Nguyên nhân về mặt pháp lý  

Có thể nói hệ thống chính sách và pháp luật về QLKT của Nhà nƣớc ta 

hiện nay chƣa thật sự hiệu quả, phù hợp với thực tiễn phát triển nền kinh tế 

đất nƣớc.  

Việc xây dựng hệ thống chính sách, pháp luật về kinh tế và QLKT vẫn 

còn mang nặng tính hình thức, thiếu tính thực tiễn cho nên hiệu quả thực hiện 
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không cao. Ngoài ra, việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về QLKT 

rất chậm, nên lại càng khó theo kịp với các biến động kinh tế. 

 Bên cạnh đó, việc bảo vệ các chính sách và pháp luật về kinh tế và 

QLKT vẫn còn lỏng lẻo, nhiều kẽ hở. Thực tế một số năm gần đây cho thấy 

những hiện tƣợng vi phạm pháp luật về kinh tế và QLKT có xu hƣớng phát 

triển nhanh, ngày càng tinh vi hơn trƣớc và vẫn chƣa đƣợc ngăn chặn xử lý 

kịp thời. Mặt khác, phải thừa nhận hệ thống pháp luật về QLKT hiện nay còn 

chƣa đủ mức quyết liệt, chặt chẽ và linh động để có thể giải quyết triệt để 

những tồn tại trên. 

3.3.2.4. Nguyên nhân liên quan đến nhận thức của cán bộ, nhân dân 

đối với công tác quản lý kinh tế của Nhà nước 

Trên thực tế hiện nay, việc phổ biến chính sách, pháp luật về lĩnh vực 

kinh tế và QLKT cho cán bộ và quần chúng nhân dân vẫn chƣa đƣợc sâu rộng 

và chƣa đƣợc quan tâm đúng mức. Chính điều này đã dẫn tới một bộ phận 

không nhỏ cán bộ và nhân dân chƣa nhận thức đúng tầm quan trọng của việc 

phát triển kinh tế và tham gia giám sát hoạt động QLKT của Nhà nƣớc. Thực 

chất, vấn đề này không phải khó giải quyết nhƣng do bị đánh giá không đúng 

mức nên từ lâu luôn bị các cơ quan có thẩm quyền phổ biến, tuyên truyền 

xem nhẹ. Đây chính là thiếu sót mang tính cơ bản và rất cần Nhà nƣớc có 

những chủ trƣơng để khắc phục và giải quyết kịp thời. 

3.3.2.5. Nguyên nhân liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, 

giám sát hoạt động quản lý kinh tế và an ninh kinh tế 

 Thanh tra, kiểm tra và giám sát trong lĩnh vực QLKT là khâu quan 

trọng trong việc bảo vệ hệ thống chính sách, pháp luật về QLKT. Ngoài ra, 

việc thanh tra, kiểm tra còn góp phần phát hiện các khuyết điểm, thiếu sót, bất 

cập trong công tác thực hiện QLKT để từ đó kịp thời khắc phục, xử lý các tồn 
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tại đó. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy, công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát 

QLKT chƣa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế. Điều đó đƣợc minh chứng bởi 

hàng loạt sai phạm về kinh tế xảy ra sau một thời gian tƣơng đối lâu mới đƣợc 

các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát phát hiện. Hạn chế lớn này xuất 

phát từ nhiều lý do, nhƣng trƣớc hết phải thừa nhận chúng ta vẫn chƣa thật sự 

coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Mặt khác, thẩm quyền của các 

cơ quan đƣợc giao nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát vẫn chƣa phù hợp 

với trách nhiệm mà các cơ quan này đang tiến hành. Chính sự lỏng lẻo trong 

công tác này đã dẫn đến nhiều sai phạm trong lĩnh vực kinh tế và QLKT tồn 

tại kéo dài và gây ảnh hƣởng nặng nề đối với nền kinh tế. 

Nói tóm lại, sau khi nghiên cứu những nhƣợc điểm và nguyên nhân của 

nhƣợc điểm trong việc thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc, có thể rút 

ra những hạn chế chủ yếu sau:  

+ Phần lớn cán bộ, nhân dân chƣa thật sự quan tâm đến vấn đề quản lý 

nền kinh tế của Nhà nƣớc.  

+ Tổ chức bộ máy QLKT và năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, 

công chức QLKT còn nhiều bất cập, chƣa phù hợp với yêu cầu phát triển 

KTTT và hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Cách thức tổ chức thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc ta hiện 

nay còn lạc hậu, tồn tại nhiều bất cập. 

+ Hệ thống chính sách, pháp luật về QLKT còn chƣa phù hợp với tình 

hình thực tế. 

+ Công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát đối với lĩnh vực QLKT còn 

nhiều yếu kém, thiếu sót. 
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Tiểu kết luận chƣơng 3 

Từ nghiên cứu những nội dung tại Chƣơng 3, luận văn rút ra một số kết 

luận sau: 

Một là, Việt Nam là một quốc gia vốn có truyền thống hoạt động nông 

nghiệp lâu đời. Vì thế, tƣ duy kinh tế và QLKT của ngƣời Việt là rất hạn chế. 

Chỉ từ khi thực dân Pháp xâm lƣợc (1958), cùng với đó là quá trình khai thác 

thuộc địa nên các thƣơng nhân từ nhiều quốc gia mới bắt đầu đến kinh doanh, 

buôn bán tại Việt Nam. Điều này góp phần làm cho ngƣời Việt hiểu biết thêm 

về hoạt động kinh tế, thƣơng mại. Tuy nhiên, phải đến sau năm 1986, khi 

nƣớc ta xây dựng nền KTTT định hƣớng XHCN thì tƣ duy kinh tế và quản lý 

nhà nƣớc về kinh tế mới có một số thay đổi bƣớc đầu về “chất”. Với cơ chế 

đầu tƣ cởi mở, đồng thời hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thừa nhận sự tồn tại đa 

dạng các loại hình chủ thể kinh doanh nên nhiều thành phần kinh tế (trong đó 

có kinh tế tƣ nhân) mới có cơ hội tồn tại và phát triển. Điều đó đã góp phần 

mang lại hiệu quả cao hơn cho nền kinh tế quốc dân. Bởi lẽ, kinh tế tƣ nhân 

thƣờng là thành phần kinh tế khá nhỏ, hẹp về quy mô nên rất thu hút ngƣời 

dân Việt Nam tham gia kinh doanh, buôn bán. Trên thực tế, cơ chế QLKT 

theo kiểu KTTT đã làm cho nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, 

mạnh mẽ. 

Hai là, kể từ khi xây dựng nền KTTT định hƣớng XHCN (từ sau năm 

1986) cho đến nay, Việt Nam đã giành đƣợc nhiều thành tựu quan trọng về 

kinh tế. Có đƣợc các thành quả đó là do sự chỉ đạo tài tình của Đảng Cộng sản 

Việt Nam, sự điều hành khéo léo của Nhà nƣớc. Mặt khác, đó còn là sự cố 

gắng nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ và nhân dân. Khi phân tích 

nguyên nhân của các thành tựu, có thể nhận thấy đó là kết quả của rất nhiều 

nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nguyên nhân rất quan trọng là Nhà nƣớc 



55 

 

hiện nay đã và đang xây dựng một hệ thống chính sách, pháp luật về QLKT 

hiệu quả, linh động, chất lƣợng và ngày càng phù hợp với tình hình thực tế 

kinh tế - xã hội tại Việt Nam. Sự điều tiết của Nhà nƣớc đối với nền kinh tế 

thông qua chức năng QLKT là rất quan trọng. Vì vậy, càng có thể khẳng định: 

chức năng QLKT là một chức năng có vị trí đặc biệt trong hệ thống các chức 

năng của Nhà nƣớc. 

Ba là, bên cạnh những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và 

QLKT ở Việt Nam thời gian qua, thực tiễn cũng cho thấy một thực trạng rất 

đáng báo động đó là nền kinh tế hiện nay còn nhiều mặt yếu kém. Sự phát 

triển quá nóng của thị trƣờng chứng khoán, thị trƣờng bất động sản, thị trƣờng 

vàng... đã và đang để lại những hệ lụy không tốt cho tổng thể nền kinh tế. Mặt 

khác, sở hữu chéo giữa các ngân hàng hay các tổ chức tín dụng cũng làm cho 

sự quản lý kinh tế vĩ mô của Chính phủ gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp. 

Nhƣ vậy, rõ ràng Nhà nƣớc vẫn chƣa thực hiện tốt chức năng QLKT. Điều 

này đòi hỏi phải có sự nghiên cứu để tìm ra các giải pháp hiệu quả và phù hợp 

hơn với tình hình biến động của nền kinh tế Việt Nam thời gian tới. 
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CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN TĂNG CƢỜNG 

VIỆC THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ 

NƢỚC VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 

4.1. Nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy quản lý và năng lực cán bộ 

quản lý kinh tế 

Một là, cần xác định đúng vai trò của Nhà nƣớc đối với sự phát triển 

của nền kinh tế. Nhà nƣớc phải tập trung mọi nỗ lực vào việc đổi mới thể chế, 

kiến tạo môi trƣờng sản xuất kinh doanh ngày càng thông thoáng và thuận lợi; 

đồng thời phải làm tốt hơn vai trò định hƣớng, quản lý và điều hành sự phát 

triển của nền kinh tế. Về cơ bản, Nhà nƣớc thực hiện những hoạt động nhằm 

hƣớng vào sự thống nhất tƣ tƣởng, tuyên truyền các chủ trƣơng, chính sách 

của Đảng và Nhà nƣớc, tăng cƣờng hoạt động QLKT nhằm xây dựng nền 

kinh tế Việt Nam trở nên tiên tiến và hiện đại. Trong QLKT, Nhà nƣớc không 

nên xác lập khuôn mẫu định sẵn cho nền kinh tế, vì nhƣ vậy, sẽ tạo ra sự áp 

đặt từ trên xuống, không phát huy đƣợc tính sáng tạo, tính linh động, phong 

phú vốn là đặc trƣng của KTTT. Nhà nƣớc cần tổ chức và thiết lập một cơ chế 

QLKT hợp lý nhằm đảm bảo đƣợc các quyền và lợi ích chính đáng của các 

nhà đầu tƣ khi tham gia kinh doanh. Bên cạnh đó, cần phải xác định rõ thẩm 

quyền và nâng cao chất lƣợng hoạt động của các cơ quan, tổ chức thực hiện 

chức năng QLKT Nhà nƣớc.  

Hai là, cần củng cố, sắp xếp lại các cơ quan chuyên trách QLKT, đồng 

thời đổi mới nội dung và phƣơng thức quản lý nhà nƣớc về kinh tế. Nội dung 

quản lý nhà nƣớc đối với lĩnh vực kinh tế cần đƣợc xác định theo hƣớng mở.  

Bởi lẽ, bản thân kinh tế là một khái niệm hết sức phức tạp, đa nghĩa và tất cả 

các hoạt động đều nhằm duy trì đời sống vật chất cho con ngƣời. Hiện nay, 

trong bộ máy nhà nƣớc có thành lập một số cơ quan chuyên trách về lĩnh vực 
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QLKT nhƣ Bộ Tài Chính, Bộ Công Thƣơng, Ngân hàng Nhà nƣớc, Kho bạc 

Nhà nƣớc... hoặc một số cơ quan cũng có chức năng liên quan đến QLKT nhƣ 

Bộ Kế hoạch và đầu tƣ, Kiểm toán Nhà nƣớc, Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nƣớc, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Phòng Thƣơng mại và công nghiệp 

Việt Nam (VCCI)... Nhìn chung, đây đều là sự phân công để thực hiện chức 

năng quản lý nhà nƣớc về lĩnh vực kinh tế. Hoạt động QLKT cần đƣợc thực 

hiện ở tất cả các bộ, ban, ngành. Nội dung quản lý nhà nƣớc đƣợc nhìn nhận 

theo hƣớng mở sẽ có ý nghĩa tích cực khi coi sự nghiệp xây dựng và phát 

triển nền KTTT ở Việt Nam là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân. Tất cả các 

thiết chế trong bộ máy nhà nƣớc, khi thực hiện các hoạt động QLKT đều cần 

cân nhắc đến giá trị kinh tế của hoạt động do mình đảm nhận. Mặt khác, Nhà 

nƣớc cũng nên rà soát, chấn chỉnh lại, đồng thời tạo điều kiện và tăng cƣờng 

trách nhiệm đối với những cơ quan có thẩm quyền cấp dƣới để giúp đỡ, hỗ trợ 

các cơ quan chuyên trách cấp trên về lĩnh vực QLKT để thực hiện tốt nội 

dung công việc QLKT. 

Ba là, chủ động và tích cực đổi mới, đáp ứng các yêu cầu xã hội và 

luôn đầu tƣ thích đáng, có trọng điểm đối với các lĩnh vực kinh tế. Bộ máy 

QLKT cần đƣợc xây dựng theo hƣớng tinh gọn, có khả năng thích ứng linh 

hoạt, sáng tạo và không ngừng học hỏi để phát triển. Các chủ thể QLKT cần 

tự đổi mới tƣ duy của chính mình để nâng cao năng lực nhận thức, thích ứng 

với sự thay đổi của thời đại, chủ động đối phó với mọi thách thức trong thời 

kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Những ngƣời có trách nhiệm lãnh đạo và điều 

hành QLKT cần phải nhạy bén về tƣ duy, có sự quyết đoán và có kiến thức 

vững chắc về chuyên môn, nghiệp vụ. Ngoài ra, Nhà nƣớc cần có kế hoạch 

đầu tƣ thích đáng và có trọng điểm đối với những địa bàn kinh tế quan trọng 

dựa trên những kết quả nghiên cứu kỹ lƣỡng về nhu cầu của xã hội cũng nhƣ 

vai trò tác động tích cực của lĩnh vực kinh tế đó đối với đời sống của xã hội. 
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Bốn là, tăng cƣờng đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

của đội ngũ cán bộ QLKT. Nhà nƣớc cần coi trọng hơn nữa công tác đào tạo 

đối với cán bộ QLKT và coi nó là một nhiệm vụ cấp bách, quan trọng. Bởi lẽ, 

năng lực chuyên môn của các cán bộ QLKT là yếu tố quyết định kết quả của 

việc cải cách quản lý nhà nƣớc về kinh tế. Mặt khác, bên cạnh khả năng 

chuyên môn thì cần phải xây dựng và thực hiện cơ chế chọn lọc, tuyển dụng 

những cán bộ có đủ đức, tài để tham gia vào công tác QLKT. Vì thế, chúng ta 

nên xây dựng tiêu chuẩn đối với cán bộ QLKT và thực hiện chuẩn hoá đội 

ngũ cán bộ QLKT. Theo đó, cán bộ QLKT phải là nhà chuyên môn giỏi, có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế đƣợc giao phụ trách, có năng lực quản lý, 

có khả năng nắm bắt nhanh nhạy và linh hoạt tình hình, biến động thực tế... 

Đội ngũ cán bộ vững chắc, tin cậy và tài năng sẽ là cơ sở quan trọng để Nhà 

nƣớc yên tâm ban hành những chủ trƣơng chính sách pháp luật về lĩnh vực 

QLKT phù hợp và có triển vọng mang lại hiệu quả cao. 

4.2. Nhóm giải pháp về cách thức tổ chức thực hiện 

Một là, Nhà nƣớc cần đổi mới, chú trọng đễn những hiệu quả thiết thực 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về QLKT và 

phát triển nền KTTT. Sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nƣớc là sự 

nghiệp bắt buộc chung của tất cả các thành viên trong xã hội. Nói cách khác, 

sự nghiệp xây dựng nền KTTT Việt Nam tiến tiến, hiện đại phải đƣợc coi là 

sự nghiệp của quần chúng. Để có thể thực hiện đƣợc điều này cần phải khắc 

phục triệt để những “căn bệnh” phô trƣơng, hình thức, chiếu lệ, hời hợt... 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về QLKT và phát 

triển nền KTTT. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

QLKT và phát triển nền KTTT có một tầm quan trọng to lớn và rất thực tế, 

bởi lẽ nếu nhƣ chúng không đƣợc quan tâm đúng mức thì hiệu quả thực hiện 

chính sách, pháp luật về QLKT và phát triển KTTT sẽ khác. Hiện nay, công 
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việc này tuy có đƣợc Nhà nƣớc quan tâm nhƣng vẫn chƣa đạt đƣợc những kết 

quả cao trong thực tế. Vì vậy, cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về QLKT và phát triển 

KTTT. Giải pháp phù hợp hiện nay là chúng ta nên tiến hành đồng thời việc 

phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật về QLKT và phát triển KTTT 

bằng nhiều hình thức khác nhau nhƣ: khai thác, sử dụng nhiều hơn các 

phƣơng tiện thông tin truyền thông đại chúng; phát động các phong trào thi 

đua phòng chống vi phạm pháp luật; tổ chức các buổi nói chuyện, toạ đàm về 

việc thực hiện chính sách, pháp luật QLKT và phát triển KTTT; tổ chức các 

buổi hội thảo khoa học về QLKT và phát triển KTTT; tổ chức tập huấn nâng 

cao năng lực trình độ cho các cán bộ QLKT... đặc biệt phải tăng cƣờng trách 

nhiệm của các cơ quan nhà nƣớc đƣợc giao nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật về QLKT. 

Hai là, xử lí nghiêm minh các hiện tƣợng vi phạm pháp luật về QLKT. 

Căn cứ vào tình hình hiện nay, tội phạm và tiêu cực trong lĩnh vực QLKT 

đang diễn ra hết sức đa dạng, phức tạp và ngày càng có xu hƣớng phát triển 

tinh vi hơn trƣớc. Vì vậy, yêu cầu đối với pháp luật là phải kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm minh những tệ nạn trên. Giải pháp đối với vấn đề này là Nhà 

nƣớc cần phải tăng cƣờng công tác khảo sát, thanh tra, kiểm tra trên tất cả các 

lĩnh vực QLKT. Đồng thời cần phải ban hành những văn bản quy phạm pháp 

luật và những chế tài mới để xử lý kịp thời và thích đáng những cá nhân hay 

tổ chức cố tình vi phạm chính sách, pháp luật về QLKT. 

Ba là, trong quá trình thực hiện chức năng QLKT, các chủ thể có trách 

nhiệm thực hiện cần thật sự lắng nghe ý kiến, quan điểm của nhân dân để việc 

thực hiện đạt đƣợc hiệu quả mong muốn. Trƣớc khi tổ chức xây dựng chính 

sách phát triển kinh tế thì cần phải tính đến sự tác động của chính sách đối với 

các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Sự tác động này cần đƣợc xem xét đầy 
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đủ và toàn diện trên cả mặt tích cực và tiêu cực do nó mang lại. Về cơ bản, 

nhân dân chính là những chủ thể chịu sự tác động của các chính sách này nên 

rất cần lấy ý kiến của họ về chính sách sắp đƣợc thực thi, áp dụng. Giải pháp 

đƣợc đề xuất là nên tổ chức trƣng cầu dân ý đối với những chính sách lớn 

trƣớc khi ban hành. Ngoài ra, sau khi đã ban hành thì Nhà nƣớc rất cần lắng 

nghe, thu thập và phân tích những thay đổi để có những sửa chữa, bổ sung, 

khắc phục kịp thời. 

Bốn là, nhờ sự phát triển mạnh mẽ của ngành điện tử viễn thông và 

công nghệ thông tin nên việc tiếp thu, nghiên cứu, tìm kiếm kinh nghiệm về 

QLKT từ nƣớc ngoài đã không còn khó khăn và tốn kém nhƣ trƣớc. Việt Nam 

rất cần học hỏi kinh nghiệm QLKT của các quốc gia khác trên thế giới. Mặt 

khác, chúng ta cũng có thể vận dụng những thành tựu của khoa học công nghệ 

vào QLKT. Có nhƣ vậy, sẽ giúp giảm thiểu thời gian, chi phí, công sức và còn 

nâng cao hơn hiệu quả quản lý. Đây là một việc làm có ý nghĩa lớn trên nhiều 

khía cạnh và cần đƣợc quan tâm phát triển nhiều hơn. Nhƣ vậy, Nhà nƣớc cần 

tăng cƣờng áp dụng những chính sách khuyến khích các cơ quan chức năng từ 

trung ƣơng xuống các địa phƣơng ứng dụng những thành tựu của khoa học 

công nghệ đặc biệt là công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả QLKT. 

Năm là, Nhà nƣớc cần quan tâm thiết thực hơn nữa đến việc phát triển 

kinh tế ở các vùng sâu, vùng xa và cần đảm bảo công bằng xã hội trong tiến 

trình phát triển đất nƣớc. Thực tế cho thấy, trong những năm đổi mới vừa qua, 

Nhà nƣớc dành hầu hết nguồn lực vào đầu tƣ phát triển kinh tế tại các khu đô 

thị và thành phố lớn trong khi ít quan tâm đến việc phát triển kinh tế tại các 

vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa… Tuy nhiên, đây lại là những vùng rất 

đông dân cƣ sinh sống và hiện rất thiếu thông tin, hiểu biết và nhận thức về 

kinh tế và QLKT. Việc quan tâm không đúng mức trên địa bàn rộng lớn này 

đã ảnh hƣởng rất lớn đến hiệu quả thực hiện chức năng QLKT của Nhà nƣớc. 
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Vì thế Nhà nƣớc cần có sự quan tâm thƣờng xuyên và cần có những chính 

sách, biện pháp hỗ trợ cho các khu vực này phát triển kinh tế. Việc làm này 

cũng sẽ góp phần nâng cao đời sống kinh tế - xã hội tại các vùng sâu, vùng xa 

và góp phần phát triển chung nền kinh tế đất nƣớc. 

4.3. Nhóm giải pháp về mặt pháp lý 

Về nguyên tắc, đƣờng lối phát triển nền KTTT định hƣớng XHCN của 

Đảng phải đƣợc thể hiện nhất quán trong hệ thống chính sách và pháp luật của 

Nhà nƣớc. Mặt khác, mục tiêu của chính sách kinh tế phải phù hợp với mục 

tiêu chung của sự nghiệp pháp triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc. Về mặt nội 

dung của chính sách kinh tế thì nó cần phải chỉ rõ những mục tiêu, cách thức, 

phƣơng hƣớng để xây dựng và phát triển nền KTTT định hƣớng XHCN của 

Việt Nam. 

Việc xây dựng hệ thống pháp luật về kinh tế và QLKT phải đƣợc chú 

trọng và xem xét kỹ lƣỡng trƣớc khi ban hành. Chúng ta cần phải xây dựng 

đồng bộ hệ thống pháp luật về kinh tế và QLKT. Việc QLKT bằng pháp luật 

là yêu cầu mang tính khách quan của bất kỳ nhà nƣớc nào. Nhà nƣớc bằng 

khả năng của mình phải tạo ra hành lang pháp lý an toàn cho việc duy trì và 

phát triển nền kinh tế thông qua việc ban hành các đạo luật về QLKT. Để có 

thể xây dựng hệ thống pháp luật đƣợc đồng bộ, tạo hành lang pháp lý trong 

QLKT thì Nhà nƣớc rất cần phải có sự sửa đổi, bổ sung những chính sách 

pháp luật cũ và cần thiết phải ban hành những chính sách pháp luật mới để 

cho phù hợp, linh hoạt với tình hình mới. 

Hơn nữa, chúng ta cũng nên chú trọng lấy ý kiến nhân dân trong việc 

xây dựng và quyết định những chính sách phát triển nền kinh tế. Bởi lẽ, nhƣ 

đã trình bày, nền kinh tế mà chúng ta xây dựng là nền KTTT tiên tiến, hiện 

đại nên việc xây dựng những chính sách kinh tế là công việc chung của toàn 
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xã hội. Việc thu nhận những ý kiến đóng góp tích cực của mọi tầng lớp xã hội 

là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa. Vì thực tế, việc thực hiện chính sách 

kinh tế tại nhiều vùng miền của đất nƣớc luôn có sự khác nhau và cần có sự 

tính toán, chuẩn bị kỹ lƣỡng. Giải pháp đề xuất đó là Nhà nƣớc cần tổ chức 

trƣng cầu dân ý về những chính sách kinh tế lớn trƣớc khi ban hành thành các 

đạo luật để nhằm mục đích đƣa ra những chính sách, pháp luật về kinh tế và 

QLKT phù hợp nhất với tình hình chung của đất nƣớc. 

Trong giai đoạn phát triển 2016 - 2020 và về lâu dài sau này, hệ thống 

chính sách, pháp luật về QLKT cần đƣợc xây dựng theo hƣớng tiếp tục đổi 

mới và tăng cƣờng khả năng phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực kinh tế. Bởi 

lẽ, nhƣ một tất yếu, cùng với sự phát triển kinh tế thì các hành vi vi phạm 

pháp luật, tội phạm trong lĩnh vực kinh tế sẽ có xu hƣớng gia tăng. Điều này 

đòi hỏi Nhà nƣớc cần phải sửa đổi hệ thống pháp luật QLKT hiện hành cho 

phù hợp hơn với sự phát triển của kinh tế - xã hội. Thực tiễn vấn đề cải cách 

hệ thống pháp luật cũng đã đƣợc nhấn mạnh tại Nghị quyết số 48 (Về chiến 

lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, 

định hướng đến năm 2020) và Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị (Về chiến 

lược cải cách tư pháp đến năm 2020) [1, 2]. Nhìn chung, Nhà nƣớc cần bổ 

sung, ban hành thêm những chính sách, pháp luật về QLKT và ngƣời dân 

cũng phải tuân thủ và nghiêm túc thực hiện. Nhƣ vậy, chúng ta mới có thể xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về QLKT để từ đó hình thành nên một 

nền KTTT hiệu quả, lành mạnh, hiện đại và luôn phát triển bền vững. 

4.4. Nhóm giải pháp về nhận thức tƣ tƣởng đối với lĩnh vực quản lý 

kinh tế 

Chiến lƣợc phát triển kinh tế - xã hội năm 2011-2020 đã chỉ rõ nhiệm 

vụ và tầm quan trọng của việc phát triển nền KTTT: “Hoàn thiện thể chế 
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KTTT định hƣớng XHCN, trọng tâm là tạo lập môi trƣờng cạnh tranh bình 

đẳng và cải cách hành chính. Ƣu điểm của KTTT là phân bổ nguồn lực một 

cách hợp lý theo tín hiệu thị trƣờng và do đó làm tăng hiệu quả chung của nền 

kinh tế. KTTT chỉ có thể đƣợc hoàn thiện khi các yếu tố, các loại thị trƣờng 

đƣợc hình thành đồng bộ trong một môi trƣờng cạnh tranh bình đẳng.”; và 

“Hoàn thiện thể chế KTTT phải gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo 

điều kiện thuận lợi cho ngƣời dân và doanh nghiệp. Mặt khác, KTTT mà 

chúng ta xây dựng là KTTT định hƣớng XHCN, trong đó phát triển kinh tế 

phải kết hợp hài hòa với phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, thực hiện tiến 

bộ và công bằng xã hội trong từng bƣớc và từng chính sách phát triển. Vì vậy, 

Nhà nƣớc phải có chính sách cơ cấu hợp lý, sử dụng hiệu quả các công cụ 

điều tiết nhằm khắc phục những mặt trái của cơ chế thị trƣờng.” [11, tr.8-9]. 

 Nhƣ vậy, để đáp ứng những yêu cầu nói trên, đối với lĩnh vực QLKT, 

trong nhận thức tƣ tƣởng chúng ta cần thiết phải tiến hành các công việc: 

Một là, Nhà nƣớc cần củng cố, phát huy, xây dựng sự đoàn kết, sự 

đồng thuận cao trong toàn xã hội về nhận thức đối với sự nghiệp xây dựng và 

phát triển nền KTTT tiên tiến, hiện đại của Việt Nam. Bởi lẽ, nếu nhƣ chúng 

ta không có sự đoàn kết của toàn xã hội thì không thể tiến hành xây dựng và 

phát triển nền KTTT. Thực tiễn đã chỉ ra, hiện nay, một bộ phận không nhỏ 

cán bộ và nhân dân vẫn chƣa ý thức đƣợc tầm quan trọng của sự nghiệp xây 

dựng và phát triển KTTT. Vì lẽ đó, bộ phận này rất có thể là nguyên nhân kìm 

hãm, hạn chế sự cố gắng chung của tập thể nhân dân. Vì vậy, Nhà nƣớc rất 

cần thiết phải đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tuyên truyền đƣờng lối, chủ 

trƣơng của Đảng về xây dựng nền KTTT định hƣớng XHCN.  

Ngoài ra, chúng ta cũng nên mở rộng tìm hiểu, nghiên cứu để tiếp thu, 

học hỏi kinh nghiệm QLKT của các nƣớc có nền KTTT hiện đại, tiên tiến. 

Mặt khác, việc hội nhập kinh tế quốc tế là một việc làm cần thiết và quan 



64 

 

trọng trong thời đại hiện nay. Khi tiếp thu tinh hoa của những nền kinh tế tiến 

bộ khác thì tự chúng ta có thể học hỏi, rồi đổi mới tƣ duy để tự hoàn thiện cơ 

chế QLKT và làm phong phú thêm nền KTTT của Việt Nam. Việc tiến hành 

giao lƣu thƣơng mại, kinh tế giữa các dân tộc sẽ tạo nhiều điều kiện cho sự 

hiểu biết và học hỏi, góp phần làm mất đi những khác biệt về kinh tế và 

QLKT tạo ra những tiêu chuẩn kinh tế chung để các dân tộc cùng tồn tại và 

phát triển. 

Bên cạnh việc đem lại những ƣu điểm tích cực thì việc hội nhập kinh tế 

quốc tế sâu rộng cũng mang đến nhiều yếu tố tiêu cực mà có thể làm ảnh 

hƣởng đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Hội nhập đến mức độ nào 

và khi nào sẽ là những bài toán rất khó giải quyết, đó là những thách thức 

thực sự đòi hỏi chúng ta cần phải có sự tính toán, chủ động, linh hoạt và rất 

nhạy bén. Có thể đƣa ra một giải pháp khá hiệu quả là đẩy mạnh xây dựng 

nhà nƣớc pháp quyền, xã hội văn minh, dân chủ, công bằng và nâng cao trình 

độ dân trí cho toàn bộ nhân dân. Và nếu nhƣ chúng ta tiến hành đủ đƣợc các 

công việc trên thì thiết nghĩ sẽ không trở ngại trong quá trình hội nhập nền 

kinh tế của Việt Nam với các nền kinh tế tiên tiến, hiện đại khác trên thế giới. 

Hai là, phải có sự nhìn nhận đa chiều về vấn đề QLKT gắn liền với tình 

hình diễn biến về kinh tế, chính trị, xã hội trong nƣớc và thế giới. Quan điểm 

biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin đã chỉ rõ sự phát triển của một nền 

kinh tế luôn chịu sự chi phối của chính trị từ một chế độ xã hội nhất định, 

đồng thời kinh tế cũng có tính độc lập tƣơng đối của nó. Kinh tế có thể tác 

động trở lại chính trị và nó có thể quyết định chính trị. Kinh tế luôn nằm trong 

quá trình phát triển và biến đổi không ngừng của chính trị, xã hội. Điều này 

cho thấy mối quan hệ giữa kinh tế với chính trị, xã hội đang đƣợc đặt ra trong 

sự nghiệp xây dựng nền KTTT tiên tiến, hiện đại của Việt Nam. Xét một cách 

toàn diện thì sự phát triển của kinh tế sẽ tạo nên cơ sở vật chất - kỹ thuật cho 
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các hoạt động khác của xã hội có điều kiện để tồn tại và phát triển theo. Tuy 

nhiên kinh tế lại luôn có quan hệ chặt chẽ với chính trị vì chỉ có khi xã hội 

phát triển ổn định, công bằng, dân chủ thì kinh tế mới có thể ổn định đƣợc. 

Căn cứ theo chủ nghĩa Mác thì chính trị, xã hội cũng sẽ có sự tác động trở lại 

kinh tế. Nhƣ vậy, sự tác động trở lại của chính trị, xã hội đối với kinh tế sẽ là 

động lực thúc đẩy kinh tế phát triển. Đây chính là mối quan hệ biện chứng 

khăng khít giữa chính trị, xã hội và kinh tế. 

Để bảo vệ, duy trì và phát triển nền KTTT thì cần phải có những chính 

sách pháp luật phù hợp. Chính trị là một trong những yếu tố mạnh mẽ nhất tác 

động tới kinh tế. Việc ban hành hệ thống các chính sách và pháp luật sẽ là yếu 

tố định hƣớng cho sự phát triển của nền kinh tế. Việc nắm chắc mối quan hệ 

biện chứng giữa chính trị, kinh tế và xã hội sẽ giúp chúng ta định hƣớng tầm 

quan trọng của sự nghiệp bảo vệ và phát triển nền kinh tế của Việt Nam. 

4.5. Nhóm giải pháp về thanh tra, kiểm tra và giám sát 

Hiện nay, nhìn chung hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác 

thực hiện và xử lý vi phạm trong lĩnh vực QLKT cần đƣợc chú trọng và tăng 

cƣờng hơn nữa. Và nhƣ đã trình bày trong chƣơng thứ hai, việc thanh tra công 

tác QLKT chƣa đƣợc tiến hành thƣờng xuyên vì thế không đem lại nhiều hiệu 

quả. Bởi lẽ, mục đích của việc thanh tra kinh tế chính là nhằm bảo đảm việc 

thi hành pháp luật, phát huy những nhân tố tích cực, phòng ngừa và xử lý vi 

phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nƣớc, quyền và các lợi ích hợp pháp cho các cá 

nhân, tổ chức... 

Thực tiễn kinh doanh nhiều năm gần đây cho thấy một thực trạng đáng 

báo động đó là, có rất nhiều doanh nghiệp lợi dụng các kẽ hở của pháp luật để 

thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật và hiện tƣợng này đang có chiều 

hƣớng gia tăng. Một số liệu thống kê của Chi cục Quản lý thị trƣờng Hà Nội, 
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“năm 2012 đã kiểm tra 9.267 vụ, xử lý 8.754 vụ, thu 65,17 tỷ đồng, tăng 37% 

so với năm 2011. Trong đó xử lý hàng lậu là 1.365 vụ, xử phạt hành chính là 

4,3 tỷ đồng.” [41]. Hay số liệu của Tổng cục thống kê giữa năm 2012: “Kết 

quả rà soát danh sách doanh nghiệp cho thấy toàn bộ nền kinh tế có 92.710 

doanh nghiệp hiện nay không thể xác minh đƣợc, trong đó khu vực doanh 

nghiệp ngoài nhà nƣớc có 91.517 doanh nghiệp,  mặc dù đã có sự phối hợp 

giữa Cục Thống kê và Cục Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ ở cấp tỉnh để xác 

minh, trong tổng số 92.710 doanh nghiệp không xác minh đƣợc, Tổng cục 

Thuế đã báo cáo tại thời điểm 01/01/2012 có 60.454 doanh nghiệp bỏ trốn, 

mất tích. Qua thực tế điều tra doanh nghiệp trong những năm gần đây của 

ngành Thống kê, số doanh nghiệp không xác minh đƣợc hoặc không tìm thấy 

thực chất là các doanh nghiệp hoạt động trá hình, thành lập để buôn bán hóa 

đơn thuế trị giá gia tăng, không thực hiện nghĩa vụ thuế, không có địa chỉ rõ 

ràng hoặc một số hộ kinh doanh cá thể có thành lập doanh nghiệp với hy vọng 

đƣợc hƣởng chính sách ƣu đãi của Nhà nƣớc nhƣng không hoạt động theo 

Luật doanh nghiệp, không treo biển hiệu mà vẫn hoạt động nhƣ hộ kinh 

doanh cá thể, các doanh nghiệp này có tên trong danh sách ĐKKD và danh 

sách đƣợc cấp mã số thuế (của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và Cục Thuế tỉnh, 

thành phố) cộng dồn từ nhiều năm, nhƣng còn treo thuế hoặc không thực hiện 

thủ tục phá sản, giải thể, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của 

pháp luật, thực chất những doanh nghiệp này không còn tồn tại trong nền kinh 

tế, cần loại ra khỏi danh sách doanh nghiệp.” [47]. Còn trên báo điện tử 

vnmedia đăng ngày 20/12/2012 có bài viết: “Bêu tên hàng trăm doanh nghiệp 

vi phạm pháp luật” [35]. Trong đó, theo Sở Kế hoạch và Đầu tƣ Hà Nội, các 

doanh nghiệp đƣợc đƣa tên lên báo chủ yếu vi phạm những lỗi nhƣ: không có 

trụ sở, bỏ trốn hay mất tích… Nếu để tình trạng này tiếp diễn thì rất có thể sẽ 

mang lại hệ lụy khôn lƣờng cho nền kinh tế và đời sống xã hội của nhân dân. 
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Vấn đề này đang rất cần có sự quan tâm và điều chỉnh kịp thời của Nhà 

nƣớc. Từ đó, chúng ta mới có thể tăng cƣờng, cải thiện hiệu quả thực hiện 

chức năng QLKT. Vì vậy, một số giải pháp có thể tiến hành nhƣ sau:  

Một là, Nhà nƣớc cần tăng thêm thẩm quyền cho các cơ quản QLKT 

hay các cơ quan thanh tra trong việc xử lý các vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh 

vực kinh tế và QLKT.  

Hai là, giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp và tƣ pháp cần có sự phối 

hợp chặt chẽ để từ đó xây dựng các chủ trƣơng chính sách, pháp luật và hệ 

thống chế tài (xử phạt và thanh lọc) về QLKT phù hợp với thực tiễn kinh tế - 

xã hội. Cơ quan tƣ pháp tăng cƣờng kiểm tra giám sát, mạnh tay xử lý mọi vi 

phạm liên quan về kinh tế và QLKT.  

Ba là, nên học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có nền KTTT phát triển 

về vấn đề QLKT và duy trì, bảo vệ an ninh kinh tế. Chúng ta có thể cử các 

đoàn sang nƣớc ngoài học tập, nghiên cứu và có thể tổ chức nhiều buổi hội 

thảo khoa học để mời các chuyên gia giỏi của nƣớc ngoài sang bổ túc, chia sẻ 

kinh nghiệm về QLKT, bảo vệ an ninh kinh tế cho phía Việt Nam. 

 

Tiểu kết luận chƣơng 4 

Từ nghiên cứu những nội dung tại Chƣơng 4, luận văn rút ra một số kết 

luận sau: 

Một là, chủ trƣơng và đƣờng lối về xây dựng nền KTTT định hƣớng 

XHCN của Đảng đã đƣợc hình thành từ Đại hội VI (1986). Cho đến nay, để 

cụ thể hóa chủ trƣơng của Đảng, Nhà nƣớc đã không ngừng cố gắng xây dựng 

và phát triển nền KTTT tại Việt Nam. Tuy nhiên, bản thân KTTT cũng tồn tại 

khá nhiều mặt hạn chế, tiêu cực. Nên với vai trò là nhà quản lý và định hƣớng 
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thị trƣờng, đòi hỏi Nhà nƣớc phải vận hành, sử dụng chức năng QLKT một 

cách phù hợp, linh hoạt với tình hình biến động của nền kinh tế. 

Hai là, vấn đề tổ chức bộ máy và nâng cao trình độ của các cán bộ 

chuyên trách về QLKT là một vấn đề rất cần sự quan tâm, đầu tƣ nhiều hơn từ 

phía Nhà nƣớc. Thực tế cho thấy, bộ máy QLKT của Việt Nam còn khá cồng 

kềnh, nhiều tầng nấc. Thậm chí, quyền hạn của nhiều cơ quan trong đó vẫn 

còn có sự chồng chéo, mâu thuẫn với nhau. Vì vậy, việc tiếp tục kiện toàn bộ 

máy và nâng cao năng lực cán bộ QLKT là một nhiệm vụ rất quan trọng và 

cần có sự đầu tƣ một cách xứng đáng. 

Ba là, hệ thống chính sách, pháp luật về QLKT hiện nay của Việt Nam 

còn tồn tại nhiều kẽ hở, bất cập. Nhiều chính sách đƣợc ban hành từ khá lâu 

nên không phù hợp với các điều kiện, hoàn cảnh mới của nền KTTT. Hơn 

nữa, việc gia nhập những tổ chức kinh tế và thƣơng mại lớn trên thế giới nhƣ 

ASEAN, APEC, ASEM, WTO, hay TPP thời gian tới đòi hỏi hệ thống chính 

sách, pháp luật của Việt Nam phải không ngừng hoàn thiện, đổi mới.  
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KẾT LUẬN 

 

Sau khi nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn triển khai chức 

năng QLKT của Nhà nƣớc, luận văn rút ra một số kết luận sau: 

Một là, QLKT là một chức năng quan trọng nằm trong hệ thống các 

chức năng về đối nội của Nhà nƣớc. Chức năng QLKT giữ vai trò định 

hƣớng, trực tiếp tác động vào các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế của 

Việt Nam. Vì thế, đối tƣợng điều chỉnh của chức năng QLKT chính là các vấn 

đề về kinh tế của Việt Nam. 

Hai là, chức năng QLKT là một chức năng độc lập trong hệ thống các 

chức năng của Nhà nƣớc. Tuy nhiên, là một thành tố của hệ thống các chức 

năng quản lý nhà nƣớc, nên giữa chức năng QLKT với các chức năng khác 

luôn có mối quan hệ tác động chặt chẽ với nhau. Bởi suy cho cùng, các chức 

năng của Nhà nƣớc đều là các phƣơng diện (mặt) hoạt động của Nhà nƣớc. 

Nhà nƣớc phân định rõ ràng, rành mạch từng chức năng cũng với mục đích để 

công việc quản lý Nhà nƣớc đƣợc chính xác, chặt chẽ trong từng lĩnh vực lớn 

của đời sống kinh tế - xã hội. 

Ba là, nền kinh tế Việt Nam trải qua một thời kỳ khá dài từ phong kiến 

đến trƣớc thời Pháp thuộc với hoạt động sản xuất nông nghiệp là chỗ dựa 

chính. Sau năm 1954 với tƣ duy QLKT theo hƣớng kinh tế tập trung kế hoạch 

nên vai trò của thành phần kinh tế tƣ nhân rất mờ nhạt. Chỉ sau khi xây dựng 

nền KTTT định hƣớng XHCN (1986) thì thành phần kinh tế tƣ nhân mới có 

cơ hội để tồn tại và phát triển tại môi trƣờng kinh doanh Việt Nam. Và thực 

tiễn cũng cho thấy, tại các quốc gia có nền KTTT phát triển thì vai trò của các 

thành phần kinh tế tƣ nhân là rất quan trọng. Điều này càng đúng với thực 

trạng của nền kinh tế Việt Nam. Bởi lẽ chúng ta xây dựng CNXH từ một cơ 
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sở hạ tầng kinh tế rất thấp. Ngoài ra, tâm lý kinh doanh và truyền thống 

thƣơng mại của Việt Nam vẫn chƣa thích hợp cho sự tồn tại và phát triển của 

các tập đoàn, các công ty với quy mô lớn. Nên các thành phần kinh tế tƣ nhân 

hoạt động với quy mô vừa hoặc nhỏ có thể dễ dàng phát triển tại Việt Nam. 

Hiệu quả trực tiếp sẽ mang lại đời sống kinh tế - xã hội tốt hơn cho ngƣời dân 

và nó còn gián tiếp thúc đẩy sự nghiệp xây dựng nền KTTT của Việt Nam. 

Bốn là, hội nhập kinh tế quốc tế, toàn cầu hóa là xu hƣớng tất yếu của 

mọi quốc gia trong giai đoạn hiện nay. Khi đất nƣớc tham gia hội nhập quốc 

tế thì yếu tố hội nhập đầu tiên và chịu tác động mạnh luôn là kinh tế. Vì thế, 

để quản lý nền kinh tế Việt Nam phù hợp, linh động thích ứng với các biến 

động mới đòi hỏi các cơ quan nhà nƣớc phải sáng tạo, nhận thức nhạy bén 

hơn. Thông thƣờng nền kinh tế luôn hoạt động, biến đổi không ngừng nên tƣ 

duy QLKT của Việt Nam thời gian tới cũng nên xây dựng theo hƣớng linh 

hoạt điều chỉnh để phù hợp với các đòi hỏi của nền KTTT hiện đại và hội 

nhập. 

Năm là, để quản lý, vận hành tốt nền kinh tế của Việt Nam thì chúng ta 

nên tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có nền 

KTTT phát triển. Một số mô hình QLKT hiệu quả mà chúng ta có thể tham 

khảo nhƣ của Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Vì thế, chúng ta 

có thể tiếp thu có chọn lọc một số kinh nghiệm về QLKT và phát triển nền 

kinh tế của các quốc gia trên. 

Sáu là, từ khi đất nƣớc chuyển sang nền KTTT đến nay, kinh tế của 

Việt Nam đã gặt hái đƣợc rất nhiều thành tựu quan trọng. Bên cạnh những 

điểm sáng về kinh tế thì hệ lụy từ KTTT cũng gián tiếp tác động đến đời sống 

kinh tế của Việt Nam. Sự phân hóa giàu nghèo giữa bộ phận, tầng lớp dân cƣ 

và giữa các địa bàn, vùng miền ngày càng gia tăng. Sự phát triển quá nóng 
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của nền kinh tế đã làm cho kinh tế Việt Nam phát triển không tƣơng xứng với 

thực trạng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Vì vậy, thời gian tới, Nhà nƣớc nên 

kiện toàn lại hệ thống chính sách, pháp luật về QLKT. Khi xây dựng các hệ 

thống chính sách lớn về kinh tế và QLKT thì rất cần trƣng cầu ý kiến của 

đông đảo quần chúng nhân nhân. Bởi lẽ, đối tƣợng tác động của các chính 

sách QLKT của Nhà nƣớc thƣờng vẫn là đông đảo quần chúng nhân dân. Vì 

thế, nên để những ngƣời đó cùng tham gia cơ chế xây dựng và kiểm tra, giám 

sát việc xây dựng và ban hành các chính sách về QLKT. Có nhƣ vậy, khi chấp 

hành các chính sách QLKT thì các chủ thể trên sẽ chủ động và nghiêm chỉnh 

chấp hành tốt hơn. 
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