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Phương thức vận hành nền kinh tế của chúng ta cần được thay đổi trên phạm vi 
toàn cầu. Việc các quốc gia tập trung quá mức vào tăng trưởng GDP đã kéo theo 
những chính sách làm lợi cho các cá nhân và tập đoàn giàu nhất, thay vì những 
biện pháp đảm bảo sự phát triển bền vững và phúc lợi cho mọi người dân. Mô 
hình này đang tạo ra bất bình đẳng ngày càng lớn, trầm trọng hóa tình trạng 
đói nghèo và khiến hàng triệu người phải làm các công việc bấp bênh với đồng 
lương bèo bọt. 

Việt Nam 20 năm vừa qua đã chứng kiến những thành tựu kinh tế vượt bậc, đặc 
biệt là thành tích giảm nghèo ấn tượng. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam đang vấp 
phải nhiều thách thức lớn trong việc đảm bảo mọi người dân đều được hưởng 
lợi từ quá trình phát triển. Bất bình đẳng vẫn tồn tại trên nhiều chiều cạnh quan 
trọng của cuộc sống như tiếng nói, khả năng tiếp cận giáo dục và y tế. Người 
chịu thiệt thòi thường là phụ nữ, người nghèo, các nhóm dân tộc thiểu số, hoặc 
sinh sống ở vùng sâu vùng xa.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang phơi bày và trầm trọng hóa tình trạng 
bất bình đẳng trên mọi quốc gia, Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Dù được 
biết đến là một trong những quốc gia kiềm chế đại dịch thành công nhất, Việt 
Nam được dự báo sẽ rơi vào nhóm 20 nước có tỉ lệ người nghèo tăng nhiều nhất 
thế giới do tác động của COVID-19. Đại dịch cũng gióng lên hồi chuông báo 
động về số lượng lao động phi chính thức không được hưởng an sinh xã hội, 
cũng như gánh nặng khổng lồ của các công việc chăm sóc không lương do phụ 
nữ đảm nhiệm tại Việt Nam.

Chuyện Bất bình đẳng sẽ tóm lược những chiều cạnh bất bình đẳng đang tồn tại 
trong cuộc sống của người dân khi nền kinh tế chú trọng vào tăng trưởng GDP. 
Bài viết của các chuyên gia đến từ Đại học Harvard, Viện Nghiên cứu Phát triển 
Mekong (MDRI), và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đặt ra câu hỏi liệu 
những thành tựu phát triển của Việt Nam có đủ để bù đắp cho các thiệt hại mà 
môi trường và xã hội đã, đang và sẽ phải gánh chịu hay không. 

Oxfam kêu gọi các chính phủ và những nhà hoạch định chính sách cùng hướng 
tới xây dựng “Nền Kinh tế Nhân văn” lấy con người làm trung tâm, thay cho 
“nền kinh tế vì lợi nhuận” đang phá vỡ sự gắn kết xã hội ở nhiều quốc gia trên 
thế giới. Một nền Kinh tế Nhân văn được xây dựng dành cho đa số, chứ không 
chỉ mang lại lợi ích cho một nhóm nhỏ, sẽ chấm dứt tình trạng bất bình đẳng và 
vĩnh viễn xóa bỏ đói nghèo. Một nền Kinh tế Nhân văn sẽ bảo vệ môi trường cho 
các thế hệ tiếp theo.

Tôi hi vọng các độc giả sẽ tìm thấy sự bổ ích ở Chuyện Bất bình đẳng này và 
cùng chia sẻ với chúng tôi những suy nghĩ và góc nhìn của các bạn. Cùng nhau, 
chúng ta sẽ xây dựng một Việt Nam công bằng, bình đẳng, và bền vững!

Babeth Ngọc Hân Lefur
Giám đốc Quốc gia, Oxfam tại Việt Nam
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Chị Lan (Đồng Nai) làm việc ở nhà máy và kiêm thêm 
hai công việc khác cùng lúc. Đồng lương ít ỏi trong khi 
chi phí sinh hoạt cao khiến chị không thể ở với con, và 
phải nhờ ông bà chăm sóc giúp để chị đi làm xa. 

Một ngày chị phải gia công 1.200 đôi giày; dẫu vậy, 
đồng lương hằng tháng của chị vẫn không đủ mua nổi 
một đôi giày cho con trai.

Ảnh: Sam Tarling / Oxfam
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Phương thức vận hành nền kinh tế của chúng ta cần 
phải thay đổi trên phạm vi toàn cầu. Mô hình kinh 
tế hiện nay, được biết đến dưới tên gọi chủ nghĩa tân 
tự do, đang khiến bất bình đẳng ngày càng trở nên 
trầm trọng. 26 người sở hữu khối tài sản bằng một 
nửa dân số nghèo nhất của nhân loại. Công cuộc xóa 
đói giảm nghèo đã thất bại, hàng triệu người đang 
phải làm các công việc bấp bênh với đồng lương bèo 
bọt. Đại dịch COVID-19 làm lộ rõ những điểm yếu 
chết người trong mô hình kinh tế hiện nay. Vì vậy, 
Oxfam đề xuất một mô hình kinh tế mới, với tên gọi 
Nền Kinh tế Nhân văn.   

Tại Việt Nam, 20 năm vừa qua chứng kiến những 
thành tựu kinh tế vượt bậc, đặc biệt là thành tích 
giảm nghèo ấn tượng. Cuộc sống của nhiều người 
dân có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam 
đang vấp phải nhiều thách thức lớn trong việc đảm 
bảo mọi người dân đều được hưởng lợi từ quá trình 
phát triển. Nghiên cứu của Oxfam năm 2017 đã chỉ 
ra rằng thu nhập trong một năm của nhóm 210 người 
siêu giàu ở Việt Nam dư sức để đưa 3,2 triệu người 
thoát nghèo, và chấm dứt nghèo cùng cực.1 Đã đến 
lúc Việt Nam cần chọn cho mình một hướng đi mới, 
chuyển dịch sang Nền Kinh tế Nhân văn. 

Nền Kinh tế Nhân văn khác với mô hình 
kinh tế hiện tại như thế nào? Điều này 
có ý nghĩa gì đối với Việt Nam? 

Nền Kinh tế Nhân văn đo lường những gì thực sự 
có ý nghĩa. Sử dụng GDP làm thước đo cho sự phát 
triển của nền kinh tế như hiện nay đã hoàn toàn lỗi 
thời và không còn phù hợp. Nền Kinh tế Nhân văn 
sẽ đo lường những yếu tố mà GDP đang bỏ qua. Đó 
là khoảng cách tăng trưởng giữa người giàu và người 
nghèo. Đó là thước đo rộng hơn về phúc lợi, nghèo 
đa chiều, và tính tới những yếu tố gây tổn hại tới sự 
bền vững của môi trường. Đó cũng là việc nhận diện 
và phân bố lại hàng triệu giờ làm công việc chăm 

Max Lawson
Oxfam International

Ảnh: Sam Tarling / Oxfam
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sóc không được trả lương của hàng triệu phụ nữ mỗi 
ngày. Đo lường những gì thực sự có ý nghĩa là yếu 
tố cốt lõi giúp hoạch định một nền kinh tế tiến bộ và 
bình đẳng hơn. 

Nền Kinh tế Nhân văn sẽ đặt lợi ích của con người 
và hành tinh lên trên lợi nhuận. Mô hình này hình 
thành nên hệ thống kinh tế và xã hội thành công, 
nơi mà con người là trung tâm của tư duy kinh tế; 
hoạt động kinh doanh và thị trường mang lại lợi ích 
cho số đông, chứ không chỉ một số ít những người 
giàu; và những giới hạn của hành tinh và môi trường 
không bị xâm phạm, trong khi những nền tảng xã 
hội vẫn được đảm bảo.

Nền Kinh tế Nhân văn chú trọng tới việc chấm dứt 
tình trạng tài sản tập trung quá mức vào số ít người. 
Nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đang 
chứng kiến sự giàu lên nhanh chóng của một nhóm 
nhỏ trong xã hội. 

Việc tập trung quá nhiều tài sản vào tay một số ít 
người là điều không tốt trong bất kỳ một xã hội nào. 
Nền Kinh tế Nhân văn sẽ tìm giải pháp chấm dứt 
tình trạng này, từ đó giảm bất bình đẳng. Hướng đi 
chủ đạo để đạt được điều này là dựa vào hệ thống 
thuế lũy tiến, khi những người giàu nhất đóng thuế 
một cách công bằng. Ví dụ như đánh thuế vào tài 
sản thừa kế, loại thuế mà Việt Nam chưa áp dụng, là 
chìa khóa để xây dựng xã hội công bằng hơn. Nếu 
không, nhóm giàu ngày hôm nay sẽ trở thành tầng 
lớp quý tộc của ngày mai. Điều này sẽ gây hại cho 
nền kinh tế. 

Nguồn thu từ thuế có thể được sử dụng để xây dựng 
hệ thống giáo dục và y tế phổ quát miễn phí cho tất 
cả mọi người. Chi phí y tế và giáo dục tư nhân bòn 
rút nặng nề túi tiền của người dân Việt Nam. Hệ 
thống chăm sóc sức khỏe phổ quát miễn phí sẽ làm 
vơi đi đáng kể nỗi lo của người dân mỗi khi ốm đau. 
Đầu tư vào hệ thống giáo dục công chất lượng tốt 
đồng nghĩa với việc người dân sẽ không phải chi trả 
chi phí học trường tư, và con em của những gia đình 
nghèo sẽ có cơ hội ngang bằng với những trẻ em 
thuộc tầng lớp giàu có. 

Rất nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, đang làm những 
công việc bấp bênh, tay nghề kém và mức lương 
thấp. Đây là tình trạng chung của nhiều người dân 
Việt Nam, khi đồng lương tối thiểu không đủ giúp 
họ thoát nghèo. Công việc của họ chủ yếu là may vá 
quần áo, giày dép để cung cấp cho các chuỗi cung 
ứng toàn cầu, tạo ra lợi nhuận khổng lồ cho các cổ 
đông, nhưng họ chỉ nhận được mức lương rẻ mạt. 

Điều này cần phải thay đổi. Nền Kinh tế Nhân văn 
sẽ đảm bảo người dân có được công việc tử tế và mức 
lương đủ sống. Các quốc gia với mức lương đủ sống 
và công đoàn mạnh luôn nằm trong số những đất 
nước tiến bộ và bình đẳng nhất thế giới. Cùng với đó, 
chúng ta cần có các mô hình và cách tiếp cận kinh 
doanh mới, mang lại sự phát triển bền vững và toàn 
diện. Việt Nam nên học từ chính những kinh nghiệm 
của mình và từ những tấm gương tốt trên thế giới, 
nhằm tạo điều kiện cho các mô hình doanh nghiệp 
mới, không đặt lợi nhuận cho cổ đông lên hàng đầu. 

Trên đây chỉ là một số trong rất nhiều yếu tố của 
Nền Kinh tế Nhân văn. Chúng ta có thể thấy rõ ràng 
là việc tiếp tục theo đuổi hướng đi cũ, với cách tiếp 
cận kinh tế giống như trước đây, không còn là sự lựa 
chọn đúng đắn. Đã đến lúc chúng ta cần một cách 
tiếp cận mới, trên cả quy mô toàn cầu và tại Việt 
Nam, nhằm giải quyết khoảng cách quá lớn giữa 
người giàu và người nghèo, sự phân hóa trong xã 
hội và tình trạng bất ổn. Một nền Kinh tế Nhân văn 
được xây dựng dành cho đa số, chứ không chỉ mang 
lại lợi ích cho một nhóm nhỏ, sẽ chấm dứt tình trạng 
bất bình đẳng và vĩnh viễn xóa bỏ đói nghèo. Một 
Nền Kinh tế Nhân văn sẽ bảo vệ môi trường cho các 
thế hệ tiếp theo.

Các nền kinh tế trên thế giới đều coi trọng tăng trưởng 
GDP hơn các khía cạnh phát triển quốc gia khác. 
Nhưng vào năm 2020, gần một nửa nhân loại đang 
sống dưới mức nghèo khổ, cố gắng cầm cự chỉ với 5,5 
đô la mỗi ngày. Chỉ tăng trưởng kinh tế không thể 
đánh bại đói nghèo, nhất là khi tăng trưởng kinh tế 
không toàn diện.
 
1 Oxfam (2017). Thu hẹp Khoảng cách: Cùng Giảm Bất bình đẳng ở Việt Nam
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TĂNG TRƯỞNG GDP
Lợi bất cập hại

Nguyễn Tuệ Anh
Tiến sĩ thỉnh giảng tại Trung Tâm Phát Triển Quốc Tế, Đại học Harvard

Mặc dù phải đối mặt với khủng hoảng COVID-19, Việt Nam vẫn giữ vững tăng 
trưởng GDP dương vào năm 2020.1 Ngoài ra, nhờ những thành công về kinh tế, tỷ lệ 
hộ nghèo đã giảm trong khi thu nhập bình quân đầu người tăng.2

Tuy nhiên, là một quốc gia trong nhóm đang phát triển, Việt Nam hiện nay phải đối 
mặt với câu hỏi hóc búa muôn thuở: chọn tăng trưởng hay chọn bình đẳng và bền 
vững? Dù trong những năm gần đây, Việt Nam luôn đạt được thành tích tăng trưởng 
GDP nhanh nhất thế giới, những hậu quả đi kèm về môi trường và bất bình đẳng xã 
hội cũng đang ngày một hiển hiện. 

Khó mà phủ nhận được những lợi ích về phát triển và vật chất mà tăng trưởng kinh 
tế mang đến cho Việt Nam; tuy nhiên, câu hỏi quan trọng đặt ra hiện nay là những 
thành tựu phát triển có đủ để bù đắp được cho các thiệt hại mà môi trường và xã hội 
đã, đang và sẽ phải gánh chịu hay không? Và trong phần lớn trường hợp, câu trả lời 
cho Việt Nam là “không.”

1 GSO (2020). Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2020. https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-
ke/2020/12/baocao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2020/
 
2 Dữ liệu từ Nhóm Ngân hàng Thế giới
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“Phúc lợi của một quốc gia không thể đơn thuần rút ra từ một thước đo 
thu nhập quốc dân.”

- Simon Kuznets, nhà kinh tế học phát minh ra công cụ đo lường GDP

“

Ảnh: Crunchy Frog / Oxfam
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GDP là một công cụ tiện lợi, nhưng cũng đơn giản hoá quá mức.4

 
Thống kê về GDP bỏ qua rất nhiều hoạt động kinh tế quan trọng. 
Điển hình như khi phụ thuộc vào GDP để hoạch định chính sách 
kinh tế, người ta thường bỏ qua vai trò của phụ nữ và giá trị của 
phúc lợi hộ gia đình.

Ước tính sơ bộ dựa trên báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy giá 
trị công việc của phụ nữ bị đánh giá thấp một cách đáng kể.5 Ở cả 
các nước phát triển và đang phát triển, trung bình một ngày phụ 
nữ chỉ được trả công cho một nửa khối lượng công việc họ phải 
cáng đáng, còn với nam giới, con số này là khoảng một phần sáu 
đến một phần năm ở lần lượt hai nhóm nước.6 Tổng giá trị của 
những công việc chăm sóc và việc nhà không lương này ước tính 
dao động từ 10 đến 39% GDP, con số lớn hơn nhiều so với mức 
đóng góp của nhiều ngành trọng yếu.

Tại Việt Nam, nữ giới có thu nhập thấp hơn nam giới trong tất cả 
các lĩnh vực, mức chênh lệch có thể lên tới 22%, tương đương với 
trung bình một tháng làm việc không lương mỗi năm.7 Phụ nữ dễ 
chấp nhận thu nhập thấp để đổi lấy công việc ổn định và linh hoạt 
thời gian hơn vì ở khía cạnh văn hoá, nhiều người tin rằng nội trợ 
là trách nhiệm của nữ giới. Nữ giới cống hiến hơn 5 giờ mỗi ngày 
cho công việc gia đình, trong khi người đàn ông của họ dành ít 
hơn một phần ba lượng thời gian - tất cả những con số này đều 
không được tính trong GDP.8 Do đó, các chính sách tập trung vào 
tăng trưởng dễ dàng phóng đại vai trò của nam giới hơn so với nữ 
giới trong bối cảnh xã hội vốn đã bất bình đẳng.

“Không phải những thứ hữu hình mới 
quan trọng”3

3  Trích lời Einstein.

4 Là một chỉ số kinh tế được phát triển sau chiến tranh, số liệu thống kê dựa trên GDP thu hẹp 
phạm vi quan tâm của chính phủ vào doanh thu thuế, chi tiêu hộ gia đình so với đầu tư kinh 
doanh và nợ của chính phủ. Trong chiến tranh, một quốc gia có thể ghi nhận sự gia tăng về 
GDP khi chi tiêu của chính phủ cho quân sự tăng lên, mặc dù đó là điều không mong muốn.

5 Liên Hợp Quốc (2015), Phụ nữ thế giới 2015: Xu hướng và thống kê.

6 Tài liệu đã dẫn, được tính toán dựa trên Hình 4.22 (trang 112) tổng hợp dữ liệu từ 10 quốc 
gia đang phát triển và 25 quốc gia phát triển. Một ngày làm việc thông thường là 8 giờ. Trung 
bình, phụ nữ ở các nước đang phát triển dành trung bình 4 giờ 30 phút mỗi ngày cho những 
công việc không được trả lương, còn nam giới là 1 giờ 20 phút, do đó, tương ứng với lần lượt 
là hơn 56% và 16%. Ở các nước phát triển, phụ nữ dành 4 giờ 20 phút (hơn 54%) và đàn ông 
dành 2 giờ 16 phút (khoảng 26%) mỗi ngày cho công việc không được trả lương.

7 I. Chowbury, H. Johnson, A. Mannava, và E. Peerova (2018), Khoảng cách giới trong thu 
nhập ở Việt Nam: Tại sao phụ nữ Việt Nam làm việc trong các ngành nghề được trả lương 
thấp hơn?

8 L. T. Thu và cộng sự. (2018), Đóng góp kinh tế của phụ nữ thông qua công việc không được 
trả lương của họ tại Việt Nam.
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Ảnh: Oxfam
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Giàu có không đồng nghĩa với Hạnh phúc hay Ổn định
Trong khi GDP tập trung soi chiếu sự giàu có của một 
quốc gia và quy mô tương đối của sự giàu có này với 
thế giới, GDP cũng làm mờ đi tầm quan trọng của 
sức khỏe và phúc lợi xã hội trong bối cảnh đó. Khi 
chúng ta chạy theo mục tiêu tăng trưởng GDP cao 
nhất có thể, các quốc gia bước vào một cuộc đua không 
có điểm dừng và không có người thắng.9

Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể nhờ tăng 
trưởng kinh tế, nhưng không phải trên phương diện 
nghèo tương đối.10 Trong khi khoảng cách giữa 20% 
người nghèo nhất và 20% người giàu nhất không thay 
đổi trong giai đoạn 1990-2016, sự chênh lệch giữa 

Người nhà bệnh nhân ngủ dọc hành lang tại một bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng
Ảnh: Phạm Võ Hoàng Giang / Oxfam

người siêu giàu và người siêu nghèo đã trở nên rõ rệt 
hơn và bất bình đẳng giữa các khu vực và các nhóm 
dân tộc khác nhau cũng trầm trọng hơn.11 Do sự phân 
bố bệnh viện và trường học không đồng đều theo 
vùng miền, người dân nghèo và dân tộc thiểu số bị 
tước mất cơ hội tiếp cận và phát triển, và những thế 
hệ sau của họ cũng sẽ phải chịu số phận tương tự.

Quan niệm phổ biến rằng tăng trưởng GDP sẽ khiến 
toàn dân khoẻ mạnh hơn gần đây đã bắt đầu nhận 
ý kiến chỉ trích từ nhiều phía.12 Những hiệu ứng 
“nguồn lợi lan truyền dần xuống” (trickle-down 
effects) nếu của cải tập trung trong tay những người 
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9 Người ta đã tính GDP bình quân đầu người từ năm 1000 trước Công nguyên 
đến giờ và nghiên cứu cho thấy về mặt vật chất, tính trung bình thì mức độ và 
tốc độ tăng thu nhập của chúng ta trong vài thế kỷ gần đây cao hơn bao giờ hết. 
Xem thêm J. B. De Long (1998) Ước tính GDP thế giới, Một triệu năm trước Công 
nguyên - Hiện tại. Dữ liệu được thu thập bởi Ngân hàng thế giới và các Chỉ số 
Phát triển thế giới từ năm 1961 trở đi cũng cho thấy sự gia tăng nhất quán. Vì tất 

giàu nhất đến nay vẫn chỉ là giả thuyết chưa được 
chứng minh đầy đủ.13 Khi người giàu trở nên giàu 
hơn, thay vì phân chia của cải, họ có thể muốn bảo 
toàn tài sản bằng cách gây ảnh hưởng đến các thể 
chế kinh tế và chính trị. Mối quan hệ tỷ lệ nghịch 
giữa bình đẳng và tăng trưởng cũng chứa nguy cơ 
gây tổn hại cho ổn định chính trị của một quốc gia.14

cả mọi người đang chạy đua và tất cả đều đang trở nên giàu có hơn, nên cuộc đua 
này không có hồi kết.

10 Chỉ số Gini từ năm 1990 đến năm 2015 vẫn duy trì trong khoảng từ 25 đến 40. 
Phân phối thu nhập của các nhóm nghèo nhất và giàu nhất vẫn gần như nhau. 
Ngân hàng thế giới (2019), Cổng thông tin dữ liệu về nghèo đói và công bằng.

11 Ngân hàng thế giới (2014), cập nhật thông tin về những phát triển kinh tế gần 
đây của Việt Nam.

12 Stiglitz, J.E., A. Sen, và J. P. Fitoussi (2009), Báo cáo của Ủy ban về đo lường hiệu 
quả kinh tế và tiến bộ xã hội.

13 Bản thân Kuznets cũng nói rằng lý thuyết của ông là một giả thuyết cần được 
chứng minh.  Xem thêm Kuznets (1995), Tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng thu 
nhập.

14 D. Acemoglu and J. A. Robinson (2002), The Political Economy of the Kuznets 
Curve. Tài liệu cảnh báo về những nguy hiểm này.
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Chúng ta có thể chắc chắn một điều, đó là các chính sách 
tự do kinh tế hướng đến tăng trưởng sẽ đi kèm với hậu quả 
khổng lồ về môi trường. Thu nhập cao hơn sẽ khiến các 
công nghệ sinh thái mới có giá cả phải chăng hơn và sản 
xuất hiệu quả hơn, do đó gánh nặng lên môi trường được 
cho là sẽ giảm theo.

Động lực chính cho trọng tâm chính sách là tăng trưởng 
kinh tế đến mức độ nào thì sẽ thúc đẩy nhu cầu về điện. 
Tại Việt Nam, trong khi tăng trưởng GDP trung bình 
hàng năm rơi vào khoảng 5-6%, thì nhu cầu năng lượng 
tăng khoảng 14%/năm. Sản xuất điện tăng khoảng 15%/
năm từ 2000-2010 và tiếp tục tăng lên hơn 25% vào năm 
2012. Thực tế, kể từ năm 1990, tăng trưởng cung điện đã 
vượt mức tăng GDP.15 Một vấn đề nổi cộm của ngành 
điện ở mọi nơi trên thế giới trong thời đại này là quá trình 
chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái 
tạo. Đặc biệt là ở Việt Nam, quốc gia có lượng phát thải 
CO2 cao hơn mức trung bình của thế giới, với hai thành 
phố lớn nằm trong danh sách những thành phố ô nhiễm 
nhất thế giới. 

Thách thức đối với ngành điện là dưới áp lực tăng trưởng 
mạnh, họ vẫn phải duy trì mức giá phải chăng, nguồn 
cung ổn định và tính bền vững trong sản xuất năng 

lượng. Từ đầu những năm 2000, Việt Nam bắt đầu đi theo 
con đường tự do hóa thị trường năng lượng để đáp ứng 
các mục tiêu trên, thông qua sự tham gia của tư nhân 
trong sản xuất năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, cần xem xét 
lại quan niệm để khu vực tư nhân phát triển năng lượng 
tái tạo, thông qua các cơ chế ưu đãi khuyến khích đầu tư. 
Ngay cả Vương quốc Anh, quốc gia với ngành năng lượng 
có mức độ tư nhân hoá cao nhất, cũng đã bắt đầu đặt nghi 
vấn về mô hình này vì hệ thống ở đây đã thất bại trong 
việc cung cấp nguồn điện ổn định với giá cả phải chăng. 

Dù thời gian không còn nhiều để nhân loại đối phó với 
biến đổi khí hậu, tỷ trọng nhiên liệu hóa thạch vẫn đang 
tăng lên, với tỷ trọng than thậm chí tăng hơn gấp đôi,16 
còn các dự án năng lượng mặt trời vẫn đang dang dở. Nếu 
những dự án nhà máy điện hiện tại còn tiếp tục, thì tương 
lai năng lượng xanh vẫn còn xa vời.17

15 Dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (2019) Thống kê 
năng lượng quốc tế - Việt Nam.

16 Dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Đan Mạch (2017) Tổng quan về ngành 
năng lượng: BÁO CÁO TÓM TẮT.

17 Năng lượng tái tạo và năng lượng hóa thạch đều tăng liên tục từ năm 
1964 đến 2017 và triển vọng đến năm 2020 dựa trên dữ liệu cập nhật năm 
2016 cho thấy tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch ngày càng lớn hơn. Xem thêm 
tại T. A. Nguyen (2017), Tự do hóa, Ngân hàng Thế giới và đầu tư vào 
hệ thống điện của Việt Nam.

Giàu có hay Bền vững?
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Thịnh vượng hay Trường tồn?
Nỗi ám ảnh với chỉ số GDP còn đáng ngại ở chỗ nó chú 
trọng quá mức đến mục tiêu tăng trưởng và bỏ qua 
nhiều vấn đề khác.

 
Tăng trưởng GDP vẫn là một mục tiêu hữu ích, miễn 
là người dùng hiểu rõ chỉ số này nói lên điều gì và 
không phản ánh được điều gì. Là chỉ số được sử dụng 
phổ biến nhất trong kinh tế học, GDP chắc chắn cho 
chúng ta thấy những lát cắt hữu ích về nền kinh tế 
và các thành phần chính trong đó; tuy nhiên, những 
thống kê này không nên bị đánh đồng với các thước 
đo về phát triển và sức khỏe. Lạm dụng quan niệm 
sai lầm này có thể dẫn đến hậu quả thiệt hại lâu dài, 
hơn cả những lợi ích nó mang lại cho cuộc sống vật 
chất của chúng ta. Trên thực tế, việc theo đuổi tăng 
trưởng bất chấp đang ảnh hưởng xấu đến cân bằng 
sinh thái và xã hội, vốn là những yếu tố cốt lõi trong 
cuộc sống của chúng ta. Sự gia tăng bất bình đẳng 

không chỉ là hậu quả của việc theo đuổi tăng trưởng 
kinh tế bởi nhóm giàu và lập luận hoang đường về 
“lợi ích kinh tế sẽ lan truyền dần xuống,” mà bất 
bình đẳng còn có thể dẫn đến bất ổn chính trị, khi 
tăng trưởng dựa trên tiêu dùng và sản xuất hàng loạt 
sẽ làm biến đổi khí hậu trở nên trầm trọng hơn. 

Là một nền kinh tế mới nổi, Việt Nam chắc chắn vẫn 
cần phát triển. Nhưng điều quan trọng không phải 
là tăng trưởng nhanh nhất có thể, mà là làm sao để 
sức tăng trưởng ấy dẫn đến một xã hội khoẻ mạnh 
và bền vững. 

Để đạt được mục tiêu này, điều then chốt là chúng ta 
phải ngừng áp dụng các chính sách kinh tế lấy tăng 
trưởng làm trung tâm và mô hình tăng trưởng theo 
chủ nghĩa tân tự do đang bị áp dụng rập khuôn. Điều 
quan trọng không phải là tăng trưởng bao nhiêu mà 
là chất lượng tăng trưởng.

Ảnh: Adam Patterson / Oxfam
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Chị Oanh (27 tuổi) hiện là một bệnh nhân chạy thận, 
sống tại Hà Nội. Trước đây, chị sống ở huyện ngoại 
thành Mê Linh và phải chuyển lên sống ở Hà Nội để 
có thể tiếp nhận 3 lần điều trị một tuần. Các chính 
sách bảo hiểm y tế của Nhà nước chỉ hỗ trợ Oanh chi 
phí các đợt chạy thận, nhưng chị vẫn phải tự chi trả 
các khoản thuốc men. Chị Oanh không đủ tiền để 
cấy thận nhân tạo.

“Tôi cảm thấy rất tủi thân khi nhìn thấy những 
khoản tiền thuốc men mà mình không đủ tiền trả. 
Trong khi đó, những người có thể chi trả lại là những 
người khỏe mạnh hơn. Cuộc sống thật khó khăn và 
bế tắc. Thật không công bằng.”

Chị Oanh kiếm được khoảng 1.050.000 VNĐ một 
tháng  bằng việc bán trà chui trước cổng bệnh viện. 
Khoản thu nhập này vừa đủ để chi trả các chi phi y 
tế. Vì không có giấy phép kinh doanh, chị Oanh lo 
rằng một ngày nào đó mình sẽ bị đuổi đi. Thu nhập 
của bạn trai chị chỉ vừa đủ để trang trải chi phí sinh 
hoạt, như tiền thuê nhà, tiền ăn. Bố mẹ chị đã phải 
bán đi mảnh đất trồng trọt và nhiều tài sản trong 
nhà để trả viện phí cho Oanh.

“Khi người trong gia đình bị ốm, các hộ gia đình 
nghèo đều phải đi vay tiền. Nếu như Nhà nước có 

thể hỗ trợ thêm, tôi sẽ bớt đi một vài gánh nặng, 
cuộc sống sẽ không còn quá khó khăn nữa.”

Kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng mạnh mẽ trong 
những năm gần đây nhưng những người dân như 
chị Oanh vẫn chưa được hưởng đầy đủ lợi ích từ sự 
tăng trưởng này. Việt Nam vẫn còn 13 triệu người 
dân sống trong nghèo đói, thường là người dân tộc 
thiểu số, phụ nữ và người dân vùng nông thôn. 

Tỷ lệ phụ nữ nghèo mang thai không đi khám thai 
cao gấp ba lần. Một phần tư dân số không có bảo 
hiểm y tế, thậm chí những người dân có bảo hiểm 
y tế vẫn phải trả thêm tiền túi để được chăm sóc 
sức khỏe. Tổng cộng khoảng ba triệu người dân Việt 
Nam đang bị đẩy vào cảnh nghèo đói mỗi năm do 
gánh nặng từ chi phí y tế. 

Chị Oanh và gia đình đang rơi vào vòng xoáy nợ 
nần. Chị và người yêu thậm chí không thể nghĩ đến 
chuyện kết hôn và lập gia đình trong tình cảnh hiện 
tại. Đáng lẽ chị và gia đình không phải chịu đựng 
khó khăn như vậy.

Với sự hỗ trợ phù hợp về y tế, bệnh nhân chạy thận 
có thể có cuộc sống khấm khá hơn và có khả năng 
tự kiếm sống.

Ảnh: Adam Patterson / Oxfam

Chi phí y tế thực tế
tại Việt Nam
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Ảnh: Crunchy Frog / Oxfam
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“GDP đo lường mọi thứ trừ những gì làm cuộc sống 
trở nên đáng sống.”

- Robert Kennedy, Thượng Nghị sĩ Hoa Kỳ

“
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BÊN CẠNH GDP:
Tầm quan trọng của công 

việc chăm sóc không lương

III
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Khối tài sản khổng lồ hiện nay được xây dựng trên 
sự phân biệt giới tính. Hệ thống kinh tế hiện nay do 
những người đàn ông giàu có và quyền lực thống 
trị. Luật chơi là do họ tạo ra và phần lớn lợi ích cũng 
là do họ hưởng. Trên toàn thế giới, nam giới sở hữu 
nhiều hơn phụ nữ 50% khối tài sản.  

Phụ nữ đang đóng góp vào nền kinh tế thị trường 
nhưng được coi như nguồn lao động giá rẻ và miễn phí. 
Phụ nữ đang hỗ trợ thực hiện những công việc chăm 
sóc mà đáng lẽ ra là trách nhiệm của dịch vụ công. 

Theo tính toán của Oxfam, công việc chăm sóc 
không lương của phụ nữ đang đóng góp ít nhất 10,8 
nghìn tỷ đô la mỗi năm vào nền kinh tế toàn cầu, 
gấp ba lần ngành công nghệ. 

Công việc chăm sóc rất quan trọng đối với xã hội và 
nền kinh tế. Công việc này bao gồm chăm sóc con 
cái, người cao tuổi, người bị bệnh hoặc khuyết tật về 
thể chất và tinh thần, cũng như các công việc nhà 
như nấu ăn, lau dọn, giặt giũ, may vá, lấy nước và 

chẻ củi. Nếu không có người đầu tư thời gian, nỗ lực 
và nguồn lực vào các công việc thiết yếu hằng ngày 
này, cộng đồng, doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh 
tế sẽ ngưng trệ. 

Chính phủ trên toàn thế giới có thể và có nghĩa vụ 
xây dựng Nền Kinh tế Nhân văn bảo vệ quyền lợi 
người phụ nữ. Cần tạo dựng một thế giới nơi tất cả 
mọi người đều có công việc ổn định với mức lương 
thỏa đáng, nơi không ai phải sống trong lo lắng về 
những chi phí sẽ đổ xuống nếu chẳng may đau ốm, 
và nơi mọi trẻ em đều có cơ hội phát huy tiềm năng 
của mình. 

Nền kinh tế bình đẳng giới là nền tảng của Nền Kinh 
tế Nhân văn, và khía cạnh cốt lõi của Nền Kinh tế 
Nhân văn là xác định toàn diện vai trò của công việc 
chăm sóc không được trả lương hoặc không được trả 
lương thỏa đáng. Chỉ khi nào chúng ta thay đổi cách 
thực hiện công việc chăm sóc và đánh giá đúng giá 
trị của công việc này, chúng ta mới có thể xây dựng 
nên một thế giới bình đẳng hơn.

Ảnh: Oxfam
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Trên toàn thế giới, 42% phụ nữ ở độ tuổi lao động không có điều kiện đi làm 
những công việc được trả lương vì họ phải đảm nhận những công việc chăm sóc 

không lương tại gia đình. Con số này ở nam giới là 6%.
- Oxfam, Báo cáo “Ngưng Thờ Ơ” (2020)

“

Chị Tiên đến từ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp tự 
mình trang trải chi phí sinh hoạt cho con cái, mẹ già, 
và người em vẫn đang ở tuổi đi học. Chồng chị đã bỏ 
chị chỉ vài tháng sau khi chị sinh con. Chị Tiên gửi 
con cho mẹ và vào Thành phố Hồ Chí Minh làm việc 
cho một công ty may mặc. 

Ba ngày trước khi sinh, chị vẫn bận rộn may giày. 
Chị Tiên bật khóc khi kể về con: “Lương tháng 4 
triệu chẳng đủ tiền thuê nhà, nên tôi phải làm thêm 
để mua sữa cho con.” 

Ảnh: Thanh Tùng

Ảnh: Oxfam
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Ảnh: Oxfam
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Bình đẳng giới - tại sao còn chậm?
Bà Babeth Ngọc Hân Lefur,

Giám đốc Quốc gia, Oxfam tại Việt Nam

Ở những xã hội mà khoảng cách giàu nghèo được 
thu hẹp, phụ nữ cũng sẽ được đối xử bình đẳng hơn.

Các khuôn mẫu và định kiến xã hội khiến phụ nữ 
chịu nhiều thiệt thòi và không thể tận dụng các cơ hội 
giáo dục, chính trị và kinh tế. Nghiên cứu “Định kiến 
giới đối với lãnh đạo nữ” của Oxfam đã chỉ ra nhiều 
rào cản hạn chế khả năng của phụ nữ trong việc đảm 
đương các vị trí lãnh đạo. Một trong số những rào cản 
là thái độ định kiến của các cử tri đối với lãnh đạo là 
phụ nữ, điều này có thể là nguyên do tỷ lệ phụ nữ 
trong các cơ quan dân cử như Quốc Hội và Hội đồng 
Nhân dân còn thấp. Các cử tri áp dụng tiêu chuẩn kép 
khi quyết định có nên lựa chọn một ứng cử viên là nữ 
hay không. Họ kỳ vọng một nữ lãnh đạo trước hết 
phải hoàn thành vai trò làm mẹ, làm vợ trước khi đảm 
đương trách nhiệm công việc; hoặc họ nhìn nhận về 
hình mẫu một người phụ nữ thành công trong xã hội 
đương thời Việt Nam là những lãnh đạo nữ vừa phải 
“đảm việc nhà” như phụ nữ truyền thống, vừa phải 
“giỏi việc nước” như phụ nữ hiện đại.

Thái độ của nhiều doanh nghiệp đã có sự cải thiện, 
nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm, đặc biệt các 
công ty cần đầu tư nhiều nguồn lực hơn cho việc xây 
dựng chính sách toàn diện về giới trong vận hành 

doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh. Oxfam đã 
triển khai nhiều nghiên cứu (và lượng hóa), kết quả 
các nghiên cứu đều chứng minh rằng sự thịnh vượng 
của nền kinh tế thế giới phụ thuộc vào sự đóng góp 
khổng lồ nhưng không được công nhận của phụ nữ 
làm các công việc chăm sóc không lương. Nếu toàn 
bộ công việc chăm sóc không lương trên thế giới 
được thực hiện bởi một công ty duy nhất, công ty 
này sẽ có doanh thu hàng năm là 10 nghìn tỷ đô la, 
gấp 43 lần doanh thu của Apple.

Việt Nam là một địa điểm được các nhà tài trợ quốc 
tế lựa chọn và liên tục hỗ trợ để đạt được bình đẳng 
giới. Trong nhiều thập kỷ, bình đẳng giới là vấn đề 
nhận được hỗ trợ mạnh mẽ từ các tổ chức nước ngoài. 
Nhờ vậy, Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể cả 
về chính sách và thực hành về giới - Luật Bình đẳng 
giới Việt Nam năm 2005 là một trong những văn 
bản pháp luật về giới tiến bộ nhất châu Á. Nhưng xu 
hướng này đang dần hạ nhiệt khi các nguồn tài trợ 
và hỗ trợ đã không còn hoặc sụt giảm, hoặc đầu tư 
hiện chỉ tập trung vào việc tăng quyền năng kinh tế. 
Điều này kéo lùi tiến trình phát triển, khiến những 
cán bộ và chuyên gia công tác trong lĩnh vực thúc 
đẩy bình đẳng giới lo ngại rằng những thành tựu đạt 
được đang dần biến mất.
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““

Ảnh: Lê Thị V. / Sáng kiến Đầu tư cho Phụ nữ (Investing in Women Initiative)

Chị Lê Thị V., 35 tuổi, công nhân may chia sẻ:  “Một ngày 
của tôi bắt đầu lúc 5h30 sáng và kết thúc lúc 10h đêm. 5h30 sáng, 
dậy tranh thủ giặt đồ rồi đưa hai con đi học. 7h30, tôi vào xưởng 

may, đến 5h chiều thì về đón con, đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp; 
trong lúc giữ đứa con nhỏ thì chỉ đứa con lớn học bài, rồi chuẩn bị 
đồ cho hai đứa đi học hôm sau. Mọi việc lớn bé trong nhà đều do 
một tay tôi cả. Chồng tôi không làm những việc này. Sau giờ tan 
ca, anh ấy về nhà ăn cơm rồi đi dạo quanh các xóm trọ. Anh ấy 

bảo, việc nhà, chăm con là của phụ nữ.” 
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““
Ảnh: Lê Thị N. / Sáng kiến Đầu tư cho Phụ nữ (Investing 
in Women Initiative)

Chị Lê Thị N., 27 tuổi, một công nhân may 
khác, cho biết: “Những hôm có kinh nguyệt, ngồi 
may nhiều quá, lưng tôi bị đau, đi về thấy cả thau 
đồ to, chén bát dơ đầy trong bếp thì tủi thân lắm 
nhưng mình không làm thì cũng đâu ai làm giúp. 

Chồng tôi hiền lắm, không lớn tiếng với vợ bao 
giờ nhưng anh ấy không thích làm mấy việc này. 
Còn ở công ty, dù có quy định công nhân nữ được 

nghỉ 30 phút vào kỳ kinh nguyệt, nhưng làm 8 
năm rồi, tôi chưa thấy ai xin nghỉ cả. Ai cũng lo 

làm mà mình xin nghỉ thì kỳ lắm.” 
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BÊN CẠNH GDP:
Thước đo phúc lợi

đa chiều của người dân

Ông Phùng Đức Tùng
Giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI)
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Ảnh: Oxfam
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“Chỉ cần một số tiền rất nhỏ thôi cũng cứu 
sống được bao nhiêu mạng người rồi. Nếu họ 
(những người giàu nhất) đóng thuế, thuế đó 
không chỉ có ích với người nghèo, mà còn với 
gia đình họ và nền kinh tế. Ví dụ, một cháu 

bé nghèo bị bệnh về mắt mà được điều trị y tế 
cần thiết, cháu có thể tiếp tục đi học, và có một 

tương lai tốt đẹp hơn.”

- Bác sĩ Lê Thị Cẩm Thanh, Phó giám đốc Bệnh viện 
Mắt tỉnh Cần Thơ, Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế cao và liên tục trong nhiều 
năm qua đã giúp khoảng 40 triệu người Việt Nam 
thoát nghèo. Tuy nhiên, tăng trưởng hiện tại đang 
đem lại nhiều lợi ích cho người giàu hơn so với 
người nghèo. Bất bình đẳng về mức sống của Việt 
Nam đã tăng lên trong những năm qua. Hệ số GINI 
của Việt Nam năm 1993 là 0,33 thì đến năm 2016 
đã tăng lên ở mức 0,44. Chênh lệch thu nhập giữa 
nhóm 20% dân số giàu nhất so với 20% dân số nhóm 
nghèo nhất chỉ khoảng 4,4 lần thì đến năm 2016 đã 
tăng lên 10 lần. Việt Nam đang có khoảng gần 10 
triệu người nghèo, hầu hết trong số họ là người dân 
tộc thiểu số sinh sống ở các khu vực vùng sâu, vùng 
xa với khả năng tiếp cận với các dịch vụ công cơ 
bản còn hạn chế và với chất lượng thấp. Các chính 
sách hiện hành khó có thể giúp các hộ gia đình này 
thoát nghèo bởi họ thường là người già neo đơn, 
người khuyết tật và trẻ mồ côi. Họ cần có các chính 
sách bảo trợ xã hội đủ mạnh và riêng biệt hơn, có 
thể cung cấp một mức sống tối thiểu cao hơn chuẩn 
nghèo hiện có, vì họ không thể tham gia vào quá 
trình phát triển kinh tế của đất nước. Họ không thể 
hưởng lợi từ sự tăng trưởng chung bởi họ không có 
cơ hội và cũng không có khả năng nắm bắt cơ hội.

“
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Về giáo dục, ở Việt Nam không tồn tại khác biệt lớn 
giữa tỷ lệ nhập học giữa thành thị và nông thôn, 
giữa nữ và nam, giữa các vùng ở các cấp học tiểu học 
và trung học cơ sở.

Vấn đề lớn đối với Việt Nam là trẻ học được gì ở 
trường, chất lượng giáo dục và khác biệt về chất 
lượng giáo dục nhận được giữa các học sinh. Kết 
quả đánh giá chất lượng giáo dục ở cấp tiểu học (Dự 
án VNEN) cho thấy kết quả môn thi Toán và Tiếng 
Việt của học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 ở các tỉnh thuộc 
Miền núi phía Bắc, Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây 
Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long chỉ bằng 1/2 
so với kết quả thi của học sinh các vùng còn lại, đặc 
biệt chỉ bằng 1/3 so với học sinh vùng Đồng bằng 
sông Hồng và Đông Nam Bộ. Điều này cho thấy bất 
bình đẳng về chất lượng giáo dục đã xảy ra ngay ở 
cấp tiểu học. Học sinh ở các vùng kém phát triển 
khó có cơ hội học tập ở cấp giáo dục bậc cao, đặc 
biệt là đối với trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em vùng 
sâu, vùng xa. Khác biệt về chất lượng giáo dục cho 
học sinh sẽ dẫn đến bất bình đẳng về cơ hội, từ đó 

Giáo dục và sức khỏe: 
thành tựu về số lượng, 
thách thức về chất lượng

Ảnh: Crunchy Frog / Oxfam

Quang cảnh khám chữa bệnh - BV Đa Khoa tỉnh Quảng Trị 
Ảnh: Oxfam

“Trong tất cả mọi hình thức bất bình đẳng, bất 
bình đẳng về chăm sóc y tế là gây sốc và

bất nhân nhất.”
- Martin Luther King

“
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kéo theo khoảng cách ngày càng lớn về thu nhập 
và mức sống của các thế hệ sau, nghĩa là mục tiêu 
thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và không bỏ ai lại 
phía sau càng khó thực hiện.

Về y tế, Việt Nam đã đạt được những thành tựu ấn 
tượng về nâng cao sức khỏe của người dân. Tuổi thọ 
trung bình đã tăng từ 65,2 tuổi năm 1989 lên 73,6 
tuổi vào năm 2019. Chủ trương phổ cập bảo hiểm y 
tế cho mọi người đã gần hoàn thành.

Thành tựu trên phần lớn nhờ vào những nỗ lực và 
chính sách liên quan đến y tế công cộng1 và việc mở 
rộng, nâng cao chất lượng hệ thống y tế xã và thôn/
bản. Việt Nam là một trong 10 quốc gia hoàn thành 
nhanh chóng các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ 
(MDG) về y tế. Tuy nhiên, vẫn tồn tại những khác biệt 
lớn và dai dẳng về các chỉ số sức khỏe giữa các vùng 
miền, nhóm dân tộc, giữa hộ giàu và hộ nghèo, bao 
gồm khác biệt về tỷ lệ suy dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong 
mẹ, tỷ lệ tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi, và khả năng tiếp cận 
các dịch vụ thiết yếu như dịch vụ chăm sóc trước sinh.

Năng lực của các cơ sở y tế khu vực nông thôn (miền 
núi và hải đảo) còn hạn chế, đặc biệt do thiếu nhân 
viên y tế có năng lực và kinh nghiệm. Tập trung 
nguồn lực cho bệnh viện khiến các trạm y tế xã chưa 
được đầu tư đủ để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức 
khỏe ban đầu của người dân, gây ra bất bình đẳng 
về tiếp cận chất lượng dịch vụ y tế giữa người dân 
vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa so với người dân 
thành thị.

Chi phí từ tiền túi của hộ gia đình cho y tế đang tăng 
cao, điều này tiếp tục là thách thức đối với 10% dân 
số không có bảo hiểm y tế. Người có thẻ bảo hiểm 
y tế vẫn phải bỏ tiền túi để chi trả các khoản gây 
gánh nặng và không lường trước được như chi phí sử 
dụng trang thiết bị mua từ nguồn xã hội hóa, thuốc 
ngoài danh mục được bảo hiểm thanh toán, chi phí 
vận chuyển người bệnh, chi phí ăn uống, chỗ ở cho 
người nhà chăm sóc bệnh nhân.

1 Ví dụ như các chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ, và cơ chế bảo hiểm y tế miễn phí cho hộ nghèo. 

Cô giáo Giang A Pua và các em học sinh người H’Mong
Ảnh: Oxfam
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Việt Nam cũng đang đối mặt với những thách thức 
vô cùng lớn trong việc đạt được các mục tiêu này, 
không chỉ trong lĩnh vực giảm nghèo và bất bình 
đẳng. Việt Nam là nước chịu tác động lớn nhất của 
biến đổi khí hậu và dịch bệnh. Cụ thể, thiên tai ở 
miền Trung và hạn hán tại Đồng bằng sông Cửu 
Long những năm gần đây ngày càng trở nên khốc 
liệt. Nguồn lực huy động cho các Chương trình 
Mục tiêu ngày càng hạn hẹp do ngân sách phần lớn 
chỉ đủ cho chi tiêu thường xuyên của Chính phủ 
và hầu hết các nhà tài trợ đã rút khỏi Việt Nam. Ô 
nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, đặc biệt là ô 
nhiễm không khí ở các thành phố lớn do nhu cầu 
về năng lượng cho phát triển kinh tế tăng cao và 

Giảm nghèo và bất bình đẳng: Thước đo cho phát triển 
kinh tế - “Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

Một gia đình người H’Mong / Ảnh: Oxfam

sự phụ thuộc ngày càng lớn vào năng lượng hóa 
thạch. Vấn đề giới và việc làm bền vững tuy đã được 
cải thiện nhưng vẫn còn tồn tại bạo lực giới, đối 
xử bất bình đẳng trong công việc được trả công và 
trong gia đình, sự tham gia của nữ giới trong các vị 
trí lãnh đạo còn thấp.

Hơn lúc nào hết, ngoài tăng trưởng kinh tế, Việt 
Nam cần đẩy mạnh sử dụng các thước đo nghèo và 
bất bình đẳng đa chiều, đặc biệt các chiều giáo dục 
và y tế; các thước đo về phát triển bền vững cần phải 
là cơ sở để hoạch định các chính sách phát triển kinh 
tế nhằm tạo ra một nền kinh tế hài hòa, bền vững và 
vì con người.
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Trong cuộc trò chuyện của chúng tôi với các công 
nhân dệt may, nhiều người lo lắng tiền lương của 
họ không đủ để lo cho con học hành đến nơi đến 
chốn. Đa số họ đều đang có con nhỏ, và chi phí học 
hành có thể nói là không lớn lắm. Vì vậy, họ có thể 
hy sinh mọi chi tiêu khác để ưu tiên hàng đầu cho 
chi phí học hành của con cái. Nhưng học càng cao 
thì chi phí càng lớn và đây là nỗi lo lớn nhất của 
rất nhiều công nhân.

Chị Xuân, con 3 tuổi, làm việc tại công ty may tại 
Đồng Nai. Chị gửi con tại trường mẫu giáo tư với 
chi phí 1,5 triệu một tháng. Chi phí gửi trường tư 
cao hơn trường công nhiều, nhưng tốt hơn cho chị 
vì gửi trường tư linh hoạt hơn và chị có thể đón con 
muộn hơn nếu phải làm thêm giờ. Mỗi giờ gửi con 
thêm sẽ tính thêm 10.000 đồng. Theo quy định của 
công ty, chị chỉ được hỗ trợ 10.000 đồng một tháng 
cho con nhỏ dưới 6 tuổi. Vào tháng cao điểm, thời 
gian làm thêm có thể lên tới 74 tiếng. Do đó với 
hỗ trợ 10.000 đồng của công ty, công nhân buộc 
phải tự xoay sở nhờ người thân, bố mẹ, ông bà, họ 

Niềm hạnh phúc khi có con - hay là những nỗi lo?

Cuộc sống của công nhân trong những ngày nghỉ
Ảnh: Oxfam

“

hàng, bạn bè hoặc hàng xóm đón và trông con hộ, 
nếu không họ sẽ phải mất thêm 730.000 đồng để 
trả cho việc gửi con thêm giờ. Đây là trường hợp 
công nhân có một con. Nếu có hai con thì sẽ còn 
khó khăn hơn.

“Đây 3 đứa đi học, cứ đầu năm đóng hơn 7 triệu, đấy 
là còn chưa kể tiền mua đồ dùng học tập, tiền học 
thêm với cả trăm thứ linh tinh khác nữa. Cứ thế này 
thì bố mẹ nông dân như mình có mạt kiếp không ngóc 
đầu lên được chứ đừng nói gì mà làm giàu.” - Một 
nhóm hộ nghèo, người Kinh, Hà Nội chia sẻ.
 
“Cứ nói không phân biệt hộ giàu, hộ nghèo nhưng hộ 
giàu đóng cơ sở vật chất nhiều, tài trợ nhiều, con được 
học tốt hơn. Họ đưa sổ vàng ra ký chẳng lẽ mình chỉ 
ký đưa một vài đồng, ít phải vài triệu. Người nghèo 
thì chả dám nói, họ ngại, với lại cũng sợ con cái bị ảnh 
hưởng. Thôi thì cứ đồng ý rồi đóng lai rai, đóng đến 
đâu thì đóng.” - Một phụ huynh học sinh tiểu học 
tại TP.HCM cho biết.

41



42

Điều khiến các công nhân dệt may lo lắng nhất là 
bản thân bị ốm, hoặc con cái hoặc chồng/vợ bị ốm. 
Trong số các công nhân chúng tôi phỏng vấn, 36% 
cho biết họ đang gặp một vấn đề sức khỏe, như 
hen suyễn, dạ dày, huyết áp, tiểu đường, tim,… 
Gần như họ đều phải vay tiền trong hoàn cảnh 
này. Có công nhân bị trầm cảm, bác sĩ khám và 
kê đơn phải điều trị 3-4 tháng, nhưng chị chỉ dám 
uống thuốc 1 tháng, thấy đỡ thì thôi uống thuốc vì 
không đủ khả năng chi trả.

Trên thực tế, 53% công nhân cho biết họ không có 
đủ tiền để trang trải chi phí khám chữa bệnh và 
thuốc men. Một số công nhân rơi vào cảnh nợ nần 
không có khả năng chi trả, phải bán nhà, bán xe. 
Nhiều người nói không mong muốn gì ngoài sức 
khỏe, bởi “nếu ốm thì sẽ hết tiền.”

Nguyễn Thanh Phụng, 37 tuổi, đã làm trong ngành 
may từ năm 1999 và hiện đang làm việc ở một 
công ty may tại Đồng Nai được 12 năm. Chị đã 
lập gia đình nhưng hai lần hư thai, đến nay chưa 
có con, mặc dù rất muốn, nhưng do sức khỏe nên 
không thể có con. Hiện chị bị bệnh tim mãn tính 

và huyết áp cao, phải chữa trị hàng ngày. Căn bệnh 
theo chị đã 3 năm nay và làm chị thường xuyên 
đau đầu, chóng mặt. Chồng chị cũng bị bệnh viêm 
gan C và không đi làm. Vì lý do sức khỏe, hiệu quả 
công việc của chị suy giảm.

“Đi khám bảo hiểm y tế là chờ cả ngày… Con rể tôi 
đột quỵ, bộ đội có bảo hiểm y tế, đưa vào viện, gọi 
gia đình vào đóng trước 40 triệu. Nhà không còn, 
anh em góp vào đóng xong, ký cam kết mổ mới lên 
bàn mổ… Nếu không có tiền thì sao? Nếu rơi vào hộ 
nghèo là chết rồi đấy. Hộ nghèo thì 12 giờ đêm lấy 
đâu ra tiền... Giờ đi chữa bệnh gì đi nữa, nếu có tiền 
thì bác sĩ chữa cũng được tốt hơn…”

“Người cầm bảo hiểm y tế và người có tiền dành 
ngoài thì chất lượng khác nhau, thuốc của mình 
kém hơn. Tới bệnh viện thấy người giàu đưa phong 
bì, người nghèo cũng ngại, lại phải bỏ phong bì. Đã 
nghèo lại càng khó…”

“Chỉ mong được mạnh khoẻ!” 

Một nhà máy dệt may tại Hà Nội
Ảnh: Eleanor Farmer / Oxfam

“
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Công nhân và lao động nhập cư làm các công việc phi 
chính thức là một trong những nhóm bị ảnh hưởng 
nặng nề nhất bởi COVID-19. Họ là những người lao 
động không có hợp đồng, người thu gom rác, giúp 
việc, bán hàng rong, kinh doanh nhỏ lẻ không có 
giấy phép, xe ôm và tài xế taxi, bốc vác tại chợ đầu 
mối, và công nhân trong ngành dịch vụ.

Ngay cả trong điều kiện bình thường, thu nhập của 
phần lớn lao động nhập cư cũng không đủ đáp ứng 
mức sống tối thiểu. Lao động trong khu vực phi chính 
thức, đặc biệt là người nhập cư, không được tiếp cận 
các chính sách bảo trợ xã hội, vì hầu hết họ không 
có hợp đồng lao động; do không có bảo hiểm xã hội, 
nên cơ hội làm việc và thu nhập của họ bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng khi gặp khủng hoảng. Trong giai đoạn 
COVID-19, nhóm lao động này bị giảm giờ làm hoặc 
mất việc, thu nhập bị sụt giảm đáng kể hoặc không 
có thu nhập.

Những người giúp việc đa phần làm theo giờ và 
không có hợp đồng lao động, do đó, họ không có cơ 
hội làm việc lâu dài, cũng như không có thù lao nếu 
mất việc.

Những người bán hàng rong kinh doanh những mặt 
hàng không được coi là thiết yếu không được phép 
hoạt động khi nhà nước áp dụng chính sách “giãn 
cách xã hội.” Chị T., thành viên một nhóm tự lực ở 
phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội, chia sẻ: “Từ khi 

dịch bệnh bùng phát, việc buôn bán cũng giảm và 
giờ thì dừng hẳn để ngăn dịch bệnh lây lan. Tôi hiểu 
đây là điều cần thiết. Nhưng thu nhập của gia đình 
hoàn toàn phụ thuộc vào gánh hàng rong này. Bây 
giờ chẳng buôn bán gì được, và cũng chẳng ai thuê 
mà làm. Cả nhà tôi đang sống chật vật qua ngày với 
số tiền ít ỏi.”

Một số lượng lớn người làm xe ôm và lái taxi, những 
người phải đi vay tiền để mua phương tiện làm việc, 
cũng mất việc và mất luôn khả năng trả nợ, do đó 
đứng trước nguy cơ lâm vào cảnh nghèo đói.

Những người thu gom rác vẫn làm việc hằng ngày, 
nhưng rủi ro bị lây nhiễm COVID-19 rất cao, vì họ 
không được hướng dẫn hay có phương tiện phù hợp 
để bảo vệ bản thân.

Một số lao động nhập cư bị mất việc đã trở về quê, 
nhưng khoảng 50% vẫn sống ở Hà Nội mà không có 
việc làm hay thu nhập. Trong khi đó, họ vẫn phải 
gồng gánh những chi phí hằng tháng như thuê nhà, 
điện nước, mà không có sự hỗ trợ tài chính nào từ 
gia đình ở quê. Họ phải đối mặt với tình trạng thiếu 
lương thực và những nhu cầu cơ bản.

Người lao động không có hợp đồng và lao động nhập 
cư cũng không có trang thiết bị bảo vệ như khẩu 
trang đảm bảo chất lượng, nước rửa tay và kiến thức 
để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ bị lây nhiễm bệnh.

Ảnh: Oxfam

Sống dưới mức tối thiểu trong điều kiện bình thường
... Càng dễ tổn thương hơn trong đại dịch
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Cuộc khủng hoảng kinh tế do COVID-19 gây ra có thể 
đẩy hơn nửa triệu người vào cảnh đói nghèo nếu không 
có những hành động khẩn trương và quyết liệt. 

“Tất cả các cấp, ngành và địa phương... phải ưu tiên bảo 
vệ sức khỏe và tính mạng con người - đó là mục tiêu tối 
thượng; chúng ta chấp nhận thiệt hại về kinh tế để phòng 
chống dịch.” - Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, 
tháng 3/2020.

“Các quốc gia có thể phục hồi tăng trưởng GDP, nhưng sẽ 
không thể giúp người chết sống lại được.” - Với lập luận 
phũ phàng nhưng thực tế, Tổng thống Argentina, Ông 
Alberto Fernández, đã triển khai phong tỏa, cách ly 
nghiêm ngặt ngay từ đầu đại dịch để ngăn chặn sự lây lan 
của COVID-19, tháng 7/2020.

“Nhiệm vụ trước hết của chúng ta là nỗ lực hết sức cứu sinh 
mạng con người, và thứ hai là duy trì hoạt động kinh tế.”
- Bà Angela Merkel, Thủ tướng Đức, tháng 3/2020.

“Cùng nhau, chúng ta có thể rút ra những bài học từ cuộc 
khủng hoảng chưa từng có này, để xây dựng một nền kinh 
tế vì con người và một thế giới công bằng hơn.” - Báo cáo 
“Dignity not destitution” của Oxfam, năm 2020.

Trong đại dịch, người dân
là ưu tiên hàng đầu
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Ảnh: Oxfam
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Chị Trần Thị Hiền sống trên gác xép của một căn 
nhà tồi tàn bên sông Hồng, cùng chồng và hai con 
trai, cậu anh 23 tuổi và cậu em 13. Ngày ngày, chị 
dắt xe đạp đi thu nhặt ve chai quanh Hà Nội. Người 
phụ nữ 43 tuổi có một ngày thứ Bảy hiếm hoi nghỉ 
ngơi ở nhà. Chị cảm thấy kiệt quệ cả về tinh thần và 
tài chính. Hôm trước, chị mới đưa mẹ đi bệnh viện 
chữa bệnh khớp. Bà đau đến mức không thể đi lại, 
nhưng cũng không thể được chữa trị sớm hơn khi 
bệnh viện Bạch Mai được xác định là một điểm nóng 
của dịch COVID-19 trong suốt nhiều tuần. Họ chỉ 
bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân mới từ tháng Năm. Chi 
phí cho chuyến khám bệnh hết ba triệu đồng, bằng 
số tiền một tháng mà chị Hiền kiếm được trước khi 
có dịch.

“Giờ coi như em trắng tay,” chị Hiền nói, mắt đỏ 
hoe. “Nhà em vậy là âm tiền.” Chị cùng người chồng 
làm nghề xe ôm là hai trụ cột kinh tế trong gia đình, 

Ảnh: Mạng lưới Hành động vì Lao động di cư (M.net)

nhưng kể từ tháng Hai, chồng chị vắng khách, nên 
mọi thu nhập đều đến từ những chai lọ, thùng giấy, 
dây điện bỏ đi mà chị bới được trong các túi rác trên 
phố. Trong mùa dịch này, ngày nào khá lắm chị sẽ 
kiếm được 90.000 đồng. Nhưng gần như tất cả những 
ngày còn lại của đợt cách ly, chị chẳng kiếm được xu 
nào. Tệ hơn, ve chai bị rớt giá chỉ còn một nửa nên 
nhiều người quyết định không bán. “Người ta thấy 
em trên phố mà không dám đến gần,” chị Hiền kể, 
dù chị đã luôn cẩn thận che chắn bằng khẩu trang 
mỗi khi ra ngoài. “Người có ve chai thì cũng không 
chịu bán vì họ sợ bị lây nhiễm.”

Bản thân chị cũng sợ mình bị nhiễm COVID-19, 
nhưng lo con ở nhà không có cái ăn, chị mặc kệ lệnh 
cấm, hằng ngày đạp xe đi nhặt nhạnh dù những 
mối thu mua đều đã đóng cửa trong suốt tháng Tư. 
Ngày khó khăn nhất là hôm chị bị đưa về đồn, sau 
nhiều lần công an bắt gặp và nhắc nhở, và phải đóng 

Câu chuyện của chị Hiền
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khoản phạt 150.000 đồng. Chị Hiền khi ấy không có 
đồng nào trong túi, và chồng chị ở nhà cũng vậy. 
Anh đành phải chạy vạy đi vay tiền để đón chị ra. 
“Thế giới còn đang chết đầy ra vì dịch kia kìa, chị cứ 
đi lang thang làm gì? Chị phải ở yên trong nhà, kể cả 
có đói thì cũng không được ra ngoài,” một anh công 
an đã nói với chị như vậy.

Suốt năm tháng vừa qua, gia đình chị Hiền sống nhờ 
vào những gói lương thực cứu trợ của các tổ chức từ 
thiện. Chủ yếu là gạo, mì gói và nước mắm. Giá thịt 
lợn đã tăng gấp đôi kể từ khi dịch bùng phát, đồng 
nghĩa với việc bữa cơm nhà chỉ loanh quanh có gạo, 
rau và trứng. Trong một hôm hiếm hoi, chị Hiền 
quyết định hào phóng chi 40.000 đồng “đãi” cả nhà 
bằng mấy lạng thịt, nhưng bữa tối hôm đó cả nhà ăn 
mà như nhịn. Chỗ thịt lợn mua về bị hôi đến mức 
không ăn nổi, làm chồng chị nổi giận lôi đình suýt 
đập nát cả nồi cơm điện. “Những lúc như thế mình là 

phụ nữ phải biết nhẫn nhịn. Hôm đấy em phải lánh 
đi, đợi anh ấy hạ hoả mới về,” chị kể lại. “Chồng em 
bình thường không cục cằn đâu, là do hoàn cảnh gia 
đình đương lúc khó khăn quá nên mới thế.” 

Thiếu thốn không chỉ riêng chuyện ăn uống. Chủ 
nhà trọ của chị Hiền đã một lần giảm cho gia đình 
200.000 đồng tiền nhà, nhưng vẫn không thấm vào 
đâu so với khoản nợ họ đang gánh. Riêng tiền chi 
tiêu mỗi tháng bình thường đã hơn ba triệu đồng. 
Gói cứu trợ của chính phủ cho những lao động phi 
chính thức chắc chắn sẽ giúp gia đình chị rất nhiều, 
chị Hiền nói, dù không chắc số tiền đó sẽ đến được 
tay mình. Chị đã điền và gửi đơn xin nhận hỗ trợ hai 
lần, gần đây nhất là vào giữa tháng Năm, nhưng vẫn 
chưa thấy phản hồi nào. Bà chủ nhà nói chị sẽ cần 
phải về quê để nhận tiền, nhưng họ hàng ở nhà lại 
nói với chị chỉ có những đối tượng đặc biệt khó khăn 
trong độ tuổi nhất định mới đủ điều kiện.

Câu chuyện của chị Hiền
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BÊN CẠNH GDP:
Phát triển bền vững phải

đi đôi với môi trường

Môi trường và kinh tế: bài học từ khủng hoảng
nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long
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BÊN CẠNH GDP:
Phát triển bền vững phải

đi đôi với môi trường

V

Nguyễn Ngọc Huy
Cố vấn cao cấp về biến đổi khí hậu, Oxfam tại Việt Nam

Môi trường và kinh tế: bài học từ khủng hoảng
nguồn nước ở Đồng bằng sông Cửu Long
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Đất kiềm ở Long An
Ảnh: Xuân Trường / Oxfam 
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Việc sử dụng hóa chất trừ sâu trong nông nghiệp, hóa chất 
trong quá trình chế biến và việc xả thải trực tiếp nước thải 
xuống các dòng sông khiến nguồn nước ở hạ lưu sông 
Mekong đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. 

Thiếu nước từ thượng nguồn về cũng là hệ quả khiến tình 
trạng hạn hán và xâm nhập mặn diễn ra trên diện rộng 
ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nguyên nhân của 
việc thiếu nước một phần do tác động của biến đổi khí 
hậu gây thiếu hụt lượng mưa từ thượng nguồn và nguyên 
nhân khác là việc đầu tư quá nhiều đập thủy điện chặn 
dòng sông Mekong. Tính đến tháng 11 năm 2019 đã có 13 
đập thủy điện lớn trên dòng chính của sông Mekong được 
đưa vào vận hành và 12 đập thủy điện khác đang trong kế 
hoạch được xây dựng. Ngoài ra, hàng chục thủy điện vừa 
và nhỏ trên các nhánh sông ở phía Tây dãy Trường Sơn 
cũng góp phần không nhỏ trong việc làm thiếu hụt nguồn 
nước đổ về hạ lưu sông Mekong. Trong bối cảnh đó, hiện 
đang có sự bất bình đẳng trong sử dụng nguồn tài nguyên 
nước sông Mekong, đó là những người dân ở ĐBSCL đang 
phải gánh chịu hậu quả của thủy điện và biến đổi khí hậu, 
trong khi lợi nhuận lại thuộc về những tập đoàn và các 
quốc gia đầu tư thủy điện ở thượng nguồn.
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Đợt hạn hán và xâm nhập mặn khốc liệt vào cuối 
năm 2015 đầu năm 2016 khiến Chính phủ phải đưa 
ra Nghị quyết 120 về phát triển bền vững thích ứng 
với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL với phương châm 
sống thuận thiên vào năm 2017. Đây là một nghị 
quyết lớn mang tầm quốc gia với tầm nhìn dài hạn 
đến năm 2050. Các chính sách trong khuôn khổ này 
sẽ giúp khôi phục lại các quy trình dựa trên thiên 
nhiên, liên quan đến chu kỳ lũ tự nhiên của dòng 
Mekong, giúp người dân chuyển đổi các sinh kế 
hiệu quả hơn. Nông dân ở ĐBSCL cũng có thể thích 
ứng với mực nước biển dâng và tình trạng xâm 

nhập mặn. Mặc dù vậy, việc thực thi chính sách 
trên thực tế chưa theo tinh thần của Nghị quyết 
120. Sau hai năm thực hiện, người dân ĐBSCL vẫn 
phải đối mặt với tác động của hạn và mặn.

Hạn chế thấy rõ nhất trong thực thi Nghị quyết 
120 của Chính Phủ đó là vấn đề điều phối nguồn 
nước thiếu đồng bộ và thiếu thuận thiên. Chúng 
ta dường như chỉ phản ứng tức thời khi thấy xâm 
nhập mặn vào sâu thì đóng cống ngăn mặn chứ ít 
tính toán đến sự vận hành linh hoạt hệ thống hạ 
tầng thích ứng với sự thay đổi của thiên nhiên.

Khoảng cách giữa chính sách và thực thi

Ảnh: Võ Văn Bằng
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Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ khó tránh khỏi hạn hán 
và xâm nhập mặn hàng năm do tác động của biến đổi 
khí hậu ngày càng cực đoan và sự vận hành của các 
hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn. Vì vậy việc thay 
đổi nhanh chóng để thích nghi với hoàn cảnh mới là 
điều cần thiết.

Tuy nhiên, để giải quyết mấu chốt của vấn đề, Việt 
Nam cần đưa vấn đề quản lý nguồn nước sông Mekong 
vào chương trình nghị sự ASEAN với sự tham gia hỗ 
trợ kỹ thuật và tiếng nói từ các tổ chức phi chính phủ, 
các quốc gia ngoài khối ASEAN và các nhà khoa học 
trong nước và quốc tế. Nguồn tài nguyên nước ở lưu 
vực sông Mekong phải được phân bổ đồng đều và bền 
vững, đảm bảo mọi người dân đều có quyền được tiếp 
cận với nguồn nước sạch.

Trên thế giới, việc dỡ bỏ các thủy điện trên sông đang 
là xu thế nhằm trả lại môi trường sống tự nhiên và 
đảm bảo sự cân bằng về hệ sinh thái, bảo vệ đa dạng 
sinh học và môi trường. ĐBSCL nói riêng và các quốc 
gia có sông Mekong chảy qua nói chung nên theo xu 

thế này bằng cách tìm kiếm các nguồn năng lượng tái 
tạo như năng lượng mặt trời, năng lượng gió và năng 
lượng sóng biển ở cả quy mô hộ gia đình, quy mô 
doanh nghiệp và các công ty sản xuất điện.

Bên cạnh đó, điều quan trọng là cả chính quyền và 
người dân Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận khai 
thác nguồn tài nguyên nước phục vụ hoạt động sản 
xuất và đời sống dân sinh từ việc quá mức và thiếu 
hiệu quả sang sử dụng bền vững. Có thể kể đến một 
vài giải pháp như tích trữ nước mưa ở quy mô hộ gia 
đình, nhóm cộng đồng và công sở; thúc đẩy việc lắp 
đặt và sử dụng năng lượng tái tạo cho nuôi trồng thủy 
sản và hòa lưới điện quốc gia; sử dụng nguồn điện từ 
năng lượng mặt trời để lọc nước lợ thành nước ngọt ở 
quy mô hộ gia đình và cụm dân cư.

Ngoài các giải pháp kỹ thuật như trên thì việc giáo 
dục nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc bảo vệ 
nguồn nước tránh ô nhiễm và sử dụng tiết kiệm nguồn 
nước cần được đưa vào nhà trường và các cộng đồng 
dân cư, vì sự phát triển bền vững của chính người dân.

Giải pháp cho ĐBSCL:
Cân bằng giữa hoạt động của con người và 

khai thác tài nguyên-môi trường 

Người nông dân và ruộng lúa bị hư hại tại Bến Tre
Ảnh: Xuân Trường / Oxfam 
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Bà Huỳnh Kim Duyên là Phó chủ tịch Hội Phụ nữ 
tỉnh Cà Mau, Việt Nam. Bà là một nhà lãnh đạo có 
tiếng nói, tích cực làm việc và tham vấn ý kiến từ 
người dân tới những lãnh đạo trong nước và khu vực, 
với sự hỗ trợ của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam. 

Trong 5 cuộc tham vấn cấp cơ sở, bà Duyên đã chia sẻ 
với cộng đồng thông tin về Thủy điện Don Sahong, 
phân tích về những tác động tiềm ẩn của công trình, 
đồng thời kêu gọi sự đóng góp ý kiến và ủng hộ của 
cộng đồng. Sau đó, bà đại diện trình bày những mối 
quan tâm và nhu cầu của cộng đồng cho Ủy ban Sông 
Mekong Việt Nam và các bên liên quan cấp quốc gia. 

Chung dòng sông, 
chung tiếng nói
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Bà nói: “Khi người dân được cung cấp đầy đủ thông 
tin, họ sẽ lên tiếng và thể hiện mối quan tâm rất 
mạnh mẽ.”

“Nam giới thường thoải mái chia sẻ ý kiến hơn, 
nhưng tôi nhận thấy phụ nữ rất quan tâm đến thế hệ 
sau và lo cho sinh kế của mình. Vì vậy, khi họ nhận 
thức được quyền của mình và nhận ra tác động (tiềm 
ẩn) của sông Mekong, họ sẽ quyết liệt vận động việc 
dừng xây đập để bảo vệ dòng sông.”

Bà Duyên tin rằng để tạo ra sự thay đổi, người dân 
phải nhận thức được quyền của mình và có khả năng 

Bà Huỳnh Kim Duyên phát biểu tại một cuộc họp
Ảnh: Oxfam
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thể hiện mối quan tâm cũng như quan điểm đối với 
việc phát triển thủy điện.
 
Nhờ Dự án Quản trị Tài nguyên nước Bao trùm của 
Oxfam, các nhóm phụ nữ bị ảnh hưởng bởi công tác 
phát triển thủy điện đã có thể nêu lên mối quan ngại 
của mình và kêu gọi các quốc gia khu vực Mekong 
quan tâm, xem xét vấn đề.
 
Bà Duyên chia sẻ: “Cho dù sống ở thượng nguồn hay 
hạ nguồn, người dân đều có quyền tiếp cận và hưởng 
lợi từ nguồn nước như nhau.”
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NỀN KINH TẾ 
NHÂN VĂN VÀ 

9 YẾU TỐ
CẤU THÀNH NỀN 

KINH TẾ NHÂN VĂN

VI
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Nền Kinh tế Nhân văn sẽ đặt lợi ích của con người 
và hành tinh lên trên lợi nhuận. Mô hình này hình 
thành nên hệ thống kinh tế và xã hội thành công, 
nơi mà con người là trung tâm của tư duy kinh tế; 
hoạt động kinh doanh và thị trường mang lại lợi ích 
cho số đông, chứ không chỉ một số ít những người 
giàu; và những giới hạn của hành tinh và môi trường 
không bị xâm phạm, trong khi những nền tảng xã 
hội vẫn được đảm bảo.

Chính phủ cần có những thay đổi chính sách cụ thể, 
nhằm đạt được 9 yếu tố thiết yếu của Nền Kinh 
tế Nhân văn, trái ngược với nền kinh tế đặt lợi nhuận 
lên hàng đầu. 

Nền kinh tế sẽ vận hành ổn định và bền vững hơn 
trong dài hạn nếu tuân theo 9 yếu tố cốt lõi của Nền 
Kinh tế Nhân văn.
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Không chỉ GDP, mà cần phải đạt được mục tiêu về phúc 
lợi xã hội, đảm bảo bình đẳng, và giữ gìn môi trường

Điều tiết được thị trường chứ không để thị trường
chi phối

Chấm dứt sự tập trung cao độ của cải vào 
tay một số ít

Thực hiện thuế lũy tiến

Toàn dân tiếp cận dịch vụ công phổ quát

Bình đẳng giới (trong đó bao gồm công việc 
không được trả lương)

Lương công bằng

Các mô hình kinh doanh mới

Sự tham gia của người dân

Hình 1. Các yếu tố thiết yếu
của Nền Kinh tế Nhân văn

NỀN KINH TẾ NHÂN VĂN

Lấy con người làm trung tâm

Đặt con người lên trên lợi nhuận

Có lợi cho đa số chứ không phải thiểu số,
quan tâm tới những người dân bình thường
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Ảnh: Oxfam
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2

Thứ nhất, Nền Kinh tế Nhân văn đo lường những gì thực 
sự có ý nghĩa, những thứ hiện tại đang bị GDP bỏ qua.1 
Đó là khoảng cách phát triển giữa người giàu và người 
nghèo, nghèo đa chiều và bất bình đẳng. Đó là sự bền 
vững môi trường trong đó những giới hạn của hành tinh 
và môi trường không bị xâm phạm, trong khi những nền 
tảng xã hội vẫn được đảm bảo.2 Đó là những yếu tố gây 
tổn hại tới môi trường. Đó cũng là việc nhận diện và phân 
bố lại hàng triệu giờ làm việc không được trả lương của 
hàng triệu phụ nữ mỗi ngày. Đo lường những gì thực sự 
có ý nghĩa là yếu tố cốt lõi trong việc hoạch định nên một 
nền kinh tế tiến bộ và bình đẳng hơn.

Thứ hai, thị trường có thể dẫn dắt một nền kinh tế thịnh 
vượng, nhưng chúng ta không thể để thị trường thao 
túng mọi thứ. Với những thách thức chưa từng có, đặc 
biệt là biến đổi khí hậu và gần đây là đại dịch COVID-19, 
việc quản lý thị trường một cách chủ động trở nên cần 
thiết hơn bao giờ hết.

1 Điều này phù hợp với báo cáo của “Ủy ban Đo lường Hiệu quả Kinh tế và Tiến 
bộ Xã hội” (CMEPSP), thực hiện bởi những nhà kinh tế học hàng đầu: Joseph 
Stiglitz, Amartya Sen và các cộng sự đã xác định những hạn chế của GDP trong 
vai trò là một chỉ báo hiệu quả kinh tế và tiến bộ xã hội, đồng thời khuyến 
nghị mở rộng phạm vi đo lường tiến bộ kinh tế bằng cách kết hợp các chỉ số đo 
lường chất lượng cuộc sống, bất bình đẳng và phúc lợi, cũng như chỉ báo liên 
quan đến phát triển bền vững và môi trường. Xem https://ec.europa.eu/eurostat/
documents/118025/118123/Fitoussi+Commission+report.

2 Ý tưởng mới về đo lường nền kinh tế, gọi là “nền kinh tế bánh rán”, là có những 
ranh giới hành tinh và nền tảng xã hội mà nền kinh tế cần tôn trọng; các quốc 
gia nên tập trung vào đáp ứng nhu cầu xã hội và đảm bảo luôn ở trong ranh giới 
hành tinh đó. Xem thêm về phân tích Raworth, Kate (2017) Nền kinh tế bánh 
rán. Bày cách để tư duy như một nhà kinh tế học thế kỷ 21, NXB Random House 
Business Books.



62

4 5

Thứ ba, Nền Kinh tế Nhân văn sẽ tập trung chấm dứt 
tình trạng giàu cực đoan. Kể từ năm 2015, nhóm 1% người 
giàu nhất sở hữu khối tài sản nhiều hơn dân số còn lại 
của thế giới.3 Việc tài sản tập trung quá mức vào số ít 
người giàu có thể khiến các chính sách chỉ tập trung làm 
lợi cho nhóm dân số này. Điều này sẽ gây hại cho bất kỳ 
xã hội nào. Nền Kinh tế Nhân văn cần tìm cách chấm dứt 
tình trạng trên và giảm bất bình đẳng. Hướng đi chủ đạo 
để đạt được điều đó là dựa vào hệ thống thuế lũy tiến, khi 
những người giàu nhất đóng thuế một cách công bằng.

Thứ tư và thứ năm, nền tảng cho một Nền Kinh tế Nhân 
văn phát triển hài hoà là thuế suất lũy tiến. Nguồn thu 
ngân sách nhà nước từ thuế có thể được sử dụng để cung 
cấp dịch vụ công miễn phí cho toàn dân, đặc biệt là dịch 
vụ giáo dục và y tế. Chăm sóc y tế miễn phí cho toàn 
dân sẽ giúp mọi người không còn phải lo lắng về bệnh 
tật. Đầu tư hệ thống giáo dục công chất lượng tốt đồng 
nghĩa với việc người dân sẽ không phải chi trả chi phí 
học trường tư, và con em của những hộ nghèo sẽ có cơ 
hội ngang bằng với những đứa trẻ thuộc tầng lớp giàu có.

3

&

Ảnh: Oxfam

3 Oxfam (2017). Nền kinh tế cho 99%.
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Thứ sáu, Nền Kinh tế Nhân văn quan tâm đến các chỉ số 
đo lường bình đẳng giới và công việc chăm sóc không được 
trả lương. Bình đẳng giới không đơn giản chỉ là thay đổi 
thái độ của xã hội hay sửa lại điều luật cho đúng. Đây còn 
là một vấn đề kinh tế vì phụ nữ là nguồn động lực to lớn 
cho sự phát triển kinh tế toàn diện. Chúng ta cần tính toán 
đầy đủ và thường xuyên sự đóng góp của các công việc 
chăm sóc không lương vào nền kinh tế, đồng thời giảm 
dần những công việc này thông qua dịch vụ công và phân 
bổ công việc một cách công bằng giữa nam giới và nữ giới.

&
Yếu tố thứ bảy và tám, doanh nghiệp và các hoạt động 
kinh doanh luôn là xương sống của nền kinh tế. Nền Kinh tế 
Nhân văn khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng những 
mô hình kinh doanh mới mang tính hỗn hợp, có trách nhiệm 
và bao trùm. Các mô hình cân bằng lợi ích giữa con người, 
bao gồm nhà đầu tư, nhân viên, cộng đồng và người tiêu 
dùng, cũng như tính bền vững của môi trường, từ đó nâng 
cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong dài hạn. 
Việc xây dựng mô hình kinh doanh có tính kết hợp, có trách 
nhiệm và bao trùm, theo đuổi cả mục tiêu tài chính, xã hội 
và môi trường, sẽ là xu hướng tạo lợi thế cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp trong tương lai.4 Đó cũng là những mô hình 
kinh doanh bền vững, tạo ra công ăn việc làm ổn định với 
mức lương thỏa đáng và đủ sống cho người lao động.

6

Ảnh: Oxfam

Ảnh: Oxfam

Ảnh: Trung tâm Nghiên cứu Kiến thức bản địa 
và Phát triển

4 Xem thêm ví dụ về các mô hình 
kinh doanh bao trùm tại Oxfam 
(2018). Các mô hình kinh doanh 
tương lai: Định hình tăng trưởng 
bao trùm ở Đông Nam Á.
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Yếu tố thứ chín, trong bất kỳ mô hình kinh tế bền vững 
nào, sự tham gia của người dân luôn đóng vai trò quan 
trọng. Nền Kinh tế Nhân văn cũng không phải ngoại lệ. 
Đó là một nền kinh tế minh bạch và những công dân bình 
thường có tiếng nói trong quản trị nhà nước. Sức ảnh 
hưởng của những người giàu có và quyền lực trong công 
tác hoạch định chính sách được giảm thiểu. Chính phủ 
vận hành minh bạch và có trách nhiệm giải trình với mọi 
công dân thông qua các cơ chế và hình thức khác nhau, 
đặc biệt bằng cách thúc đẩy không gian dân sự, khuyến 
khích và ủng hộ tinh thần công dân tích cực, và nâng cao 
dân chủ trong việc ra quyết định.

9
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VII
VIỆT NAM:

Xây dựng nền Kinh tế 
Nhân văn trong tầm 
nhìn 2030, hướng tới 

2045
Nguyễn Thắng

Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, 
Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
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Các công nghệ đột phá của của Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang làm thay đổi cơ 
cấu của nhiều ngành, lĩnh vực trong nền kinh tế, 
cũng như có những tác động mạnh mẽ và trái chiều 
đến thị trường lao động. Công nghệ và đổi mới sáng 
tạo đang trở thành động lực quan trọng đối với sự 
phát triển của Việt Nam. Bên cạnh việc mang lại 
những lợi ích to lớn, động lực này cũng tạo ra những 
thách thức mới đối với việc kiềm chế sự gia tăng của 
bất bình đẳng do làm tăng mạnh lợi suất của ý tưởng, 
vốn và kỹ năng trong tương quan với lao động. 

Ở nhiều nước, quá trình toàn cầu hóa được nhìn 
nhận là đã đi quá xa và quá nhanh, và do vậy cần 
phải điều chỉnh. Xu hướng bảo hộ gia tăng ở một số 
cường quốc trên thế giới. Các dòng thương mại hàng 
hóa và đầu tư có xu hướng suy giảm. Các hiệp định 
thương mại kiểu mới như CPTPP, EVFTA tuy được 
kỳ vọng là sẽ tác động tích cực đến tăng trưởng, song 
có thể làm gia tăng bất bình đẳng ở Việt Nam do 
nhóm lao động có kỹ năng và nhóm dân cư khá giả 
sẽ được hưởng lợi nhiều hơn so với các nhóm còn lại.

Sự tăng tốc của quá trình già hóa dân số, quá trình 
đô thị hóa, trung lưu hóa ở các nền kinh tế mới nổi, 
biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, an ninh phi 
truyền thống… là những xu hướng chính đang nổi 
lên có tác động nhiều chiều đến thế giới đương đại. 
Đến năm 2030 và xa hơn là năm 2045, xu hướng gia 
tăng bất bình đẳng về tài sản có thể là rủi ro tiềm ẩn 
đe dọa sự gắn kết xã hội nói riêng và sự phát triển 
của Việt Nam nói chung.

Xây dựng Nền Kinh tế Nhân văn ở Việt 
Nam: Thúc đẩy phát triển bao trùm1 đi 
cùng với kiềm chế sự gia tăng chênh lệch 
về tài sản

Theo quan điểm cá nhân, khái niệm “Nền Kinh tế 
Nhân văn” của Oxfam có những điểm tương đồng với 
Chiến lược Phát triển Bền vững của Việt Nam 2011 - 

2020, trong đó coi con người là trung tâm của sự phát 
triển bền vững.2 

Chúng ta cần xây dựng chiến lược thúc đẩy sự phát 
triển bao trùm.3 Các giải pháp nhằm kiềm chế bất bình 
đẳng và thúc đẩy Nền Kinh tế Nhân văn bao gồm: 

• Thúc đẩy bình đẳng về cơ hội tiếp cận các dịch vụ 
xã hội cơ bản.

• Kiềm chế bất bình đẳng về tài sản với một lộ trình áp 
dụng thuế tài sản, thuế thừa kế phù hợp.

• Thúc đẩy ứng dụng của các nền tảng kỹ thuật số có 
lợi cho tăng trưởng bao trùm như thương mại điện tử, 
điện toán đám mây để giải quyết bất bình đẳng.

• Khuyến khích các mô hình kinh doanh mới, các mô 
hình kinh doanh hỗn hợp theo đuổi mục tiêu kép gồm 
bền vững về tài chính và đóng góp cho xã hội.4

• Thiết kế và thực thi hiệu quả các chương trình hỗ 
trợ một số nhóm đồng bào dân tộc thiểu số cũng như 
một số nhóm yếu thế khác tham gia và hưởng lợi từ 
quá trình phát triển.

• Tiến tới tính toán và nhận diện đầy đủ công việc chăm 
sóc không được trả lương để ghi nhận đầy đủ hơn đóng 
góp của nữ giới vào sự phát triển của đất nước.

• Tạo nhiều kênh minh bạch thông tin và giải trình, 
các cơ chế tăng cường sự tham gia của người dân phù 
hợp với quá trình chuyển đổi sang một xã hội trung 
lưu vào năm 2030.

1  Các giải pháp thúc đẩy phát triển bao trùm được nêu chi tiết trong Báo 
cáo phát triển con người Việt Nam 2015 “Tăng trưởng vì mọi người” do 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tổ chức phát triển Liên Hợp 
Quốc tại Việt Nam xây dựng.

2 Nguồn: Quyết định Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam 
giai đoạn 2011 - 2020,  432/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 4 năm 2012.

3 Các giải pháp thúc đẩy phát triển bao trùm được nêu chi tiết trong Báo 
cáo phát triển con người Việt Nam 2015 “Tăng trưởng vì mọi người” do 
Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam và Tổ chức phát triển Liên Hợp 
Quốc tại Việt Nam xây dựng.

4 Trên thế giới có một số kinh nghiệm tốt về mô hình này. Ví dụ, trong một 
hợp tác xã đa quốc gia Tây Ban Nha (có doanh thu 13 tỷ đô la và sử dụng 
74.000 người), các quyết định được đưa ra một cách dân chủ, công việc 
được bảo đảm, chênh lệch giữa người có thu nhập cao nhất không quá 9 
lần so với người có thu nhập thấp nhất.
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