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Điều tra khảo sát tiếp cận nguồn lực hộ gia

đình nông thôn Việt Nam: VARHS 2006-2014

• VARHS được bắt đầu thực hiện từ năm 2002 (với sự tài sự của Dự án Danida
cùng các Viện nghiên cứu và có sự tham vấn ý kiến của rất nhiều chuyên gia

• Kết quả của cuộc điều tra năm 2002 đã thôi thúc CIEM, CAP/IPSARD, ILSSA & 
DERG, Trường đại học Copenhagen tiếp tục và mở rộng điều tra vào các năm
2006, 2008, 2010, 2012 và 2014; và từ 2009 mở rộng hợp tác với UNU-WIDER( 
với nguồn tài trợ chính từ Phần Lan, Thụy Điển, Đan Mạch, DFID và gần đây
nhất là KOICA)

• Sản phẩm của mỗi vòng điều tra bao gồm một báo cáo mô tả, các nghiên cứu
sâu và các tóm tắt chính sách về những vấn đề quan trọng của kinh tế-xã hội
nông thôn Việt Nam



Nhà xuất bản Oxford, 2017

• Hôm nay chúng tôi
trình bày cuốn sách
(304 trang) dựa trên
dựa trên bộ dữ liệu
bảng cân bằng từ
năm 2006-2014 của
2.162 hộ thuộc 12 
tỉnh trên khắp Việt
Nam



Có thể tải miễn phí tại

• https://www.wider.unu.edu/publication/growth-
structural-transformation-and-rural-change-viet-
nam-0

• Bản dịch đầy đủ sang tiếng Việt

• Bảng câu hỏi, dữ liệu và các chương trình đều
được đưa lên trang web

• Xem http://www.econ.ku.dk/ để tìm về UNU-
WIDER, các bài báo, các công trình nghiên cứu, 
sách và, sự kêu gọi các hoạt động nghiên cứu

https://www.wider.unu.edu/publication/growth-structural-transformation-and-rural-change-viet-nam-0
http://www.econ.ku.dk/
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Bối cảnh



Hai trích dẫn truyền cảm hứng

• Quá trình cải cách kinh tế ở Việt Nam có thể ví như việc đi trên con
đường dài, đầy gió, băng qua vực thẳm và những dãy núi hiểm trở.
Đã có rất nhiều thành tựu to lớn được tạo ra từ công cuộc Đổi Mới
năm 1986, nhưng Việt Nam mới chỉ giải quyết được một phần khó
khăn thách thức kép về đói nghèo và chậm phát triển. Những thách
thức lớn vẫn còn đang ở phía trước…”

Các hạn chế chính: Sự thiết lập, tính sẵn có và việc sử dụng nguồn dữ
liệu chất lượng tốt

• Chúng ta cần một cuộc cách mạng dữ liệu phục vụ cho sự phát triển
bền vững, với sáng kiến quốc tế mới giúp nâng cao chất lượng dữ liệu
thống kê và cung cấp thông tin tới người dân. Chúng ta nên chủ động
tận dụng những lợi thế về công nghệ mới, nguồn nhân lực dồi dào và
các kết nối đã được nâng cấp để truyền bá thông tin tới mọi người
nhằm đạt được mục tiêu đề ra.



Trọng tâm của VARHS

• Tìm hiểu quá trình chuyển dịch kinh tế nông thôn và những tác
động của nó đối với hầu hết khía cạnh của đời sống nông thôn, các 
hoạt động kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu

• Nhận thức được tầm quan trọng của việc tiếp cận thị trường đất
đai, lao động và vốn (là những nhân tố sản xuất chính) và các thể
chế liên quan, bao gồm tiếp cận dịch vụ công

• Tiếp cận các kết quả phúc lợi từ sự phát triển kinh tế và vấn đề về
phân bổ (ví dụ, giữa các hộ gia đình, các giới và giữa các nhóm
DTTS)

• Đưa ra được các thông điệp và các hàm ý chính sách rộng hơn

• Dựa trên dữ liệu từ 2.162 hộ gia đình được lựa chọn ngẫu nhiên



Ở đâu?



Đối tượng?



Tại sao cần điều tra thu thập dữ liệu?

• Việc tiến hành điều tra lặp trên cùng một mẫu điều tra qua thời gian là
một công việc vô cùng khó khăn và tốn rất nhiều thời gian,

– Vậy: Tại sao lại cần phải đầu tư vào bộ dữ liệu bảng?

• Chúng tôi muốn tìm hiểu về sự thay đổi của phúc lợi hộ gia đình theo thời
gian và các yếu tố quyết định đến sự thay đổi đó.

• Tăng trưởng kinh tế vĩ mô đồng nghĩa với sự tăng lên của giá trị phúc lợi
trung bình

• Nhưng: giá trị trung bình chứa đựng rất nhiều sự khác biệt

• , , , sự khác biệt này tiết lộ những vấn đề của thực tiễn và chỉ cho chúng ta 
cách thức giải quyết các vấn đề đó



• VARHS là cuộc điều tra bảng dữ liệu độc đáo cho phép nghiên cứu các vấn
đề như: 

– Một số nhóm, vùng đang bị bỏ lại phía sau

– Các hộ gia đình không được hưởng lợi đồng đều tự sự phát triển chung của
nền kinh tế

– Một số vùng cần thêm các nguồn lực và cần có sự đổi mới về mặt chính sách

• Nó bổ sung và mở rộng hơn so với VHLSS

– Bổ sung: điều tra lặp trên cùng các hộ gia đình (bộ dữ liệu bảng độc đáo)

– Mở rộng: hỏi các câu hỏi về đất đai, nông nghiệp, thu nhập, chi tiêu, tài sản, 
đầu tư, liên kết thị trường, và nhiều hơn nữa…,

Dự án VARHS



Giới thiệu (Chương 1)



Tăng trưởng GPD thực ở Việt Nam 
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GPD thực bình quân đầu người
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Chuyển dịch cơ cấu
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Giá trị gia tăng nông nghiệp/lao động
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Tỷ lệ thuê bao điện thoại cố định

(trên 100 người)
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Chi tiêu tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình
(% tăng trưởng hàng năm)
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Tỷ lệ đói nghèo (1,25 đô la/ngày)

1980s 1990s 2000s 2010-12

China 54 47 19 8

Indonesia 68 50 25 17

Cambodia … 45 24 11

Lao PDR … 52 38 30

Malaysia 2 1 0.2 …

Philippines 36 29 22 19

Thailand 17 5 2 0.3

Việt Nam … 57 27 3



Tỷ lệ suy dinh dưỡng

(% dân số)
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Chúng ta thấy gì từ dữ liệu tổng hợp? 

• Tăng trưởng chung, chuyển dịch cơ cấu, giảm nghèo đang diễn ra

• Giá trị gia tăng trong nông nghiệp/lao động ở Việt Nam dậm chân tại
chỗ trong suốt thập kỷ qua

• Sự phát triển công nghệ thông tin vượt xa các nước trong khu vực
(so sánh thông qua số lượng thuê bao điện thoại cố định)

• Tỷ lệ suy dinh dưỡng và sự thiếu hụt thực phẩm nghiêm trọng đang
giảm dần, từ những gì đạt được cho thấy có thể làm được nhiều hơn
thế nữa

• Chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn xem Ai và Tại sao để hiểu rõ hơn và
giúp cho việc hoạch định chính sách



Phần I: Chuyển dịch cơ cấu– những

phát hiện chọn lọc



Chương 3 – Phân tích cấp xã

• Những tín hiệu rõ ràng về sự chuyển đổi ở cấp xã qua thời gian,
đặc biệt trong việc cung cấp dịch vụ công và cơ sở hạ tầng: các
vấn đề hành vi công

• Tồn tại sự khác biệt lớn giữa các vùng, khu vực phía Bắc tụt hậu ở
một số chỉ tiêu quan trọng: không thể hiện ở các chỉ tiêu tổng thể,
nhưng rất quan trọng

• Việt Nam tiếp tục đối mặt với thách thức đảm bảo sự phát triển
cân đối hơn giữa các vùng

• Lãnh đạo cấp xã quan ngại rằng biến đổi khí hậu sẽ là một thách
thức lớn trong tương lai



Chương 4 – Thương mại hóa trong nông 

nghiệp

• Nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng

• Điều này lý giải tại sao chỉ tiêu giá trị gia tăng/lao động ở
khu vực nông thôn là một chỉ tiêu rất quan trọng

• Việc tham gia vào các hoạt động phi nông nghiệp ngày
càng tăng

• Nông nghiệp ngày càng trở nên thương mại hóa ở nông
thôn Việt Nam, chủ yếu trong việc mua bán lúa gạo

• Những hộ gia đình nghèo hơn trồng lúa nhiều hơn nhưng
bán ít hơn (do họ dành cho tiêu dùng nhiều hơn): Cần phải
hành động tích cực hơn nữa để giúp họ hội nhập tốt hơn
vào nền kinh tế thị trường và các cơ chế vận hành của nó



Chương 5: Kinh tế phi nông nghiệp ở 

nông thôn
• Sự đa dạng hóa từ nông nghiệp chuyên môn hóa đang diễn ra

• Vai trò quan trọng của Chính phủ: Tạo ra môi trường thuận lợi để
giúp các doanh nghiệp phát triển

• Đa dạng hóa các công việc làm thuê là nguồn quan trọng tạo ra
phúc lợi

• Ưu tiên chính sách quan trọng: Tạo việc làm, đặc biệt trong khu
vực nông thôn, cho những người thoát khỏi sản xuất nông nghiệp

• Nâng cao cả về chất lượng và số lượng của giáo dục có tác động
lớn đến khả năng tìm kiếm công việc ổn định của hộ gia đình



Phần II: Thể chế và các nhân tố sản

xuất chính – Các phát hiện chọn lọc



Chương 6 – Đất đai: thị trường, quyền tài

sản và thể chế

• Tình trạng không có ruộng đất nhìn chung không tăng

• Quy mô ruộng đất của hộ giảm nhẹ, nhưng các mảnh
đất đang được tập trung tăng lên, nhưng tương đối
chậm

• Họat động của thị trường mua bán đất đai ít sôi động +
thị trường ở Tây Nguyên sôi động hơn nhiều so với các
nơi khác

• Họat động của thị trường thuê đất đai đang tăng lên

• Có nhiều thửa đất chưa có LURC



Chương 7 – Lao động và di cư

• Việc di cư liên tỉnh và nội tỉnh diễn ra khá phổ biến đối
với các thành viên trong hộ gia đình

• Những lý do chính của di cư: Giáo dục và việc làm

• Tiền gửi về đóng vai như một cơ chế ứng phó với rủi
ro, đặc biệt là đối với những rủi ro do thiên tai gây ra

• Hộ di cư tiếp cận tín dụng tốt hơn

• Các hộ nhận tiền gửi về dường như phản ứng tốt hơn
với các rủi ro thiên tai, vì tiền gửi về này có thể thay
thế cho nhu cầu vay chính thức



Chương 8 – Công nghệ thông tin và

truyền thông

• ICT phát triển mạnh (đặc biệt là điện thoại di động)
nhưng lĩnh cơ giới hóa trong nông nghiệp ở các hộ gia
đình VARHS vẫn còn chậm

• Những hộ không sở hữu điện thoại thì thường là hộ
nghèo, có phụ nữ làm chủ hộ và hộ có ít thành viên –
gặp rủi ro bị gặt ra bên lề và khoảng cách thu nhập
nới rộng thêm

• Các hộ nghèo thường không có xu hướng sử dụng
điện thoại và internet để truy cập và truyền tải thông
tin

• Việc tiếp cận với công nghệ và tri thức có thể được cải
thiện rõ ràng thông qua hệ thống giáo dục



Chương 9 – vốn chính trị và xã hội
• Có mối quan hệ lớn giữa việc là đảng viên với thu nhập –

giữ các yếu tố khác không đổi

• Các tổ chức chính trị xã hội chi phối đời sống của các thành
viên; các tổ chức chính thức khác (ví dụ như: hội người cao
tuổi) ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn

• Có sự tăng nhẹ về niềm tin

• Không có dấu hiệu về việc giảm tầm quan trọng của các
mối quan hệ gia đình đối với các hoạt động kinh tế

• Là đảng viên, bảo hiểm phi chính thức, niềm tin có tác động
tích cực đối với thu nhập



Phần III: Các kết quả phúc lợi và các 

vấn đề phân bổ– Các phát hiện chọn

lọc



Chương 10 – Sự biến động phúc lợi
Việc điều tra lặp qua nhiều vòng điều tra đã giúp ích
rất nhiều cho việc đo lường phúc lợi của hộ gia đình

• Nhìn chung, phúc lợi được cải thiện rõ rệt trên tất cả
các phương diện trong giai đoạn này

• Nhưng cũng bị phân hóa, không đồng đều

• Một vài yếu tố mang tính hệ thống:

• Các nhân tố có tác động tích cực là giáo dục và di cư

• Các trường hợp giảm phúc lợi chủ yếu được quan sát ở
một số vùng và nhóm dân tộc thiểu số



Chương 11 – Trao quyền cho phụ nữ và

sự bất bình đẳng giới

• Nhóm hộ có nữ giới là chủ hộ: có những đặc điểm rất khác biệt so với các nhóm hộ
khác

– Phúc lợi của các hộ này đã tăng lên nhưng không tăng bằng các hộ khác và họ dễ
bị tổn thương bởi các cú sốc thu nhập hơn

• Tập trung vào yếu tố giới tính nam và nữ nói chung:

– Kết quả giáo dục đã được cải thiện đối với cả nam và nữ - nữ thể hiện tốt hơn nam
ở khả năng đọc/viết và số năm đào tạo nhưng khoảng cách này đang dần được
thu hẹp lại

– Nhìn chung, số ngày làm nông nghiệp giảm, số ngày làm thuê tăng, điều này rất
phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu

– Số ngày làm việc của phụ nữ nhiều hơn nam giới ở tất cả các nhóm tuổi, chủ yếu
là do số ngày đi làm thuê nhiều hơn – khoảng cách này lớn hơn ở các nhóm tuổi
từ 18-30 tuổi và từ 46-60 tuổi

• Mức độ phúc lợi tốt hơn ở những hộ mà phụ nữ làm chủ



Chapter 12 –Trẻ em và Thanh thiếu niên-Các phát hiện

(số liệu dạng bảng không cân bằng)

• Phúc lợi cho trẻ em được cải thiện rõ rệt; sức khỏe của trẻ nhỏ và trẻ vị thành
niên được nâng lên + số trẻ em đến trường tăng lên (đặc biệt là nhóm trẻ
trên 10 tuổi)

• Lao động trẻ em giảm, đáng chú ý với nhóm tuổi dễ bị tổn thương nhất

• Cả bé trai và bé gái đều có sự cải thiện rõ rệt về vấn đề sức khỏe, kết quả
học tập, nhưng bé trai thì được hưởng lợi nhiều hơn bé gái

• Cả dân tộc thiểu số và dân tộc Kinh ngày càng hạnh phúc hơn; nhưng vẫn tồn
tại sự khác biệt khá lớn về mức độ phúc lợi cho trẻ em

• Một điều đặc biệt chú ý là khoảng cách về giáo dục của nhóm người nghèo
nhất và các hộ đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng bị nới rộng ra

• Do mức độ tích lũy vốn con người của các nhóm hộ nghèo nhất chậm hơn nên
việc đạt được mức sống chuẩn sẽ khó khăn hơn và mất nhiều thời gian hơn



Chương 13 – Các bất lợi theo nhóm dân tộc

• Luôn tồn tại khoảng cách giữa dân tộc Kinh và các
nhóm dân tộc khác – nhưng không có xu hướng tăng

• Các bất lợi:

– Hộ DTTS có chất lượng đất nông nghiệp thấp hơn + tỷ lệ đất
có giấy chứng nhận quyền sử dụng ít hơn

– Hộ DTTS gặp phải nhiều khó khăn hơn trong việc sản xuất và
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

– Hộ DTTS tiếp cận tín dụng chính thức và phi chính thức kém
hơn

– Trong cùng một tỉnh, hộ DTTS sống không xa trung tâm hơn so
với hộ dân tộc Kinh

– Có một vài bằng chứng về sự phân biệt giữa các sắc tộc trong
mạng lưới xã hội

– Còn có hạn chế về tiếng Việt



Kết luận và hàm ý chính sách



Nên bắt đầu từ đâu?
Để bắt đầu: Hiểu thế nào về tăng trưởng chung 6,9%/ năm: T x G = 69 -> 
gấp đôi trong vòng 10 năm

– 1986: 400; 1996: 800; 2006: 1,600; 2016: 3,200

– 1986: 800; 1996: 1,600; 2006: 3,200; 2016: 6,400

– 1986: 1,600; 1996: 3,200; 2006: 6,400; 2016: 12,800

• Sự tiến bộ tuyệt đối so với bất bình đẳng tương đối; Plato - một
học giả người Hy Lạp (The Republic, 380 trước công nguyên)

• Thu thập dữ liệu giúp xây dựng một bản đồ thống nhất và sử
dụng nó để phân tích những gì đã diễn ra (nguyên nhân và kết
quả); từ đó đưa ra được những khuyến nghị về mặt chính sách

• VARHS không phải là để chỉ ra những việc Chính phủ Việt Nam
nên làm; mục đích là cung cấp dữ liệu và các công cụ phân tích
đầu vào để giúp việc hoạch định chính sách được tốt hơn



Trích dẫn lời của John Maynard Keynes

• Những nhà chính trị luôn cho rằng họ không bị ảnh
hưởng bởi bất kỳ luồng tư tưởng nào, lại thường là
nô lệ của các luận thuyết kinh tế lỗi thời. Các quan
chức, những người ảo tưởng về quyền lực, lại đang
thể hiện sự sùng bái của họ đối với một số học giả
nửa mùa của một vài năm trước.



Bắt đầu từ đâu? Những phát hiện chính

• Điều kiện sống: xét về giá trị tuyệt đối, nhìn chung được cải
thiện đối với các hộ gia đình ở nông thôn

• VARHS cho thấy khu vực nông thôn Việt Nam đã có sự giảm
mạnh về đói nghèo – nhưng không đúng với tất cả (xét về
giá trị tuyệt đối) (nhiều hộ còn bị nghèo hơn)

• Việc có đầy đủ các tài sản, bao gồm giáo dục, vốn xã hội,
tư liệu sản xuất giúp các hộ có cơ hội phát triển tốt hơn +
tương tự đối với việc có nhiều thành viên trong độ tuổi vàng

• Các hộ có mức giảm lớn trong chi tiêu thực phẩm thường là
các hộ gặp phải các cú sốc và không phải dân tộc Kinh

• Vốn xã hội và các mối quan hệ mang tính đỡ đầu đóng vai
trò quan trọng trong các hoạt động kinh tế, xã hội và chính
trị ở Việt Nam



Hàm ý chính sách: Một

• Duy trì sự tập trung vào những nhu cầu phát triển vật chất,
con người và vốn xã hội + đặc biệt quan tâm đến những
tỉnh còn khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số: nếu
không, khoảng cách hiện tại tiếp tục bị nới rộng

• Các chính sách sâu và rộng giúp nâng cao năng suất trong
nông nghiệp: cần phát triển hơn nữa và mở rộng ra tất cả
các vùng; cả các biện pháp truyền thống hơn (giống cao
sản, thông tin, khuyến nông và cơ giới hóa) và tăng cường
sử dụng công nghệ hiện đại gắn với công nghệ thông tin

• Cần loại bỏ những rào cản đối với các hoạt động của thị
trường đất đai; có rất ít giao dịch đất đai, đặc biệt là ở một
số vùng, đây là thách thức cần phải được xử lý quyết liệt +
tương tự đối với việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất thấp ở các vùng này



Hàm ý chính sách: Hai

• Những người rời khỏi nông nghiệp thường phát triển và có thu nhập cao hơn,
trong khi nông nghiệp nên tăng giá trị tuyệt đối và giảm giá trị tương đối

• Chuyển đổi cơ cấu là rất cần thiết và cần phải làm quyết liệt hơn nữa để thúc
đẩy tiến trình này, một số gợi ý:

– Tích cực hỗ trợ các hoạt động phi nông nghiệp và giúp thành lập các doanh
nghiệp hộ gia đình: Một phần không thể thiếu của chiến lược là thúc đẩy
hoạt động kinh doanh trong toàn nền kinh tế

– Đừng né tránh việc hỗ trợ phát triển thị trường lao động linh hoạt hơn,
được đặc trưng bởi tính năng động cao, luôn quan tâm đến vấn đề tạo việc
làm

– Cần loại bỏ những rào cản đối với sự phát triển của doanh nghiệp (như tiếp
cận tín dụng hoặc thị trường), hạn chế những can thiệp tùy tiện đối với sự
mở rộng của doanh nghiệp, nên tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp khu
vực nông thôn khởi nghiệp, phát triển và mở rộng



Hàm ý chính sách: Ba

• VARHS đã chỉ ra rằng vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết để cải thiện
sự cân bằng về giới, nên đầu tư để cải thiện điều kiện sống cho trẻ em và trẻ vị
thành niên

• Sự phát triển vì mục tiêu công bằng thực chất bao gồm:

• Theo đuổi cam kết thúc đẩy sự cân bằng về giới trên mọi phương diện thông qua
việc hướng dẫn và hỗ trợ có hiệu quả ở tất cả các cấp, bao gồm việc phát triển
các mô hình có vai trò thu hút sự quan tâm của cộng đồng trên tất cả các khía
cạnh về kinh tế, xã hội và chính trị của xã hội

• Nếu không có các chính sách hỗ trợ cho những đối tượng dễ bị tổn thương nhất
(bao gồm: phụ nữ, bé gái, các nhóm dân tộc thiểu số, và các vùng đặc biệt khó
khăn) thì khoảng cách phúc lợi hiện nay sẽ còn bị kéo dãn rộng ra nữa

• Trường hợp đầu tư vào nguồn nhân lực; kết quả về giáo dục nghèo nàn hơn của
những nhóm dễ bị tổn thương sẽ làm cho họ bị tụt hậu khá xa



Hàm ý chính sách: Bốn

• Ngoài các yếu tố cần thiết của chiến lược thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu
trong tương lai: thúc đẩy phát triển thường là một chiến lược thích ứng hiện hữu
và tối ưu nhất

• Trình độ học vấn của người dân tốt hơn sẽ giúp họ có khả năng và biết cách xử lý
tốt hơn

• Thông điệp chính sách cơ bản: giữ đà tăng trưởng – đẩy mạnh phát triển

• Bổ sung các chính sách cần thiết để giúp nông dân nói riêng và mọi người dân
nói chung có khả năng ứng phó với những biến cố có thể xảy xa

• Trong một vài trường hợp, chính sách nên tập trung vào giúp người dân nông
thôn (hoặc tốt hơn là con cháu của họ) được chuẩn bị đầy đủ và có thể chuyển
sang các khu vực khác ít bị ảnh hưởng hơn, có cuộc sống ổn định hơn, ít phụ
thuộc vào nông nghiệp và các khu vực thường xuyên bị ngập lụt



Hàm ý chính sách: Năm
• Phát triển kinh tế thị trường đang được ủng hộ - Nhưng các thể chế được xây dựng

dựa trên thị trường vẫn chưa phát triển đầy đủ; ví dụ mối quan hệ giữa đất đai với các
giao dịch chuyển nhượng trên thị trường đất

• VARHS cho thấy sự cải thiện nhiều về mặt này—và trên nhiều khía cạnh khác của quá
trình cải cách thể chế

• Tập trung vào các nguyên tắc và hành động kinh tế - xã hội công bằng, có thể dự
đoán được và minh bạch: (i) mọi công dân đều phải tuân theo pháp luật, và (ii) những
người có quyền lực và ảnh hưởng đều phải chịu trách nhiệm cho các hành động của họ

• Một cuộc chiến chống tham nhũng là cần thiết [một căn bệnh ung thư có thể đe dọa
đến sức khỏe của một con người và thậm chí đến cuộc sống của người đó nếu việc
chăm sóc và chữa trị đầy đủ không được thực hiện kịp thời; trong bối cảnh kinh tế-xã
hội tương tự, các mối nguy hiểm đang tồn tại khi tham nhũng và các giá trị xã hội bị
xuống cấp, dẫn đến sự mục nát về thể chế và vòng xoáy tội lỗi làm sói mòn sự phát
triển]

• Cần phải nỗ lực hơn nữa: tập trung vào giải quyết vấn đề tiếp cận thông tin; internet
và thúc đẩy chính phủ điện tử là một cách hiệu quả để giúp giải quyết vấn đề này



Lời kết về sự thận trọng và niềm hi vọng

• Hái quả rất dễ khi quả ở dưới thấp; nhưng quả càng ở trên cao thì
càng khó hái: việc hoạch định chính sách trong tương lai cũng rất khó
khăn

• Quan tâm đến việc nghiên cứu – lưu tâm đến các kêu gọi của cộng
đồng quốc tế về cuộc cách mạng dữ liệu (bao lâu thế giới lại kêu gọi
các cuộc cách mạng?)

• Quan tâm đến các chính sách an sinh cho người dân khu vực nông
thôn

• Mong muốn của tôi: con rồng đang trỗi dậy có thể có đủ sức và sự
khôn ngoan để từ những kỳ tích ấn tượng trong quá khứ có thể bay
cao hơn, xa hơn

• Nếu làm được như vậy, chúng ta có thể tự hào với thế hệ con cháu
rằng: Con rồng Việt Nam thực ra là một con hổ Châu Á đội lốt rồng
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