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Trường Đại học Kinh tế-Luật và nhóm nghiên cứu giữ bản quyền.

Mọi trích dẫn, xuất bản từ nội dung của nghiên cứu này phải được dẫn 

nguồn đầy đủ và hợp pháp. 

Thông tin về kết quả nghiên cứu, vui lòng liên hệ:
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Mở đầu

Ấn phẩm “Báo cáo Kinh tế vĩ mô thành phố Hồ Chí Minh tháng 6.2022” 
công bố kết quả phân tích quá trình hồi phục của kinh tế thành phố Hồ Chí 
Minh trong suốt 6 tháng đầu năm 2022. Đây là một trong những hoạt động 
nghiên cứu phục vụ hoạch định chính sách và phát triển kinh tế - xã hội, thực 
hiện sứ mệnh của Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia thành phố  
Hồ Chí Minh. 
Đây cũng là một phần quan trọng trong chuỗi nghiên cứu về kinh tế thành phố, 
trước, trong và hậu dịch Covid-19, là sự tiếp nối của hai ấn phẩm “Lựa chọn 
chính sách phục hồi kinh tế Việt Nam giai đoạn Covid-19” công bố năm 
2020 và “Kiến tạo động lực phục hồi kinh tế TP.HCM” công bố năm 2021.
Nội dung ấn phẩm chắt lọc trình bày những tiêu điểm trong quá trình hồi phục 
của kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, đánh dấu bằng sức bật mạnh mẽ ngay 
sau những ngày tháo dỡ lệnh phong tỏa; cùng những nhận định về khả năng 
tăng trưởng trong 6 tháng còn lại của năm 2022. Thành phố cơ bản đã thoát 
sớm pha hồi phục và bắt đầu bước vào pha tăng trưởng, rất cần được tiếp 
thêm động lực một cách hợp lý. Dịch Covid-19 đã đi qua nhưng những hệ 
lụy còn dai dẳng tạo nên những thách thức không nhỏ, không chỉ tiềm ẩn 
nguy cơ làm gãy đà hồi phục đang có mà còn tiềm tàm rủi ro đối với pha 
tăng trưởng của chu kỳ mới. Các vấn đề này đều được phân tích và súc tích 
trình bày trong báo cáo này. Các khởi động đặt nền tảng cho sự phát triển 
bền vững được trình bày ở phần cuối: Hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn.
Nội dung nghiên cứu được bố cục trong 4 phần chính, như sau:
Phần 1. Tiêu điểm kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2022.
Phần 2. Định hướng 6 tháng cuối năm 2022.
Phần 3. Các thách thức dai dẳng cản trở sự phát triển của thành phố 
Phần 4. Hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn
Ấn phẩm này là sản phẩm của nhóm nghiên cứu đến từ Trường Đại học 
Kinh Tế-Luật và Viện Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng Đại học 
Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh. Các nhận định trình bày trong nghiên cứu 
này không phản ánh quan điểm của Trường Đại học Kinh Tế-Luật và Viện 
Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Ngân hàng ĐHQG-HCM.

	 Thay	mặt	nhóm	nghiên	cứu
 TS. PHẠM THỊ THANH XUÂN



BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - THÁNG 6.2022

4

Phần I. Tiêu điểm kinh tế 6 tháng đầu năm
Kinh tế thành phố gần hoàn thành pha hồi phục. Một số lĩnh vực đã chạm và thậm chí vượt 
đỉnh của chu kỳ tăng trưởng cao từng có trước dịch. Thương mại dịch vụ đạt 98% so với 
cùng kỳ 2019. Xuất khẩu vượt đỉnh tăng trưởng của chu kỳ trước. Tuy nhiên sản xuất công 
nghiệp chưa trở lại đà tăng trưởng cao như trước và thu hút FDI giảm mạnh về quy mô vốn.
1. Khu vực thương mại dịch vụ đã gần hoàn thành pha phục hồi
Đến tháng 5.2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đã đạt 
456.153 tỷ	đồng,	tương	đương	98%	của	cùng	kỳ	2019	và	vượt	hơn	cùng	kỳ	2020.	Như 
vậy, khu vực này đã 

gần hoàn thành pha phục hồi, trở lại tương đương mức ổn định như trước dịch 
Covid-19. Sự phục hồi mạnh mẽ hình chữ V diễn ra trong thời gian ngắn  

(hình 1). 

Hình 1. Doanh số thương mại dịch vụ thành phố Hồ Chí Minh

2. Xuất khẩu liên tục lập đỉnh tăng trưởng mới, một phần nhờ tăng tốc xuất 
khẩu nông thủy sản

Hình 2. Tổng kim ngạch xuất khẩu thành phố Hồ Chí Minh
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Vượt qua khó khăn, thành phố sớm quay trở lại vị trí số 1 cả nước về kim ngạch xuất khẩu 
từ tháng 2. Tổng giá trị xuất khẩu lập đỉnh liên tiếp từ tháng 3 đến nay. Điểm nổi bật là xuất 
khẩu liên tục tăng ấn tượng nhờ 

tăng tốc xuất khẩu các mặt hàng nông sản và thủy sản. 

Giá trị hàng thủy hải sản xuất khẩu tăng đến 74,0% so với cùng kỳ và hàng nông sản xuất 
khẩu tăng 22,0% so với cùng kỳ, đóng góp 16,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, gồm gạo, 
cà phê và cao su. Sự tăng tốc này rất tích cực và ngược với bối cảnh xuất khẩu của cả 
nước. Trụ lực vẫn tập trung ở nhóm hàng công nghiệp, tăng 11,0%, đóng góp 74,9% vào 
tổng kim ngạch xuất khẩu. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu vẫn phụ thuộc rất lớn vào hai thị 
trường nhạy cảm: Trung Quốc và Mỹ. Đặc biệt thị trường Mỹ chịu áp lực lạm phát cao, xuất 
khẩu các mặt hàng thiết yếu sang Mỹ có thể tiếp tục duy trì nhưng các mặt hàng không thiết 
yếu có thể bị ảnh hưởng tiêu cực trong ngắn hạn. Do lạm phát, đã có sự điều chỉnh hành 
vi tiêu dùng tại Thị trường Mỹ, Nhật theo hướng bất lợi.
3. Sản xuất công nghiệp đã phục hồi cơ bản nhưng chưa trở lại đà tăng trưởng 
cao như trước 

Hình 3. Tốc độ phục hồi sản xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh so với cùng kỳ 
năm trước

Sản xuất công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, vốn bị đứt gãy do dịch Covid-19, đã giảm 
gần 50% từ tháng 10 năm trước, đã phục hồi, liên tiếp tăng trong 6 tháng đầu năm. Sức 
tăng này chủ yếu nhờ lực kéo từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 52,8% và khai 
thác mỏ và quặng tăng 70,8%. Tuy nhiên, sức hồi phục còn yếu, sản xuất công nghiệp tại 
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thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa quay lại được đà tăng trưởng cao như thời điểm trước 
khi xảy ra dịch bệnh. Sản xuất sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố, gồm điện tử, 
máy vi tính vẫn chỉ mới hồi phục được 90,8% so với năm trước. Sản xuất da và các sản 
phẩm có liên quan cũng chỉ mới hồi phục được 93% so với trước. Chậm phục hồi nhất 
là khu vực công nghiệp sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị, chỉ mới hồi 
phục được 80,2%.
4. Thu hút FDI giảm nhưng bắt đầu có sự chuyển dịch như kỳ vọng

Thu hút Vốn FDI giảm mạnh, các dự án thu hút mới vẫn ở quy mô nhỏ và siêu 
nhỏ, bình quân vốn chưa đạt 1 triệu USD/dự án.

Mặc dù số lượng dự án FDI thu hút tăng lên nhưng vốn FDI vào thành phố Hồ Chí Minh 
giảm liên tiếp từ 2021 và giảm sâu hơn trong 6 tháng đầu năm 2022. Tổng vốn thu hút 
được dưới tất cả các hình thức giảm 40,1% trong 3 tháng đầu năm, và 1,08% trong 5 
tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước. Các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới 
tăng 24,6% về số dự án nhưng giảm 45,91% vốn đầu tư so với cùng kỳ. Với 233 dự án và 
với số vốn 204,9 triệu USD, bình quân vốn trên dự án chưa đạt 1 triệu USD/dự án, thấp hơn 
thời kỳ trước. Hiện nay, Hồ Chí Minh đang duy trì 10.613 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu 
lực với tổng vốn đầu tư kể cả cấp mới và tăng vốn khoảng 54,26 tỷ đô-la Mỹ.
Sự sụt giảm dòng vốn FDI vào Hồ Chí Minh là tương đối quan ngại. FDI vừa là trụ lực vừa là 
điểm hạn chế của Kinh tế thành phố HCM. Sức khỏe kinh tế thành phố phụ thuộc rất nhiều 
vào sức khỏe của khu vực FDI. Thứ nhất, Khối lượng công việc do doanh nghiệp FDI mang 
lại cho ngành xây dựng thành phố là rất lớn. Mỗi dự án FDI thu hút về sẽ tạo công việc cho 
doanh nghiệp xây dựng; thứ hai, FDI đóng góp 15-17% thu nội địa cho ngân sách; thứ ba, 
FDI đóng góp trên 65% kim ngạch xuất khẩu và trên dưới 30% kim ngạch nhập khẩu, kéo 
theo khoản thu tương đối lớn từ thuế xuất nhập khẩu đóng góp vào Ngân sách thành phố; 
thứ tư, FDI tạo ra hơn 22% lượng việc làm trong tổng số 4,9 triệu lao động đang làm việc 
tính đến tháng 4.2022, chưa tính việc làm tạo ra cho hàng ngàn lao động gián tiếp trong lĩnh 
vực thi công, xây dựng.
Khu vực FDI đã bắt đầu có sự chuyến dịch theo hướng kỳ vọng, chuyển dần từ khai thác 
lợi thế so sánh là lao động giá rẻ và vị trí thuận lợi, sang đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao, 
đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển. Sự chuyển dịch khá rõ trong cơ cấu FDI thu hút 
mới trong 5 tháng đầu năm 2022. Các dự án đầu tư mới trước đây tập trung nhiều nhất 
trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản và thứ 
ba, xây dựng. Trong 5 tháng, đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ tăng 
lên, chiếm 21,6% tổng đầu tư mới. Đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng 
chỉ chiếm 7,8%. 
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Tuy nhiên, vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp 
FDI và doanh nghiệp trong nước ở Hồ Chí Minh. Vẫn chưa thấy tín hiệu của sự 
hợp tác giữa hai khu vực FDI và Doanh nghiệp Việt nam, cùng hợp tác cho sự 
phát triển bền vững cho kinh tế thành phố như định hướng.

5. Thu ngân sách vẫn trong vùng an toàn và dự kiến tiếp tục an toàn
Dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhưng thu ngân sách vẫn trong vùng an toàn và dự 
kiến sẽ tiếp tục an toàn. Mới qua 5 tháng nhưng 

thu ngân sách nhà nước hoàn thành hơn nửa chặng đường, với mức tăng ấn 
tượng 18,7% so với cùng kỳ và thặng dư tới 217,3 nghìn tỷ đồng. 

Đến tháng 6, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 238.600 tỷ đồng tỷ đồng, 

đạt 61,74% dự toán năm. Cơ cấu thu ngân sách vẫn đang chuyển dịch về cơ 
cấu bền vững, 

trong đó thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh chiếm vị trí chủ đạo trong tổng thu ngân 
sách (67,6% tổng thu) và đang có xu hướng tăng dần (+19,8% cùng kỳ năm trước). Theo 
cơ cấu này, 

nền kinh tế hồi phục đến đâu thì thu ngân sách sẽ cải thiện theo đó; 

Ngoài ra, nguồn thu từ đất đang phát triển theo hướng tích cực, ghi nhận qua các khoản 
thu liên quan đến bất động sản tăng gấp 2,1 lần nhờ vào việc cải thiện thủ tục liên quan đất 
và tăng minh bạch của thị trường bất động sản. Thu từ dầu thô gấp rưỡi nhờ xuất khẩu 
được giá tốt trong tháng 5 và tháng 6.
Tuy nhiên, nợ thuế gia tăng mạnh giai đoạn sau dịch, gây áp lực rất lớn đến dòng tiền cho 
Thành phố. Đến cuối tháng 5.2022, nợ thuế trên địa bàn lên đến 55.369 tỷ đồng, tăng 
40,9% so với thời điểm cuối tháng 12.2021, trong đó chủ yếu là từ các doanh nghiệp bất 
động sản với 27,8% nợ khó thu.
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Khu vực FDI đã bắt đầu có sự chuyến dịch theo hướng kỳ vọng, chuyển dần từ khai lợi thế so sánh là lao động giá rẻ 
và vị trí thuận lợi, sang đầu tư vào thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển. Sự chuyển 
dịch khá rõ trong cơ cấu FDI thu hút mới trong 5 tháng đầu năm 2022. Các dự án đầu tư mới trước đây tập trung 
nhiều nhất trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, thứ hai là hoạt động kinh doanh bất động sản và thứ ba, xây 
dựng.Trong 5 tháng, đầu tư vào hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ tăng lên, chiếm 21,6% tổng đầu tư mới. 
Đầu tư vào công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng chỉ chiếm 7,8% mà thôi.  

Tuy nhiên, vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước ở Hồ 
Chí Minh. Vẫn chưa thấy tín hiệu của sự hợp tác giữa hai khu vực FDI và Doanh nghiệp Việt nam, cùng hợp tác cho sự 
phát triển bền vững cho kinh tế thành phố như định hướng. 

55.. TThhuu  nnggâânn  ssáácchh  vvẫẫnn  ttrroonngg  vvùùnngg  aann  ttooàànn  vvàà  ddựự  kkiiếếnn  ttiiếếpp  ttụụcc  aann  ttooàànn  

Dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực nhưng tthhuu  nnggâânn  ssáácchh  vvẫẫnn  ttrroonngg  vvùùnngg  aann  ttooàànn  vvàà  ddựự  kkiiếếnn  ssẽẽ  ttiiếếpp  ttụụcc  aann  ttooàànn. Mới 
qua 5 tháng nhưng thu ngân sách nhà nước hoàn thành hơn nửa chặng đường, với mức tăng ấn tượng 18,7% so với 
cùng kỳ và thặng dư tới 217,3 nghìn tỷ đồng. Đến tháng 6, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 238.600 tỷ đồng tỷ 
đồng, đạt 61,74% dự toán năm. Cơ cấu thu ngân sách vẫn đang chuyển dịch về cơ cấu bền vững, trong đó thu từ hoạt 
động sản xuất kinh doanh chiếm vị trí chủ đạo trong tổng thu ngân sách (67,6% tổng thu) và đang có xu hướng tăng 
dần (+19,8% cùng kỳ năm trước). Theo cơ cấu này, nền kinh tế hồi phục đến đâu thì thu ngân sách sẽ cải thiện theo 
đó; Ngoài ra, nguồn thu từ đất đang phát triển theo hướng tích cực, ghi nhận qua các khoản thu liên quan đến bất 
động sản tăng gấp 2,1 lần nhờ vào việc cải thiện thủ tục liên quan đất và tăng minh bạch của thị trường bất động sản. 
Thu từ dầu thô gấp rưỡi nhờ xuất khẩu được giá tốt trong tháng 5 và tháng 6. 

Tuy nhiên, nợ thuế gia tăng mạnh giai đoạn sau dịch, gây áp lực rất đến dòng tiền cho thành phố. Đến cuối tháng 
5.2022, nợ thuế trên địa bàn lên đến 55.369 tỷ đồng tăng 40,9% so với thời điểm cuối tháng 12 năm 2021, trong đó 
chủ yếu là từ các doanh nghiệp bất động sản với 27,8% nợ khó thu. 

 

 

 
HHììnnhh  44..  CCơơ  ccấấuu  tthhuu  nnggâânn  ssáácchh  tthhàànnhh  pphhốố  tthheeoo  tthhờờii  ggiiaann  
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Thu nội địa Thu từ dầu thô Thu hoạt động xuất nhập khẩu

Hình 4. Cơ cấu thu ngân sách thành phố theo thời gian

Phần II. Định hướng 6 tháng cuối năm
Tập trung nhiều hơn vào “kích thích phát triển” thay vì “hỗ trợ phục hồi”, phù hợp với 
sự vận động của nền kinh tế. Triển vọng tăng trưởng ngắn hạn vẫn được dự báo tương đối 
tốt, mặc dù rủi ro lạm phát đã xuất hiện, nhưng rủi ro suy thoái chưa có tín hiệu, vẫn nên 

kiên trì với các biện pháp kích thích kinh tế. 

1. Áp lực lạm phát ngày càng tăng, xuất hiện tín hiệu giảm tốc trong tăng trưởng 
tổng cầu nhưng rủi ro suy thoái chưa có tín hiệu

Bảng 1. Sự leo thang của giá xăng dầu

Giá xăng dầu - đơn vị: nghìn Việt Nam Đồng
Xăng  

RON 95-III
Xăng E5  

RON 92-II
Dầu DO  
0,05S-II Dầu KO

21/06/2022 32.87 31.3 30.01 28.78
23/05/2022 30.65 29.63 25.55 24.4
21/04/2022 27.99 27.13 25.35 23.82
21/03/2022 29.19 28.33 23.63 22.24
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Tháng 6 so với 
Tháng 5 7.24% 5.64% 17.46% 17.95%

Tháng 5 so với 
Tháng 4 9.50% 9.21% 0.79% 2.43%

Tháng 6 so với 
Tháng 4 17.43% 15.37% 18.38% 20.82%

Nguồn: https://www.pvoil.com.vn/truyen-thong/tin-gia-xang-dau 

2,34%
0,74% 0,40% 0,33% 0,28%

2,20%

0,18%
1,29%

18,42%

2,78%
3,87%

2,98% 2,42%

18,48%

3,96%
2,57%

1,26%
2,21%

Giao thông Văn hoá, giải trí và du lịch Ăn uống ngoài gia đình Đồ uống và thuốc lá Lương thực

Giá ở tháng 5 tăng so với tháng 4 tại Hồ Chí Minh

Giá ở tháng 5 tăng so với tháng 4 trên cả nước

Giá ở tháng 5 tăng so với cùng kỳ năm trước tại Hồ Chí Minh

Giá ở tháng 5 tăng so với cùng kỳ năm trước trên cả nước

Hình 5. Tháng 5_Giá cả leo thang ở thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước

Hình 6. Tháng 6_Giá cả tiếp tục leo thang ở thành phố Hồ Chí Minh

Giá xăng, dầu tăng liên tục leo thang ở mức kỷ lục đã tạo áp lực trực tiếp lên các hoạt động 
kinh tế. Giá xăng, dầu tăng liên tục đã bắt đầu tác động đến sức mua trên thị trường hàng 
hóa tiêu dùng, làm giảm tốc tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu 
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dùng trên địa bàn, từ mức 21,19% vào tháng 2 chỉ còn 0.70% ở tháng 5.2022 (xem hình 
2). Áp lực tăng giá xăng dầu, không chỉ đặt nặng lên các doanh nghiệp sản xuất đã lan đến 
khâu cuối của chuỗi giá trị, lan đến các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, biểu hiện bằng hàng 
loạt giá bán lẻ đã được điều chỉnh tăng. Ngay cả, các doanh nghiệp tham gia chương trình 
Bình ổn thị trường thành phố Hồ Chí Minh, trước sức ép tăng chi phí, đã phải tăng giá bán, 
khởi đầu bằng sản phẩm cơ bản là trứng gia cầm, tăng từ 5-7%, chính thức áp dụng từng 
ngày 15/6/2022 để thích ứng tình hình thực tế thị trường. 

Hình 7. Sự giảm tốc tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ  
ở thành phố Hồ Chí Minh 

2. Triển vọng tăng trưởng ngắn hạn vẫn tiếp tục khả quan 
Tuy chịu áp lực lạm phát nhưng triển vọng tăng trưởng trong ngắn hạn tiếp tục khả quan 
(hình 8) nhờ phần lớn các yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế đang cải thiện rất tích cực. 

Hình 8. Xu hướng vận động của GRDP 6 tháng đầu năm giai đoạn 2018-2022  
(theo giá so sánh)

Thứ nhất, vốn chảy vào nền kinh tế đã được hấp thụ mạnh mẽ và dự kiến sẽ phát huy tác 
động tích cực vào những tháng tiếp theo. Suốt 6 tháng đầu năm, các kênh cung vốn đang 
được khơi thông, gồm cả dòng vốn tín dụng từ hệ thống ngân hàng lẫn dòng vốn hỗ trợ 
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đặc thù của Thành phố (bảng 2) và dòng vốn đầu tư tước ngoài. Riêng lượng cung tín dụng 
từ các định chế tài chính bơm thêm vào nền kinh tế chỉ trong 6 tháng đã vượt mức 15,77% 
so với cùng kỳ năm trước, lập đỉnh tăng trưởng lịch sử tính từ 2019-2020-2021. Cộng 
thêm dòng vốn hỗ trợ của Thành phố đã giúp tăng thêm hơn 1,204,963 tỷ, tương đương 
với GRDP hằng năm của thành phố, rất lớn so với 3.097.700 tỷ tổng cung tín dụng từ hệ 
thống ngân hàng. 

Bảng 2. Dòng vốn hỗ trợ phục hồi và phát triển đặc thù của Thành phố  
6 tháng đầu năm 2022

Dòng vốn hỗ trợ phục hồi và phát triển đặc thù của Thành phố Tỷ đồng Khách hàng

Dư nợ cho vay ngắn hạn bằng VNĐ đối với 5 nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên 201,693 35,533
Dư nợ Chương trình cho vay doanh nghiệp trong Khu chế xuất - Khu công 
nghiệp

444,170 3,740

Dư nợ Chương trình cho vay theo chương trình bình ổn thị trường 2,961 30
Dư nợ Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 92,977 6,083
Hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn, thiệt hại do COVID-19
Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 94,760 445,135
Miễn giảm lãi 4,866 130,427
Cho vay mới 463,162 694,739
Tổng cung tín dụng 1,204,963 740,125

Thứ hai, tổng cầu trong nền kinh tế vẫn tiếp tục đà cải thiện. Sức mua trên thị trường vẫn 
tăng (hình 9), đánh dấu các đỉnh mới dù có sự giảm tốc vào tháng 5 (hình 7). Tổng cầu dự 
kiến vẫn duy trì tăng vì tháng 6 đã có sự tăng tốc trở lại trong tổng doanh số bán lẻ và dự 
kiến duy trì 

tăng trong những tháng hè này, 

như tính mùa vốn có trong đặc điểm kinh tế thành phố. 
Thứ ba, cung lao động đang ổn định và tăng dần đáp ứng nhu cầu của khu vực sản xuất. 
Dù các gói hỗ trợ người đang lao động chưa đến tay, nhưng lực lượng lao động đã sớm 
quay lại với công việc và ổn định ở Thành phố suốt 6 tháng đầu năm, đóng góp không 
nhỏ vào tăng trưởng kinh tế. Đó là lượng cung tự nhiên và bền vững và dự kiến tiếp tục 
tăng nhờ động lực từ việc giải ngân chương trình hỗ trợ tiền thuê nhà, hiện đã tiếp nhận và 
đang xử lý cho 27.554 người đang làm việc tại 2.022 doanh nghiệp trên địa bàn, với số tiền 
14,111 tỷ đồng, thống kê đến cuối tháng 5.2022.
Thứ tư, lạm phát trên các thị trường quốc tế đang xuất hiện tín hiệu hạ nhiệt nhờ chính 
sách trợ giá đã được đồng loạt triển khai hỗ trợ cho các biện pháp quyết liệt từ chính sách 
tiền tệ. Lạm phát trong nước đang được chú ý kiểm soát và hạ nhiệt thông qua các nỗ lực 
rút bớt tiền khỏi lưu thông mà Ngân hàng Nhà Nước đang rốt ráo thực hiện tuần vừa qua.
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Hình 9. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ ở thành phố Hồ Chí Minh  
6 tháng đầu năm 2022

3. Tiếp tục kiên trì thực hiện các biện pháp kích thích kinh tế 
Thách thức lớn nhất đối với thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là làm sao duy trì được sự 
tăng trưởng đang nhanh này một cách bền vững trong các tháng còn lại của năm. Kinh tế 
thành phố đang ở trạng thái dễ tổn thương, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy đà tăng trưởng trước 
những biến động của thị trường thế giới và các thay đổi chính sách trong nước. Vốn là nền 
kinh tế đi đầu cả nước về mức độ hội nhập quốc tế, vì thế chịu va đập với nhiều rủi ro, cú 
sốc từ bên ngoài và các phản ứng ngược từ bên trong. 
Giữ sự bền vững trong biến động là thách thức, cần linh hoạt thích ứng. Kinh tế thành phố 
có độ mở rất lớn và có phụ thuộc khá lớn vào thị trường quốc tế thông qua hoạt động của 
khu vực FDI tại Thành phố, vì thế không thể tránh né rủi ro mà ngược lại, đối diện rủi ro để 
phát triển. Thiết lập vùng đệm chống chọi rủi ro là rất cần thiết nhưng hiện tại vẫn là vùng 
trống trong kinh tế thành phố. Các nguồn lực cho phát triển đều đang ở điểm ngưỡng, giới 
hạn: Hạ tầng khó cải thiện; Tín dụng hẹp room; Cung lao động vẫn dưới cầu trong khi thâm 
dụng lao động vẫn là chủ lực. Ứng dụng công nghệ vẫn dậm chân ở giai đoạn đầu của 
chuyển đổi số; ngân sách chưa có vùng đệm dự phòng vì nợ công đã sát trần dù có áp 
dụng chính sách đặc thù. Hơn tất cả, thành phố chưa thể chủ động ứng phó khi vẫn chưa 
có được bộ bộ nguyên tắc ứng xử trong trường hợp có sốc.
Rõ ràng, kinh tế thành phố, thời gian qua, bộc lộ nội lực phục hồi rất lớn, đó là điều kiện cần 
được thúc đẩy hơn nữa. Kiên trì thực hiện các biện pháp kích thích, ngay trong vùng nguy 
cơ của lạm phát, là nên tiếp tục. Tuy nhiên, kích thích trong ngắn hạn, nên tránh các điểm 
yếu cố hữu của nền kinh tế là tăng trưởng dựa nhiều vào sự mở rộng của đầu tư công, 
xuất khẩu từ khu vực FDI, tín dụng nới lỏng và thâm dụng lao động. 
Trong giai đoạn này, kích thích cần hướng vào cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn lực hiện 
hữu, trong đó, các gói kích thích số cho kinh tế nên ưu tiên vì tốc độ cải thiện nhanh hơn 
hẳn kích thích từ đầu tư công; giúp đẩy nhanh quá trình chuẩn hóa nền kinh tế theo công 
nghệ, đặc biệt cần đối với nền kinh tế có khu vực phi chính thực rộng như ở HCM. Ưu tiên 
ở các cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện cho khu vực doanh nghiệp và các thị trường 
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vận hành, đặc biệt là gỡ khó cho thị trường bất động sản tại thành phố. Ưu tiên đẩy nhanh 
các gói hỗ trợ người lao động như sớm giải ngân khoản hỗ trợ nhà ở… để mở rộng và ổn 
định lực lượng lao động cho thành phố.
Tránh khai thác quá mức các gói kích thích tín dụng vốn đang chịu áp lực hết room, đồng 
thời, đi ngược với các biện pháp chống leo thang của lạm phát, đồng thuận với các nỗ lực 
từ NHNN rút bớt tiền ra khỏi lưu thông suốt tuần qua. Tuy nhiên, đảm bảo thực hiện nhanh 
chóng và hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng cũng 
chính là một thách thức về mặt chính sách.
Ngoài ra, liên tục thích ứng với các luật chung của đối tác toàn cầu cũng là cách giúp duy 
trì phát triển bền vững, tận dụng không gian và nguồn lực từ bên ngoài để nâng cao hơn 
nữa nội lực thành phố. 

Chính sách kinh tế nhằm tăng khả năng chống chịu với các cú sốc không nên 
có quá nhiều yếu tố bảo hộ nội địa - như bài học rút ra từ cuộc khủng hoảng 

Ukraina - Nga.

Phần III. Các thách thức dai dẳng cản trở sự phát triển của 
Thành phố
Động lực phát triển đang bắt đà tăng mạnh, thế nhưng, nguồn lực phát triển bị nghẽn từ 
nhiều phía:
1. Nợ công của thành phố vốn đã sát trần. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm 
thấp ở hai năm qua khiến room nợ công càng hẹp. 
Nợ công của thành phố vốn đã sát trần chiếm tỷ lệ 70% thu ngân sách và sau đó được nới 
lên mức kịch trần là 90% theo Nghị quyết 54. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là Nghị quyết 
54 sắp hết hiệu lực vào cuối năm 2022 nhưng vẫn chưa có dự thảo nghị quyết mới thay 
thế, dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ trần nợ công sẽ bị hạ xuống còn 70%. Ngoài ra, theo quan 
điểm chủ đạo trong Chiến lược nợ công đến năm 2030 của Chính phủ, các địa phương 
cần đảm bảo an toàn nợ công và giữ mức nợ công không quá 60% GDP. Đây chính là điểm 
nghẽn khiến cho thành phố hết room tín dụng, vướng mắc trong khâu huy động vốn vay để 
có thể triển khai hàng loạt chương trình, dự án đầu tư công trọng điểm cấp thiết sắp tới. 
2. Nguồn lực đặc thù từ cơ chế “54” chưa kịp hiện thực đã gần về đích: 
Nghị quyết số 54/2017/QH14 có hiệu lực từ tháng 1-2018 đến hết năm 2022, như vậy 
chưa phát huy kịp hiệu quả nhưng thời hạn đã gần hết, một số nội dung triển khai vào thực 
tế còn chậm so với kế hoạch. Một trọng tâm của Nghị quyết 54, là “cơ chế tài chính đặc 
thù” chưa được phát huy như mong đợi. Đơn cử:
Các khoản thu đặc thù từ hạ tầng cảng chỉ mới được triển khai từ 1.4.2022 do phải hoãn 
hai lần vì Covid-19, dù biển doanh thu mang lại còn rất khiêm tốn nhưng đã sớm trở thành 
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vấn đề trái chiều ở cấp vĩ mô. Chính sách thu phí về bản chất và mục tiêu tạo nguồn tài 
chính tại chỗ để nâng cấp cơ sở hạ tầng cảng biển, cả đường bộ lẫn đường thủy là phù 
hợp. Tuy nhiên thời điểm tổ chức thu phí chưa thuận lợi, rơi vào giai đoạn nền kinh tế chưa 
phục hồi hoàn toàn, vì vậy, đã tạo thêm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp, gián tiếp hạn 
chế phần nào khả năng phục hồi của doanh nghiệp sau dịch. Điểm tranh cãi tập trung ở 
việc tạo sự chênh lệch phí giữa các địa phương gần kề kéo theo sự dịch chuyển sử dụng 
dịch vụ về chỗ trũng. Tuy nhiên, đó cũng là điểm tạo nên “cơ chế đặc thù” và “điểm cạnh 
tranh” riêng giữa các địa phương. Khởi đầu bằng việc tạo cạnh tranh giữa các địa phương 
liền kề, nếu đúng hướng, vẫn có thể dẫn đến sự điều chỉnh dần dần để đến đích là siết chặt 
hợp tác và liên kết giữa các địa phương trong vùng. 
Thu đặc thù từ quản lý tài sản công do cơ quan Trung ương quản lý, sử dụng trên địa bàn 
TP.HCM chưa hiện thực, chủ yếu

do tính chất phức tạp cần sự phối hợp giữa các bộ ngành ở Trung ương  
và Địa phương. 

Đến nay sau nhiều nỗ lực, đến nay chưa tạo được dòng tiền vào cho ngân sách cả Trung 
ương lẫn Thành phố từ chính sách này.
Chính sách thu phí đỗ xe vỉa hè hiện thất bại, thậm chí phát sinh lỗ, nguyên nhân chủ yếu 
do ứng dụng công nghệ chưa hoàn thiện cũng như thiếu chế tài xử lý vi phạm. 
3. Chương trình hỗ trợ phát triển theo QĐ 132 còn khá khái quát, khó hiện thực 
hóa ngay trong ngắn hạn
Chương trình phục hồi Kinh tế TP.HCM theo 132/ QĐ- UBND chỉ còn 6 tháng hoàn thành 
nhưng chưa có hạng mục nào thực sự hoàn thành – nên lưu ý đẩy nhanh thành nhiệm vụ 
trong 6 tháng cuối năm.
Thứ nhất, quá trình khắc phục hệ lụy của Covid-19 vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Về kinh 
tế nói chung, GRDP tăng 3,82% so với cùng kỳ (mục tiêu cả năm là 6-6,5%) , điều này 
cho thấy khả quan về sự bắt đầu hồi phục nền kinh tế sau khi chịu nhiều ảnh hưởng của 
dịch Covid-19. Về lao động, TP.HCM đã giải quyết được 163.000 lao động có việc làm, 
đạt 54,3% so với cả năm. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, Thành phố đã cấp phép cho 
21.000 doanh nghiệp, tăng 13,4 % so với cùng kỳ. Nhìn chung, một vài chỉ tiêu kinh tế chính 
đã được Thành phố đề ra vào đầu năm đã đạt được một nữa, thế nhưng xuất hiện những 
vấn đề tiềm ẩn. Các khu vực kinh tế hồi phục không đồng đều, khi dịch vụ công nghiệp 
và nông nghiệp tăng từ 2-5% thì xây dựng giảm hơn 6%. Bên cạnh đó, chỉ số lao động 
giảm, đặc biệt ở những ngành quan trọng như sản xuất phương tiện vận tải giảm 35,1%; 
sản xuất đồ uống giảm 21,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 15,4%. Theo Bộ Lao 
đông-Thương binh và Xã hội, thị trường lao động phục hồi, cầu lao động đã tăng trở lại, 
trong đó nhu cầu tuyển dụng năm 2022 của doanh nghiệp là gần 1,3 triệu lao động, tăng 
18% so với năm 2021. Như vậy, điều này cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn lao động đã 
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trở thành vấn đề cần quan tâm. Song song với đó, mặc dù số lượng doanh nghiệp đăng 
ký tăng nhưng số vốn đầu tư lại giảm 23,5%, điều này cho thấy vẫn còn những khó khăn 
trong công tác hỗ trợ tín dụng và sản xuất kinh doanh. Hiện trạng này cần những giải pháp 
cụ thể hóa và chi tiết hóa để giải quyết. Đơn cử, trong quá trình tác động của đại dịch lần 
thứ 4, dòng người di chuyển từ TP.HCM về nông thôn, về các vùng quê tương đối lớn, khi 
kiểm soát được dịch Covid-19, các doanh nghiệp hoạt động trở lại, thì cầu về lao động lớn 
nhưng thị trường cung lao động không đáp ứng đủ. Trong đó, lao động thiếu hụt chủ yếu 
là lao động phổ thông ở ngành dệt may, lắp ráp linh kiện điện tử, chế biến. Tuy nhiên, trong 
quyết định 132/QĐ-UBND thiếu chi tiết hóa về thông tin các đối tượng lao động này. Hay là 
chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp bị tổn thương bởi dịch Covid-19 không được cụ 
thể hóa vào các ngành nghề hoặc lĩnh vực.
Thứ hai, theo Quyết định số 08/2022 về hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động bị ảnh 
hưởng bởi dịch Covid-19, nhằm thu hút người lao động trở lại việc làm tại các khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trọng điểm hiện vẫn chưa được giải ngân. Trong khi đó, 
Nghị quyết 11/NQ-CP có nói rõ là thời gian thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2022. Tại 
TP.HCM, ước tính có trên 1,1 triệu lao động được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà với tổng kinh 
phí 2.000 tỷ đồng. Tuy nhiên cho đến nay, TP.HCM vẫn chưa được giải ngân gói hỗ trợ này. 
Nguyên nhân của vấn đề này là bắt nguồn từ sự bất cập trong thiếu các thông tin cụ thể 
hướng dẫn thực hiện gói hỗ trợ này. Như vậy, chưa thành lập được tổ hỗ trợ tiếp, tiếp cận 
và triển khai hiệu quả gói hỗ trợ từ đề án giải pháp tài khóa, tiền tệ, được Chính phủ trình 
Quốc hội thông qua.
Thứ ba, những đứt gãy chuỗi cung ứng, và chuỗi sản xuất đã được khôi phục trở lại, 
nhưng lại đối diện với những thách thức mới khi nền kinh tế bình thường trở lại. Trong 6 
tháng năm 2022, ngành vận tải hàng hóa đã tăng 17,2%, trong đó vận tải hàng hóa thông 
qua đường biển tăng 28,4% và đường thủy nội địa tăng 23,5%. Tuy nhiên, đường hàng 
không lại giảm 9,3%. Điều này có thể giải thích vì giá nguyên, nhiên liệu đang trên đà tăng 
trưởng khá cao, và đây cũng là điều đáng lo ngại khi giá nguyên, nhiên liệu tăng cao dẫn 
đến tình trạng lạm phát cũng sẽ tăng. 
Thứ tư, trong quyết định 132/QĐ-UBND thiếu giải pháp cụ thể đối với những doanh nghiệp 
tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19, tái gia nhập thị trường. Trong khi đó, mục tiêu của 
giai đoạn phục hồi của QĐ 132 là giúp đỡ những doanh nghiệp tái nhập thị trường, phục 
hồi sản xuất, kinh doanh, nhưng phần giải pháp thì lại không có thông tin nào để cập triển 
khai mục tiêu này. Như đề cập trên, trong 6 tháng đầu năm 2022, số lượng doanh nghiệp 
đăng ký cấp giấy phép tăng nhưng nhìn lại số vốn lại giảm, điều này cho thấy các doanh 
nghiệp trở lại thị trường nhưng có dấu hiệu nguồn lực yếu đi. Đơn cử, đối với những doanh 
nghiệp lữ hành, mặc dù được trở lại sau thời gian dài “đóng băng” vì dịch Covid-19, doanh 
thu trong quý 1 năm 2022 đã giảm 14% so với cùng kỳ và chỉ tăng vượt bậc trong quý 2, 
với 161% so với cùng kỳ. Điều này phần nào thể hiện phản ứng chậm của những doanh 
nghiệp du lịch khi trở lại hoạt động trong bình thường mới. Bản thân con số 161% trong 
quý 2 cũng là so với quãng thời gian làn sóng Covid trở lại trong năm 2021 làm các doanh 
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nghiệp du lịch bị điêu đứng. Thế nên, con số phục hồi của ngành du lịch vào 6 tháng đầu 
năm 2022 vẫn chưa thể bù đắp những tổn thất mà ngành du lịch gánh chịu. Phản ứng 
chậm này có thể được cải thiện nếu các doanh nghiệp có sự chuẩn bị tốt hơn nhờ vào 
những hướng dẫn và giải pháp cụ thể của Thành phố.
Chương trình phát triển theo quyết định 132/QĐ-UBND chỉ còn 2 năm thực hiện – cũng 
chưa có các hành động cụ thể , hiện Thành phố vẫn đang trong giai đoạn rà soát điều 
chỉnh, cùng với đó, phía World Bank đang góp sức nhưng chưa có kết quả.
Trong quyết định 132/QĐ-UBND chưa đề cập một số yếu tố quan trọng quyết định đến 
tăng trưởng của Thành phố trong chương trình thúc đẩy phát triển. Đơn cử, việc nâng cao 
chất lượng thể chế, chuẩn hóa và giãn hóa thủ tục hành chính và nội dung chiến lược giúp 
tạo ra lợi thế cạnh tranh của Thành phố, vấn đề này tuy tác động gián tiếp nhưng mang lại 
hiệu quả hỗ trợ phát triển kinh tế ở các khu vực tư và khu vực có vốn nước ngoài. Năng 
lực cạnh tranh của Thành phố ở thời kỳ mới phải là chất lượng thể chế, chất lượng nguồn 
lực, chất lượng công nghệ sáng tạo, và còn nhiều yếu tố khác. Đây là những yếu tố tạo ra 
năng lực độc lập và tự chủ cho nền kinh tế. Các nội dung này cần được làm rõ hơn trong 
mục tiêu và chương trình hành động của các Đề án Xây dựng Thành phố thông minh giai 
đoạn 2020-2025, cũng như Chương trình chuyển đổi số của thành phố Hồ Chí Minh.
4. Các gói kích thích kinh tế của Quốc gia vẫn chưa được hấp thụ vào nền  
kinh tế.
Gói 347.000 tỷ đồng từ chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội được Chính phủ trình Quốc hội nhằm khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, 
tạo sức bật tăng trưởng tập trung thực hiện trong 2 năm 2022 – 2023, đến nay vẫn chưa 
giải ngân như kỳ vọng và chưa được hấp thụ vào nền kinh tế, chỉ mới giải ngân được 6% 
tương đương 22 nghìn tỷ chảy vào nền kinh tế.
Điểm cần lưu ý ở đây là mục tiêu của các gói kích thích kinh tế cần ưu tiên và có tính khả 
thi ngay trong ngắn hạn.
Thứ nhất, ưu tiên giảm gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy sản xuất 
bật trở lại trong ngắn hạn. Mục tiêu này nên tập trung vào các công cụ Giãn và giảm thuế, 
phí, giãn thuế liên quan đầu vào sản xuất. Các công cụ này không những hiệu quả mà còn 
tránh được áp lực lạm phát.
Thứ hai, ưu tiên kích cầu tiêu thụ nội địa. Rõ ràng sức tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng 
vừa có sự đóng góp rất lớn từ sức tăng của tổng cầu. Cầu nội địa phục hồi kéo sản xuất 
phục hồi tốt, lại ít chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Công cụ kích cầu hiệu quả vẫn là giảm các 
thuế thu ở khâu tiêu dùng và hỗ trợ cho các doanh nghiệp bình ổn giá, gia tăng các chương 
trình khuyến mãi.
Hai mục tiêu này như kim chỉ nam định hướng từ việc thiết kế chính sách đến tổ chức triển 
khai các chương trình hỗ trợ hồi phục và kích thích kinh tế. Đối sánh với hai mục tiêu này, 
dường như các gói kích thích kinh tế đã thiết kế phù hợp nhưng chưa thực sự thẩm thấu 
được vào nền kinh tế cả nước nói chung, cũng như Hồ Chí Minh nói riêng, theo đúng tiến 
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độ kỳ vọng.
5. Tốc độ cải thiện hạ tầng chậm do nghẽn mãn tính ở đầu tư công.
Thực trạng giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2022 chưa đạt được tiến độ như kỳ vọng. 
Cụ thể, so với kế hoạch Chính phủ giao, tỷ lệ giải ngân chỉ dừng ở mức 18,48% và 22,37% 
lần lượt vào cuối tháng 4 và tháng 5 năm 2022. Trong đó, tỷ lệ này vào tháng 4 thậm chí 
giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và tháng 5 là tháng có mức thấp nhất giai đoạn 2017-
2021. Có thể thấy, tình hình giải ngân đầu tư công ở các tháng đầu năm hiện còn rất chậm 
và cần phải được khắc phục. Nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan dẫn đến 
thực trạng này. 
Nhìn nhận một cách khách quan, đại dịch Covid-19 kéo dài liên tiếp trong 2 năm, trong đó 
nửa cuối năm 2021 là quãng thời gian đại dịch diễn biến phức tạp và nghiêm trọng nhất tại 
thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, nhiều dự án đầu tư bị trì hoãn chưa thể thẩm định để giải 
ngân. Ngoài ra, giá xăng dầu đột ngột tăng mạnh trong năm 2022 kéo theo hàng loạt chi phí 
liên quan như xây dựng, vận hành…đồng loạt tăng nên nhà đầu tư có tâm lý trì hoãn chờ 
qua cơn bão giá. Nói cách khác, Chính phủ kỳ vọng giải ngân khi tình hình giá cả ổn định 
nhằm hạn chế các khoản chi thêm cho các dự án. Tuy nhiên, đại dịch chỉ là vấn đề thời gian 
hay chi phí dự án tăng là điều không tránh khỏi bởi tình hình lạm phát chung tại nhiều quốc 
gia không chỉ riêng Việt Nam mà nguyên nhân chính ẩn sau “tảng băng chìm” dẫn đến giải 
ngân đầu tư công chậm trễ xuất phát từ sự thiếu hiệu quả trong công tác điều hành và hệ 
thống pháp luật thiếu đồng bộ. Thứ nhất, các dự án chỉ đang trong quá trình chuẩn bị, làm 
thủ tục kéo dài ít nhất nửa năm mà không có cơ chế linh động để đẩy nhanh tốc độ giải 
ngân. Thứ hai, dự án chưa thực sự cấp thiết được chọn trong khi nguồn lực có hạn dẫn 
đến vốn chờ dự án vì Trung ương đã giao kế hoạch nhưng bộ, ngành, địa phương không 
giao được kế hoạch chi tiết, do dự án chưa xong thủ tục. Thứ ba, khâu chuẩn bị thiếu chỉn 
chu khiến dự án bị điều chỉnh nhiều lần và tăng đột biến so với dự án khiến chính phủ phải 
cân nhắc lại quyết định đầu tư bở dự án bị đội vốn kéo theo hệ lụy thời gian giải ngân kéo 
dài. Thứ tư, Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan còn nhiều vướng mắc. 
Chẳng hạn như san lấp mặt bằng gặp khó khăn khi Luật Khoáng sản quy định tài nguyên 
đất hay đất đồi, đất san lấp là khoáng sản. Vì vậy không chỉ điều chỉnh Luật đầu tư công 
mà Chính phủ cùng cơ quan lập pháp còn phải cân nhắc thống nhất điều chỉnh các Luật 
liên quan nhằm tạo được tính nhất quán từ khâu đầu vào đến khâu giải ngân mà không bị 
chồng chéo các quy định. Một khi các dự án thỏa quy định thì việc thẩm định và giải ngân 
có thể được đẩy nhanh. 
6. Nội lực từ cải cách thể chế còn mỏng và chịu vướng hệ thống, dẫn đến nhiều 
hệ lụy và rào cản cho phát triển.
Để thực hiện kế hoạch phát triển thành phố Hồ Chí Minh một cách bền vững sau khi trải 
qua thời kỳ khủng hoảng bởi dịch Covid-19. Chính phủ đã chú trọng triển khai thực hiện 
các kế hoạch liên quan đến các dự án đầu tư của trong và ngoài nước được xây dựng 
trong các quy định pháp lý, và Luật Quy hoạch của chính phủ. Tuy nhiên, vẫn còn những 
tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch cấp 
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quốc gia, quy hoạch vùng, và quy hoạch tỉnh kéo theo hệ lụy và rào cản cho sự phát triển 
ở thành phố Hồ Chí Minh. Những hạn chế này là những vướng mắc từ chính những bất 
cập trong quy định đến cách tổ chức thực hiện, trong đó, có nhiều quy định chưa phù hợp 
và chưa rõ ràng. 
Đơn cử như việc đầu tư nhà ở xã hội còn đang gặp những khó khăn do còn tồn tại nhiều 
điểm mờ, điểm khuyết trong hệ thống các quy định pháp lý hiện hành. Theo báo cáo của Sở 
Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, trong giai đoạn 2016-2021, thành phố xây dựng được 
khoảng 16.000 căn nhà ở xã hội. Theo quyết định 4151/QĐ-UBND của UBND thành phố 
Hồ Chí Minh về phê duyệt kế hoạch triển khai nhà ở xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh giai 
đoạn 2021-2025, chỉ tiêu giai đoạn này dự kiến phát triển 2.500.000m2 sàn xây dựng nhà 
ở xã hội, tương đương 35.000 căn nhà ở xã hội bao gồm cả nhà lưu trú cho công nhân 
và ký túc xá sinh viên, trong đó diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê phấn đấu đạt tối thiểu 
500.000m2 sàn, chiếm tỉ lệ 20% diện tích nhà ở xã hội. Trong giai đoạn 2021-2025, chỉ tiêu 
phát triển nhà ở xã hội trong danh mục là 47 dự án, trong đó, 10 dự án nhà ở xã hội sử 
dụng quỹ đất ở 20%. Trường hợp chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại tự thực hiện nhà 
ở xã hội trên quỹ đất 20% này thì giao chủ đầu tư đó thực hiện. Trường hợp chủ đầu tư 
dự án nhà ở thương mại không thực hiện dự án nhà ở xã hội thì sẽ thu hồi và thực hiện 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư nhà ở xã hội theo quy định. Còn 37 dự án có nguồn gốc do 
doanh nghiệp tự đền bù, thực hiện lựa chọn chủ đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo quy 
định của Luật Đầu tư và Luật Nhà ở. Tuy nhiên, việc buộc các nhà đầu tư phải bố trí quỹ 
đất làm nhà ở xã hội là có phần khiên cưỡng. Các điều tiết nhà ở xã hội như hiện nay đang 
có những bất cập, gây khó khăn cho các chủ đầu tư, nhất là đối với các dự án trung cấp 
và cao cấp tại khu vực trung tâm. Khi làm nhà ở xã hội, doanh nghiệp được trích 20% quỹ 
đất làm nhà thương mại. Tuy nhiên, lợi nhuận từ phần nhà thương mại lại phải tính gộp vào 
lợi nhuận chung của dự án, vốn bị khống chế 10%. Điều này không khuyến khích chủ đầu 
tư xây nhà ở xã hội. Bên cạnh vấn đề quỹ đất 20%, quá trình phát triển nhà ở xã hội còn bị 
vướng mắc về chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư hạ tầng. 
Theo nghị định 35/2022 NĐ-CP, về khu công nghiệp có thể xây dựng nhà ở ký túc xá cho 
công nhân. Trong khu công nghiệp được quyền xây dựng ký túc xá và nhà lưu trú cho công 
nhân, tuy nhiên việc giải quyết trong khu công nghiệp không đáp ứng đủ nhu cầu. Theo 
Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp có khảo sát 100.000 công nhân và tìm thấy 
nguồn lao động chính là từ các lao động các tỉnh (chiếm 70%), trong số lao động các tỉnh 
này có 70% có nhu cầu thuê nhà. Cùng với đó, chi phí xây dựng nhà ở xã hội hiện tại là 24 
triệu /m2, quy ra tầm một căn hộ gần khoảng 1 tỷ 4 hoặc 1 tỷ 5, điều này công nhân khó 
có thể mua được. Như vậy, chính sách tập trung các mô hình đất dịch vụ cho thuê sẽ thu 
hút và giải quyết được nhiều bài toán khó về chỗ ở của người lao động. Tuy nhiên, các quy 
định pháp lý chưa có linh hoạt trong vấn đề này, và còn tồn tại nhiều điểm mờ, điểm khuyết 
trong hệ thống quy định pháp lý nhà ở xã hội và nhà thuê, lưu trú dành cho các công nhân.
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Phần IV. Hợp tác quốc tế và tầm nhìn dài hạn.
1. Kinh tế xanh – thuế carbon là động lực phát triển mới phù hợp với kinh tế 
TP.HCM. 
Trong tầm nhìn trung hạn, đây có thể là nền tảng tạo cơ chế đặc thù tăng thu ngân sách, 
mở rộng ứng dụng của Nghị quyết 54; Trong tầm nhìn dài hạn, đây là nền tảng của sự phát 
triển bền vững. Cần tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế đặc biệt là thông qua 
Ngân hàng thế giới (World Bank) - đang đàm phán với các tổ công tác của Thành phố.
Hiện TpHCM là thành phố công nghiệp lớn nhất Việt Nam với nhiều nhà máy phát thải và 
tỷ lệ phát thải carbon chiếm tới 16% lượng phát thải quốc gia. Trong bối cảnh Mỹ và Liên 
minh Châu Âu đã và đang mở rộng thu thuế carbon đối với các mặt hàng nhập khẩu vào 
thị trường họ, khiến các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của TpHCM như linh kiện điện tử, dệt 
may, giày da cũng sẽ chịu ảnh hưởng của vùng thuế này. Do đó, Việt Nam nói chung và 
TpHCM nói riêng nên tiên phong thu nguồn thuế này bởi đây là xu thế tất yếu của thế giới 
không thể tránh khỏi. Nếu như không thu trước nguồn thuế này, các sản phẩm của Việt 
Nam – thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị đánh thuế và khiến nguồn thu thuế bị “chảy sang” nước 
khác. Như vậy, việc thu thuế carbon trên phần phát thải ra môi trường không chỉ thúc đẩy 
xây dựng TP.HCM trở thành đô thị phát thải thấp đầu tiên của cả nước, giảm khí thải hiệu 
ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người; mà còn giúp Thành phố 
gia tăng thu ngân sách tại chỗ để hỗ trợ ngược lại cho các doanh nghiệp chuyển đổi sản 
xuất theo hướng giảm thải, áp dụng các giải pháp công nghệ xanh, sạch.
2. Hệ sinh thái startup TP.HCM tăng trưởng tích cực dù khó khăn do dịch, tiệm 
cận top 100 thế giới 
Hệ sinh thái TP HCM đánh dấu bước tiến tích cực, gần hơn đến top 100 toàn cầu, tăng 
68 bậc lên vị trí thứ 111 vượt qua các khó khăn do dịch Covid-19 gây ra. Sự tăng trưởng 
nhanh chóng này chỉ ra những tiềm năng khả quan, hứa hẹn đóng góp tích cực vào sự 
phát triển kinh tế thành phố. Điểm đặc biệt, sự tăng trưởng này, chủ yếu là nhờ quy mô của 
chính nền kinh tế Việt Nam, giúp startup thành công ở thị trường nội địa, ngay cả khi họ 
chưa mở rộng ra thị trường quốc tế. Tạo lực đẩy cho khu vực này phát triển là từng bước 
tạo nền tảng cho phát triển kinh tế trung dài hạn, hướng tới hiện thực hóa mục tiêu cân đối 
tỷ trọng đóng góp của khu vực doanh nghiệp nội địa với khu vực có vốn nước ngoài, giúp 
làm tăng năng suất tổng hợp vào GRDP đến năm 2025 đạt từ 45-50%, là tiền đề giảm áp 
lực phụ thuộc vào khu vực FDI và thị trường quốc tế, như định hướng phát triển kinh tế 
giai đoạn 2022-2025. 
3. Đẩy nhanh việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM giúp sớm 
giải bài toán vốn cho kinh tế thành phố và cả nước.
Hình thành Trung tâm tài chính tầm quốc tế tại TP.HCM mang sứ mệnh hình thành nên một 
kênh trung gian tin cậy và hiện đại, kết nối dòng vốn quốc tế đang tìm kiếm nơi đầu tư với 
các điểm cầu vốn đầu tư ở Thành phố và cả nước. Theo đó, Trung tâm tài chính sẽ góp 
phần quan trọng vào việc gia tăng thu hút dòng vốn đầu tư, tạo lực đẩy lan tỏa từ thị trường 
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tài chính đến mọi mặt kinh tế xã hội. Dòng vốn mới này có thể là sự bổ sung kịp thời cho sự 
chững lại của dòng vốn FDI vào khu vực sản xuất tại Thành phố. Điều này không chỉ có ý 
nghĩa với khu vực tư mà còn mang lại lợi ích cho khu vực công, xét trong bối cảnh nhu cầu 
vốn đầu tư cho các dự án trọng điểm của thành phố đang rất lớn nhưng vốn từ khu vực 
công đang bị giới hạn vì trần an toàn tài chính theo quy định của Quốc gia.
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