HỎI – ĐÁP THỐNG KÊ
Câu 1: Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn
biến phức tạp, ảnh hưởng mạnh đến kinh tế
thế giới và trong nước, bà có đánh giá gì về
tình hình kinh tế Việt Nam và những ngành,
lĩnh vực nào đóng góp cho tăng trưởng trong
9 tháng năm 2020?

Trả lời: TS. Nguyễn Thị Hương, Tổng
cục trưởng Tổng cục Thống kê
Trong bối cảnh dịch COVID-19 ảnh
hưởng tiêu cực đến kinh tế - xã hội của các
quốc gia trên toàn thế giới, các nền kinh tế
lớn đối mặt với tình trạng suy thoái sâu, tồi
tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua, nền kinh tế
Việt Nam 9 tháng năm nay tiếp tục duy trì
được mức tăng trưởng dương 2,12% là một
kết quả rất đáng mừng.
Đây là mức tăng trưởng khá so với các
nước trong khu vực và trên thế giới, điều này
cho thấy tính đúng đắn trong chỉ đạo điều
hành phòng chống dịch bệnh, khôi phục kinh
tế và sự quyết tâm, đồng lòng của toàn bộ
hệ thống chính trị, Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ, sự nỗ lực, cố gắng của người dân
và cộng đồng doanh nghiệp để thực hiện có
hiệu quả mục tiêu “vừa phòng chống dịch
bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội”.
Trong các ngành, lĩnh vực có đóng góp
chính cho tăng trưởng 9 tháng phải kể đến
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, đây là
động lực tăng trưởng kinh tế với mức tăng
4,6%, đóng góp hơn 1 điểm phần trăm vào
mức tăng tổng giá trị tăng thêm của nền kinh
tế; một số ngành dịch vụ thị trường cũng
đóng góp tích cực cho tăng trưởng như: bán
buôn và bán lẻ tăng 4,98% so với cùng kỳ
năm trước; hoạt động tài chính, ngân hàng
và bảo hiểm tăng 6,68%.
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Cùng với đó, một số ngành có tăng
trưởng tích cực trong 9 tháng như: ngành y
tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 9,63%;
thông tin truyền thông tăng 7,41%; ngành
tài chính ngân hàng tăng 6,68%.
Bên cạnh đó, ngành nông, lâm nghiệp
và thủy sản mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực
của biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập
mặn và dịch bệnh nhưng đã có nhiều giải
pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả, thể hiện
được vai trò bệ đỡ của nền kinh tế trong lúc
khó khăn, bảo đảm nguồn cung lương thực,
thực phẩm, hàng hóa thiết yếu, là cơ sở quan
trọng để thực hiện an sinh, an dân trong đại
dịch.
Câu 2: Giải ngân nguồn vốn đầu tư là
một trong những giải pháp thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế, xin bà phân tích rõ
những điểm sáng của đầu tư vào nền
kinh tế trong thời gian qua, đặc biệt là
đầu tư công?

Trả lời: TS. Nguyễn Thị Hương, Tổng
cục trưởng Tổng cục Thống kê
Vốn đầu tư đóng vai trò quan trọng đối
với tăng trưởng và phát triển kinh tế của một
quốc gia, là nền tảng cơ bản để phát triển
sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, trong điều
kiện khủng hoảng kinh tế và tác động tiêu
cực của dịch COVID-19, sự sụt giảm của vốn
đầu tư trên toàn cầu và ở Việt Nam là một
tất yếu.
Năm 2020, dịch COVID-19 đã tác động
tiêu cực đến mọi hoạt động của nền kinh tế
làm cho nguồn vốn từ khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài và khu vực tư nhân bị sụt giảm.
Trong bối cảnh đó, việc tập trung đẩy nhanh
giải ngân vốn đầu tư công chính là giải pháp


kích cầu đầu tư, thúc đẩy sản xuất, tạo việc
làm, duy trì đà tăng trưởng kinh tế.
Vốn đầu tư công tập trung chủ yếu cho
các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội trọng điểm nên khi nguồn vốn này được
giải phóng sẽ có vai trò như “vốn mồi” thu
hút nguồn vốn từ khu vực tư nhân và đầu tư
nước ngoài, qua đó góp phần tăng tổng vốn
đầu tư phát triển toàn xã hội và duy trì tăng
trưởng kinh tế ở mức hợp lý. Trong 9 tháng
năm 2020, vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện
theo giá hiện hành ước tính đạt 1.445,4
nghìn tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ
năm trước, riêng vốn đầu tư công ước tính
đạt 327,9 nghìn tỷ đồng (chiếm 22,7% vốn
đầu tư toàn xã hội), tăng 31% so với cùng
kỳ năm 2019. Nhiều ngành, lĩnh vực của nền
kinh tế - xã hội được hưởng lợi khi tăng vốn
đầu tư công cho nền kinh tế, đặc biệt phải
kể đến các ngành được hưởng lợi chính như
xây dựng (cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi
công cộng, dự án kinh tế,…), các ngành
công nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ
xây dựng (xi măng, sắt thép, gạch ngói,
gốm sứ xây dựng) và các doanh nghiệp,
người lao động có thêm thu nhập để đầu tư
và tái sản xuất.
Câu 3: Trên cơ sở kết quả đạt được trong
9 tháng năm 2020, xin bà đánh giá về
triển vọng cũng như khả năng tăng trưởng
kinh tế của cả năm có đạt mức 2 - 3%?
Kết quả này có vai trò như thế nào trong
kế hoạch thực hiện kinh tế - xã hội giai
đoạn 2016-2020?

Trả lời: Trả lời: TS. Nguyễn Thị Hương,
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê
Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đối mặt
với nhiều thách thức trong thời gian tới, nhất
là nền kinh tế nước ta có độ mở lớn nên chịu
tác động đan xen nhiều mặt bởi tình hình
kinh tế quốc tế ngày càng phức tạp, khó

lường. Tuy nhiên, tôi tin chúng ta sẽ tiếp đà
tăng trưởng khá hơn trong quý IV và tăng
trưởng cả năm đạt mức 2 - 3% là khả thi
nhờ những yếu tố: kinh tế thế giới được dự
báo đang phục hồi dần sẽ làm gia tăng nhu
cầu tiêu thụ hàng hóa; Hiệp định EVFTA có
hiệu lực và đang được các cấp, các ngành
tích cực triển khai có thể giúp Việt Nam khôi
phục hoạt động xuất khẩu vào thị trường
châu Âu - vốn là thị trường truyền thống lớn
của Việt Nam.
Đối với nông nghiệp, thời tiết năm nay
thuận lợi cho hoạt động trồng trọt, nhiều loại
cây ăn quả được mùa, giá gạo và thị trường
tiêu thụ một số nông sản ổn định, tái đàn lợn
hiện nay đang thực hiện khá tốt, diễn ra ở
những cơ sở có quy mô chăn nuôi lớn do cơ
bản kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi; tình
hình đầu tư công đến nay mới giải ngân được
gần 60% nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự vào
cuộc sát sao của các cấp, các ngành nên giải
ngân mạnh đầu tư công trong quý IV/2020 là
rất lớn. Cùng với đó, Việt Nam đã trải qua 3
tuần không xuất hiện ca nhiễm COVID-19
mới và đang xem xét khả năng mở lại các
đường bay quốc tế và trong nước theo
phương án an toàn. Từ đó cho thấy tiềm
năng các ngành vận tải, du lịch, khách sạn
nhà hàng, nghệ thuật vui chơi giải trí sẽ gia
tăng mạnh vào dịp cuối năm, góp phần thúc
đẩy tăng trưởng kinh tế.
Với mức tăng trưởng khoảng 2 - 3%
của năm 2020 thì sẽ không đạt mục tiêu kế
hoạch đặt ra cho giai đoạn 2016-2020. Tuy
nhiên, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp
nhiều khó khăn, các nền kinh tế lớn phải đối
mặt với tình trạng suy giảm sâu nhất trong
nhiều thập kỷ qua thì nền kinh tế duy trì tăng
trưởng ở mức trên là thắng lợi lớn trong phát
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời
gian đầy biến động này.
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