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QUYÉT ĐỊNH
Phê duyệt Đe án “Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn 

trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, 
tầm nhìn đến năm 2030”

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một so điều của Luật Tô chức Chỉnh phủ và 
Luật Tô chức chính quyển địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 thảng 9 năm 2019 của Bộ Chỉnh trị 
về một sổ chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị 
về định hướng Chiến lược phát trỉến năng ỉượng quốc gia của Việt Nam đên năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045;

Căn cứ Nghị quyết sổ 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết sô 52- 
NQ/TW ngày 27 thảng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính 
sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lân thứ tư;

Căn cứ Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 
về phát trỉên bển vững;

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng 
bền vững giai đoạn 2021-2030;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi sỗ quốc gia đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030

Căn cứ Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về thúc đẩy phát triến doanh nghiệp công nghệ sô Việt Nam;
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Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phổ Hồ Chí Minh lần 
thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -  2025;

Căn cứ Kết luận sổ 791-KL/TU ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường 
vụ Thành ủy vê Đê án “Chính sách thúc đẩy phá t triển kỉnh tế sổ, kinh tế chia sẻ 
và kinh tê tuân hoàn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, 
tầm nhìn đến năm 2030

Xét đề nghị của Viện Trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố tại Tờ 
trình sổ 75/TTr-VNCPT ngày 27 tháng 01 năm 2021 về phê duyệt Đe án ‘‘Phát 
triển kinh tế sổ, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phổ Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Đề án “Phát triển kinh tế số, 

kinh tê chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn
2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Điêu 3. Chánh Văn phòng ủ y  ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, 

ban ngành, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố Thủ Đức, Chủ tịch ủ y  ban nhân 
dân các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận;
-  Như điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- VPUB: PCVP/KT;
- Các Phòng NCTH;
- Lưu: VT, (KT-P.Loan). 3

Phan Văn Mãi



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐÈ ÁN
Phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

(Kèm theo Quyết định sổ 503 /QĐ-UBND ngày ìã  tháng 02 năm 2022 
của Úy ban nhân dân Thành phô)

PHẦN I 
C ơ  SỞ XÂY DựNG ĐÈ ÁN

I. TÍNH CẤP THIÉT XÂY DựNG ĐÈ ÁN
1. Sư cần thiết
1.1. Bối cảnh và xu hướng phảt triển

Tình hình quốc tế với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường đã gây tác động 
lớn đến kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói 
riêng trong ngắn và trung hạn. Bốn xu hướng phát triển trên thế giới bao gồm:

(1) Xung đột giữa các nước lớn dẫn tới sự phân hóa, ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến các thể chế đa phương như WTO, WHO và một số cơ quan của Liên 
Hiệp quốc (UN). Sau 70 năm làm bệ đỡ cho các quan hệ toàn cầu, đến nay các tô 
chức quốc tế, từ UN, NATO, WTO,... đang đứng trước thử thách rất lớn và buộc 
phải cải tổ sâu rộng. Đồng thời với xu hướng toàn cầu hóa đang thoái trào, không 
chỉ trong ngắn hạn, do xu thế gia tăng bảo hộ mậu dịch hoặc chú trọng quan hệ 
song phương với lợi ích quốc gia được đặt lên trên hết;

(2) Biến đổi khí hậu với việc trái đất ấm lên, băng tan, nước biển dâng và khí 
hậu thất thường đã và đang tác động cực đoan đến nhiều quốc gia, trong đó Việt 
Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất. Các hoạt động phát 
triển kinh tế mang tính khai thác, phát thải quá mức là một trong những tác nhân 
quan trọng dẫn đến hậu quả này, nhưng hành động nhằm khôi phục và bảo vệ môi 
trường lại có tính phối họp rất cao, mà không phải quốc gia nào cũng đồng thuận;

(3) Đại dịch Covid-19 đã tác động sâu sắc đến cấu trúc chuỗi cung ứng toàn 
cầu, gây đứt gãy và gián đoạn cả cung lẫn cầu. Quỳ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo 
tăng trưởng toàn cầu năm 2021 đạt ở mức 6% và ở mức 4,9% năm 2022 dưới ảnh 
hưởng của Covid-19. IMF cũng cảnh báo sự xuất hiện của các biến thế mới của 
virus SARS-CoV-2 sẽ là mối nguy đối với kinh tế thế giới; tình trạng lạm phát gia 
tăng do tình hình dịch bệnh tái bùng phát và việc giá cả hàng hóa, dịch vụ leo 
thang có thê còn kéo dài. Nhà kinh tê trưởng Gita Gopinath cảnh báo, biên thê siêu 
lây nhiễm Delta có thể làm chệch hướng phục hồi và có thể tiêu tốn tới 4.500 tỷ 
USD giá trị GDP toàn cầu vào năm 2025. Ngân hàng Thê giới cho răng chương 
trình tiêm phòng Covid-19 và các biện pháp kích thích kinh tế ở các nền kinh tế
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lớn sẽ thúc đẩy tăng trưởng toàn cầu, trong khi đó, các thị trường mới nổi và các 
nền kinh tế đang phát triển vẫn đang tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 
và hậu quả mà nó gây ra.1

(4) Trong thời đại của internet và Cách mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế thế 
giới đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chủ yếu dựa vào công nghệ và đôi mới, 
sáng tạo, giúp tăng năng suất và tạo ra các phương thức kinh doanh mới đa dạng. 
Đây chính là những động lực không giới hạn, thay cho tăng trưởng chủ yêu dựa 
vào khai thác tài nguyên, thâm dụng vôn, lao động phô thông - là những yêu tô đâu 
vào truyền thống có tính hữu hạn. Những quốc gia đang phát triên nêu nhanh nhạy 
nắm bắt được những xu hướng mới, chủ động thiêt kê bước đi thích hợp, đâu tư 
thích đáng cho khoa học - công nghệ sẽ có cơ hội băt kịp các nước phát triên. 
Nhưng cũng có những bài học đắt giá để khuyến nghị cần có bước đi chắc chắn, 
không theo phong trào.

1.2. Bối cảnh trong nước
Trong thời gian qua, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phát triển chủ yếu theo 

chiều rộng, chưa phát huy hết tiềm năng, đồng thời bộc lộ tính kém bên vững. Chủ 
trương thúc đẩy 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 ngành dịch vụ từ năm 2005 
đến nay, nếu vẫn triển khai theo cách truyền thống sẽ không còn nhiều động lực và 
thiếu tính đột phá để tăng trưởng. Do đó, cần tìm hướng đi mới cho Thành phô, 
nhằm đảm bảo kinh tế phát triển nhanh chóng, ngày càng hiện đại nhưng vân đảm 
bảo tính bền vững.

Bối cảnh phát triển mạnh mẽ của công nghệ tin học, viễn thông, internet 
trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) đã dẫn đên xu hướng phát 
triên rât nhanh các mô hình kinh tê mới trên nên tảng công nghệ sô. Xu hướng này 
còn được đẩy mạnh hơn dưới ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Năm 2020 được 
xem như là năm chuyển đổi số của Việt Nam. Theo định hướng của Chính phủ, 
Thành phố đã và đang triển khai các chương trình lớn như “Đô thị thông minh”, 
“Kiến trúc chính quyền điện tử”, đặc biệt là chương trình “Chuyển đôi sô”, với rât 
nhiều nội dung và giải pháp từ phía chính quyền Thành phố. Tuy nhiên, các 
chương trình mới có tính định hướng chung hay xây dựng nền tảng. Quá trình tiếp 
cận và triên khai từ các doanh nghiệp cân có các giải pháp và chính sách cụ thê, 
nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi số, từ đó nắm bắt, khai thác hiệu 
quả các cơ hội kinh doanh mới.

Bên cạnh đó, Thành phố đang triển khai các chương trình phát triển bền 
vững theo chỉ đạo chung từ Chính phủ như sản xuât và tiêu dùng bên vững; tăng 
trưởng xanh với việc sử dụng ít cac-bon và tài nguyên thô, giảm phát thải, góp 
phần giảm biến đổi khí hậu; các chương trình tái chế chất thải rắn (nhựa, giây),... 
hướng tới thực thi các Mục tiêu Phát triên Bên vững (SDGs) của Liên Hiệp quôc. 
Tuy nhiên, các chương trình tập trung nhiều hơn vào mục tiêu bảo vệ môi trường 
mà chưa tính đầy đủ các yếu tô kinh tê hay phát triên thành mô hình kinh tê hiệu 
quả và bền vững.

1 https://dangcongsan.vn,-/the-gioi/tiĩi-tuc/imf-du-bao-tang-ỪTiong-kinh-te-toan-cau-202 l-586609.html

https://dangcongsan.vn,-/the-gioi/ti%c4%a9i-tuc/imf-du-bao-tang-%e1%bb%aaTiong-kinh-te-toan-cau-202
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Với truyền thống năng động, sáng tạo, các doanh nghiệp trên địa bàn Thành 
phố học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tiếp cận và phát triển các hình thức kinh tế mới 
như kinh tê tri thức, kinh tế/tăng trưởng xanh, đến kinh tế tuần hoàn và các mô 
hình kinh tê số, kinh tế chia sẻ, kinh tế nền tảng, thậm chí một số hình thức kinh tế 
lao động tự do/tạm thời (gig economy) hay “chiến lược đại dương xanh” (tìm kiếm 
khoảng trống thị trường chưa được khai phá, luật chơi chưa thiết lập, rất ít cạnh 
tranh,...), đa dạng về nội dung, lĩnh vực và hình thức. Các mô hình kinh tế này còn 
gọi là kinh tế đối mới sáng tạo, rất cần được khuyến khích phát triển, nhưng đồng 
thời cũng chịu sự sàng lọc khắc nghiệt của thị trường. Trong khi đó, quản lý nhà 
nước đang trở nên lạc hậu đối với các loại hình kinh doanh mới, từ nhận thức của 
các cấp chính quyền đến khung khổ pháp luật chính sách có liên quan; Nhà nước 
không những chưa thực hiện tốt vai trò dẫn dắt, thậm chí có lúc có nơi tạo ra các 
rào cản không cần thiết cho sự phát triển các sản phẩm và mô hình kinh tế mới.

Các vấn đề thực trạng nêu trên đặt ra nhu cầu cần có chủ trương và chính 
sách nhất quán nhằm hiếu rõ, ủng hộ, có biện pháp quản lý để phát triển các mô 
hình kinh tế mới phù họp với thực tế và đáp ứng tính đa dạng của thị trường. Các 
mô hình kinh tế dựa trên nền tảng số và đổi mới sáng tạo cần được xem là “mũi 
nhọn kinh tế mới” của Thành phố, cần được tập trung đầu tư công tác chuẩn bị và 
hỗ trợ phát triển, đảm bảo kinh tế Thành phố phát triển “nhanh và bền vững” trong 
giai đoạn 2020-2025 và những thập niên tiếp theo.

Đại hội Đảng bộ lần thứ XI của Thành phố Hồ Chí Minh đã thành công tốt 
đẹp, với định hướng 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm, cùng 
49 đề án hoặc nhiệm vụ cụ thể nhằm triển khai thực hiện các chủ trương phát triển 
lớn của Đại hội. Trong đó, nhiệm vụ xây dựng “Chính sách hỗ trợ phát triển kỉnh 
tê chia sẻ, kỉnh tê sô và kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2020-2025” là một chương 
trình nhánh thuộc Chương trình trọng điểm của thành phố về Phát triển doanh 
nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành phố Hồ Chí 
Minh. Nhằm xây dựng luận cứ cho chủ trương chính sách phát triển trong giai 
đoạn tới, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố được giao chủ trì xây dựng đề án 
“Chính sách thúc đấy phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên 
địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”, 
làm cơ sở cho việc triển khai kế hoạch thực hiện hàng năm.

2. Cơ sở pháp lý
Sau đây là một số văn bản quan trọng về chủ trương và khung pháp lý ban 

đầu cho việc xây dựng đề án phát triển 3 mô hình kinh tế:

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt 
Nam năm 2021;

- Nghị quyết sổ 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về 
một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư;

- Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Bộ Chính trị về 
định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045;
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- Luật Bảo vệ môi trường năm 2020;
- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ vê ban 

hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyêt sô 52-NQ/TW 
ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ 
động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư;

- Nghị quyết số 136/NQ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ vê 
phát triển bền vững;

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2021 của Chính phủ vê 
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyêt Đại hội đại biêu toàn 
quốc lần thử XIII của Đảng;

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ;

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng 
bền vững giai đoạn 2021-2030;

- Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư 
đến năm 2030;

- Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt 
Nam;

- Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thủ tướng 
Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021- 
2030, tầm nhìn 2050;

- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiêu chất thải nhựa;

- Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 14 tháng 01 năm 
2020 về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam;

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2020 -  2025;

- Chương trình hành động sổ 09-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 11 năm 2021 của 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn 
quốc lần thứ XIII của Đảng;

- Chương trình hành động số 02-CTrHĐ/TU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 
Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 -  2025;

- Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của ủ y  ban 
nhân dân thành phổ Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình chuyến đối số của 
Thành phố Hồ Chí Minh;
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- Quyết định sổ 3128/QĐ-ƯBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của ủ y  ban 
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Ke hoạch thực hiện Chương trình 
hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bên vững trên địa bàn Thành phô Hô 
Chí Minh giai đoạn 2021 -  2030;

- Kết luận số 791-KL/TU ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Ban Thường vụ 
Thành ủy về Đe án “Chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế số, kinh tê chia sẻ và 
kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2025, tâm 
nhìn đến năm 2030”;

- Thông báo số 451/TB-VP của Văn phòng ủ y  ban nhân dân thành phố ngày 
05 tháng 6 năm 2020 về kết luận của Phó Chủ tịch ủ y  ban nhân dân thành phố Lê 
Thanh Liêm về chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số và kinh tê tuân hoàn 
trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 - 2025.

II. C ơ  SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1. Kinh tế số
1.1. Khải quát về kinh tế số

Khải niệm
Kinh tế số hay còn gọi Kinh tế kỹ thuật số (Digital economy) là một phần 

của nền kinh tế. Đây là một chủ đề có nhiều góc nhìn khác nhau, thậm chí thay đôi 
theo thời gian, phản ánh sự vận động phát triển rất nhanh của các nền kinh tế đang 
chuyên đôi dưới ảnh hưởng từ CMCN 4.0. Các nước phát triên với ưu thê vê kỹ 
thuật đã có nền kinh tế số khá phát triển. Các tổ chức kinh tế quốc tế như World 
Bank, IMF, UNCTAD,... đều đưa ra các định nghĩa về kinh tế số.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đã đề xuất khái niệm rộng về 
kinh tế số: “Nen kỉnh tế kỹ thuật sổ là kết hợp tất cả các hoạt động kỉnh tế dựa vào 
hoặc được tăng cường đảng kê bởi sử dụng kỹ thuật sô, bao gôm công nghệ sô, cơ 
sở hạ tầng sổ, dịch vụ so và dữ liệu. Kinh tế sổ bao gôm tát cả các nhà sản xuât và 
người tiêu dùng, bao gồm cả chính phủ, đang sử dụng các đâu vào kỹ thuật sô này 
trong các hoạt động kinh tế của h ọ ” . Nhóm cộng tác kinh tế so Oxford đưa ra 
khái niệm khái quát “Kỉnh tế so là một phần của nền kinh tế, vận hành chủ yếu 
dựa trên công nghệ so, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiên hành thông qua 
Internet”3. R. Bukht và R. Heeks4 còn tổng họp 21 định nghĩa điển hình về kinh tế 
số (và còn tiếp tục bổ sung); còn IGI Global cũng đưa ra 16 khái niệm về kinh tế 
số5, cho thấy tính phức tạp, đa dạng và vận động phát triển liên tục của kinh tế số.

Đặc điểm
Trong kinh tế số, dữ liệu là nguồn tài nguyên quý giá nhất của các doanh 

nghiệp, nhưng dữ liệu này chỉ có giá trị khi được chuyển đổi, xử lý và khai thác

2 OECD, “A roadmap toward a common framework fo r  measuring the Digital Economy”, 2020
3 https://doantuihanvn.vn/kinh-te-so-la-gi-kinh-te-so-o-viet-nain-phat-trien-the-nao-22049.html
4 Rumana Bukht and Richard Heeks. Defining, Conceptualising and Measuring the Digital Economy. Paper No. 68, 
Centre for Development Informatics, Global Development Institute, SEED, 2017
5 https://www.igi-global.com/dictionarv/institutional-entrepreneurship-trust-and-regulatorv-capture-in-the-digital- 
economy/7605

https://doantuihanvn.vn/kinh-te-so-la-gi-kinh-te-so-o-viet-nain-phat-trien-the-nao-22049.html
https://www.igi-global.com/dictionarv/institutional-entrepreneurship-trust-and-regulatorv-capture-in-the-digital-
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hợp lý, hiệu quả. Phát triển kinh tế số là sử dụng công nghệ sô và dữ liệu đê tạo ra 
những mô hình kinh doanh mới, tạo ra sản phâm, dịch vụ sô hoặc hô trợ cung câp 
dịch vụ số cho doanh nghiệp, với sự hội tụ và tích hợp hàng loạt công nghệ mới 
(Dữ liệu lớn - Big data, Điện toán đám mây, Trí tuệ nhân tạo - AI, Internet vạn vật
-  IoT, Chuỗi khối -  Block chain...) từ CMCN 4.0. Đe chuyển đổi sang nền kinh tế 
số, các doanh nghiệp không chỉ số hóa, mà còn đổi mới quỵ trình sản xuât, kinh 
doanh sang mô hình theo hệ sinh thái, liên kết từ khâu sản xuât, thương mại đên sử 
dụng, ứng dụng các công nghệ mới, từ đó góp phân tăng năng suât lao động, kéo 
theo thay đổi tương tác trong đời sống kinh tế - xã hội.

Báo cáo “Tương lai nền kinh tế số Việt Nam hướng đến năm 2030 và 2045’'’6 
xác định kinh tế số mang những đặc điểm cơ bản sau đây: (i) Thông tin yà dữ liệu 
trở thành nguồn lực quan trọng, có giá trị cao trong nền kinh tế; (ii) Ket cấu hạ tầng 
của kinh tế số cũng có những biến đổi mang tính cách mạng với sự ra đời của hạ 
tầng thông tin, hạ tầng số; (iii) Xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh mới, cách thức 
tương tác và vận hành mới, thông minh, nâng cao hiệu quả và giảm chi phí giao 
dịch; và (iv) Người tiêu dùng trở thành trung tâm, đôi tượng phục vụ và cung câp 
thông tin cho các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan quản lý Nhà nước và toàn xã 
hội.

Phạm vi
Kinh tế số còn có nhiều cách hiểu tùy theo bao gồm nội dung gì và mức độ 

ứng dụng công nghệ số hay công nghệ thông tin -  truyền thông (CNTT-TT). v ề  cơ 
bản, nhiều tổ chức và tác giả khi xác định phạm vi kinh tế số thường trích dẫn dựa 
trên cách tiếp cận của R. Bukht and R. Heeks năm 2017.7 Trong đó, có 3 mức độ:

(i) Phạm vi lõi: chỉ gồm công nghệ thông tin -  truyền thông (CNTT-TT);

(ii) Phạm vi hẹp: kinh tế sổ, bao gồm dịch vụ số, kinh tế nền tảng;

(iii) Phạm vi rộng: kinh tế số hóa, bao gồm kinh doanh điện tử, thương mại 
điện tử, các ứng dụng CMCN 4.0, nông nghiệp chính xác/thông minh....

Theo cách tiếp cận này, mô hình Kinh tế chia sẻ (Sharỉng economy) và Kinh 
tế tạm thời/lao động tự do (Gig economy) nằm ở ranh giới kinh tế số và kinh tế số 
hóa. (Hĩnh 1).

6 Ch ươn í! trình Aus4Innovation, Báo cáo ‘‘Tương lai nền kinh tế  sổ Việt Nam hướng đến năm 2030 và 2045 ”, 2019.
7 Rumana Bukht and Richard Heeks, tlđd.
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P h am  vi rộng: Kỉnh tế  s ố  hòa

Hình 1: Pham vi kinh tế số •

Tùy theo cách hiểu và theo phạm vi nào, kinh tế sổ có thể chiếm từ khoảng 
4,5% (lõi CNTT) hay 15,5% (kinh tế số) GDP toàn cầu8, thậm chí có thể chiếm 
đến 87% doanh thu và 86% lao động (IMF, 2018). Theo phạm vi rộng, kinh tê sô 
có thể hiện diện trên tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, 
dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài 
chính ngân hàng,...)9, các ngành mà dữ liệu được sô hóa và công nghệ sô được áp 
dụng.

Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra quan điểm về kinh tế số với 3 thành 
phần:10

- Kỉnh tế sổ ICT: Đây là lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin và dịch 
vụ viễn thông, bao gồm các hoạt động như sản xuất sản phẩm điện tử và phần 
cứng, phát triển phần mềm và nội dung số, cung cấp dịch vụ CNTT và viễn thông;

- Kỉnh tế sổ Internet: các hoạt động kinh tế hoàn toàn dựa trên Internet như 
dịch vụ số, kinh doanh số, kinh tế nền tảng, kinh tế dữ liệu, kinh tế thuật toán, kinh 
tế chia sẻ, kinh tế biểu diễn, và các hình thức kinh doanh dựa trên Internet khác;

- Kỉnh tế sổ của các ngành: Là phân khúc kinh tế được tạo ra từ chuyển đối 
số, ứng dụng công nghệ số và nền tảng số trong các ngành truyền thống bao gôm 
các hoạt động như: quản trị điện tử, thương mại điện tử, tài chính số, ngân hàng sô, 
nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, du lịch thông minh.

Thành phần tham gia
Các thành phần và vai trò của các bên tham gia vào nền kinh tế số được xác 

định11 gồm: (i) các doanh nghiệp (doanh nhân và nhà đầu tư): đầu tư vào R&D và 
các công nghệ số, ứng dụng các sản phẩm và dịch vụ số vào hoạt động của doanh 
nghiệp, sử dụng các mô hình kinh doanh mới để cung cấp các sản phâm và dịch vụ

8 Digital Economy Report 2019. Value Creation and Capture: Implications fo r  Developing Countries. UNCTAD, 
2019.
9 https://unifrain.edu,vn, “Kinh tế số là gì?”
10 Nguồn: Vietnam's growth potential lies in the digital economy (mic.gov.vn~)
11 Chương trình Aus4Innovation, tlđd.

https://unifrain.edu,vn
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được cá nhân hóa và tích hợp; (ii) các cá nhân: người tiêu dùng/người tiêu thụ cuôi 
cùng của các sản phẩm và dịch vụ, chủ sở hữu/người sáng tạo nội dung, người 
tham gia tích cực thông qua mạng ngang hàng, nhân viên/người cung câp lao động; 
(ỉiỉ) đổi tượng 'thực hỉẹn đổi mới sáng tạo (các trường đại học, trung tâm đôi mới 
sáng tạo, công ty khởi nghiệp, các cá nhân): tạo ra các đôi mới sáng tạo cho nên 
kinh tế số, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài, tăng cường họp tác giữa các trung tâm 
đổi mới sáng tạo; và (iv) các nhà hoạch định, ảnh hưởng chính sách (Chính phủ,' 
Hiệp hội, nghiệp đoàn, tổ chức phi Chính phủ): phát triển và điều tiết nền kinh tế 
số, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, thu thập dữ liệu, cung câp 
dữ liệu mở cho cộng đồng, tăng cường quản lý rủi ro và đảm bảo an ninh mạng, cải 
thiện cơ sở hạ tầng hỗ trợ.

Cũng theo các chuyên gia, việc xây dựng nền kinh tế số cần triển khai xung 
quanh 3 trụ cột chính12, bao gồm: (i) Hạ tầng và dịch vụ số với hạ tầng cứng và 
mạng lưới viễn thông làm nền tảng để tạo ra hạ tầng mêm là dịch vụ sô giúp tôi ưu 
các hoạt động của nền kinh tế; (ii) Tài nguyên sô gôm hệ sinh thái dữ liệu và tri 
thức mở có ích cho việc dự đoán kịp thời và ra quyết định mang lại hiệu quả kinh 
tế cao, các cơ sở dừ liệu quốc gia vê nông nghiệp, tài chính, dân cư, quản lý đât 
đai... và dữ liệu các dịch vụ công trực tuyên; và (iii) Chính sách chuyên đôi sô gôm 
các dịch vụ, chính sách chuyển đổi từ Chính phủ điện tử sang Chính phủ số, chính 
sách đào tạo nhân lực số chất lượng cao, chính sách đâu tư kinh doanh sô, chính 
sách an toàn thông tin, chủ quyền số và sở hữu trí tuệ.

1.2. Tiềm năng và khung khổ phát triển kinh tế số

Tiềm năng
Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế số. Theo Báo cáo DEI (xếp 

hạng Chỉ số phát triển số) năm 2020 của Viện IBGC của Đại học Tufts (Hoa Kỳ) 
khảo sát 90 quốc gia, Việt Nam được xếp hạng 60 và xếp thứ 5 vê động lực phát 
triển13, có tiềm năng đi tắt đón đầu trong chuyển đổi nền kinh tế số và kinh tế số là 
đòn bẩy trong phát triển14. Tốc độ tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam được đánh 
giá là “bùng nổ”, thường đạt 2 chữ số. Dự kiến đến năm 2025, tông giá trị khu vực 
kinh tế số của Việt Nam sẽ vào khoảng 33 tỷ USD, xếp thứ 3 trong khu vực Đông 
Nam Á, sau Indonesia và Thái Lan13. Theo báo cáo của Google, Temasek và Bain, 
nền kinh tế số Việt Nam năm 2020 trị giá 14 tỷ USD (tăng 16% so với năm 2019), 
cao gấp 4,67 lần so với giá trị của năm 2015 và dự đoán chạm mốc 52 tỷ USD vào 
năm 2025 (tăng 28% so với năm 2020), với các lĩnh vực: thương mại điện tử, vận
tải và thực phẩm, du lịch trực tuyến, truyền thông trực tuyến và dịch vụ tài chính
"  ¿16 SO .

12 TS. Trần Thị Hằng, ThS. Nguyễn Thị Minh Hiền, Quàn lý nhà nước trong nền kinh tế sổ, Tạp chí Lý luận Chính trị, tháng 
6/2019.
13 Digital Intelligence Index https://digitalmtelligence.fletcher.tufts.edu/traiectory
14 The Fletcher School at Tufts University, Digital in the time o f  Covid, 12/2020.
15 AVSE, Dự thảo Để án Chuyển đổi số Quốc gia, Hội Các nhà Khoa học Việt Nam, 6/2019.
16 Google, Temasek và Bain&Company, E-Conomy Southeast Asia 2020, 2020.

https://digitalmtelligence.fletcher.tufts.edu/traiectory
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Trong đó phần lõi nền kinh tế số Việt Nam (CNTT-TT) có 30.000 doanh 
nghiệp ngành CNTT-TT với 955.000 lao động, doanh thu ngành CNTT đạt 98,8 tỷ 
USD, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành CNTT đạt 83,3 tỷ USD, doanh thu kê 
hoạch ngành viễn thông đạt 19,74 tỷ USD, số lượng sinh viên tôt nghiệp ngành 
CNTT là khoảng 80.000 sinh viên (số liệu năm 2018)17. Khả năng sáng tạo của 
Việt Nam đã có nhiều cải thiện. Theo Báo cáo của Tô chức sở hữu trí tuệ thê giới 
(WIPO), Việt Nam xếp thứ 44/132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng 
tạo toàn cầu năm 2021, giữ vị trí số một trong nhóm 3 quôc gia đôi mới theo nhóm 
thu nhập, xếp trước Ấn Độ và Ukraine. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật sô của Việt Nam 
khá hiện đại, phủ khắp các tỉnh, thành và do các công ty viên thông trong nước đâu 
tư. Là điểm đến của một số công ty công nghệ thông tin hàng đâu thê giới như 
Apple, Samsung, Intel..., điều này thể hiện khả năng cạnh tranh của Việt Nam và 
tạo lập một nền tảng đặc biệt cho các doanh nghiệp và đơn vị phát triên trong 
nước. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã nắm bắt công nghệ đê tạo điêu kiện thuận 
lợi cho làm việc từ xa và tiếp cận khách hàng trong thời gian giãn cách xã hội và 
hạn chế đi lại do đại dịch Covid-19. Khảo sát của Ngân hàng Thê giới cho thây, tỷ 
lệ sử dụng các nền tảng số, các trang thương mại điện tử, mạng xã hội trực tuyến 
và các ứng dụng chuyên biệt tăng mạnh, đạt mức 73% doanh nghiệp trong thời 
gian dịch Covid-19, tỷ lệ doanh nghiệp đầu tư cho các giải pháp số tăng nhanh, đạt 
mức 21 %18. Cũng theo Báo cáo “Tương lai nền kinh tê sô Việt Nam hướng đên 
năm 2030 và 2045”, xu hướng kinh tế số của Việt Nam phát triên mạnh trong các 
lĩnh vực thương mại điện tử; y tế thông minh, kinh tế nền tảng (bao gồm kinh tê 
chia sẻ) và công nghệ tài chính.

Bên cạnh các nền tảng của thế giới, Việt Nam cũng bắt đầu xây dựng nền 
tảng số riêng như Be, Tiki, Vatgia, Zalo, Lotus, Edumall, Học mãi, Vietnamwork, 
Ahamove...19. Tuy nhiên, do quy mô thị trường và nhiều nền tảng có tính thử 
nghiệm nên mức độ thành công khác nhau. Sản phẩm số cũng là một trong các 
nhóm sản phẩm được khuyến khích phát triển sáng tạo, thiết kế, thực hiện tại Việt 
Nam trong Chương trình “Make in Vietnam” do Bộ Thông tin và Trayên thông 
khởi xướng từ năm 2019.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương tiên phong trong xây dựng chính 
quyền điện tử với kho dữ liệu dùng chung và phát triển đô thị thông minh -  nền 
tảng cho việc phát triển kinh tế số, xã hội số và chính quyền số. Kinh tế số của 
Thành phô có nhiêu thuận lợi do chủ trương phát triên rõ ràng và nhât quán từ 
Trung ương. Thành phố là địa phương đầu tiên sớm công bố triến khai chương 
trình chuyển đổi số, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình 
Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Đợt dịch 
Covid-19 trong năm 2020 và tiếp diễn trong năm 2021 đã thúc đây nhiêu doanh 
nghiệp nhỏ và vừa chuyển nhanh thương mại từ mô hình truyền thống offline (trực 
tiếp) sang online (trực tuyến), cùng các hoạt động giáo dục đào tạo, y tế ... Tuy

17 Chương trình Aus4Innovation, tlđd.
18 https://baoquocte.vn/kinh-te-so-duong-den-tuong-lai-cua-nen-kinh-te-viet-nam-159466.html
19 Viện Nghiên cứu Kinh tê và Chính sách, "Xây dựng các nên tảng sô riêng của Việt Nam: Y tưởng và tính khả 
th i”, 2019.

https://baoquocte.vn/kinh-te-so-duong-den-tuong-lai-cua-nen-kinh-te-viet-nam-159466.html


10

nhiên các nền tảng số riêng của Việt Nam còn khiêm tốn, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hạn chế về khả năng tài chính và thông tin đế tiếp cận các đơn vị tư vấn có uy tín 
và rất cần hỗ trợ, định hướng của Chính quyền để chuyển đổi số thành công. 
Doanh nghiệp cũng mong muốn nhanh chóng tiếp cận kho dữ liệu dùng chung và 
hệ sinh thái dữ liệu mở của Thành phố với các thông tin thực sự hữu ích để khai 
thác phục vụ hoạt động kinh doanh. Các chính sách cũng cần bám sát nhu cầu thực 
tiễn của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số, nhất là nhóm doanh nghiệp 
nhỏ và vừa.

Nhằm theo dõi, đánh giá khách quan kết quả thực hiện Chương trình chuyển 
đổi số quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã xây dựng và thực hiện Bộ Chỉ số 
Chuyển đổi số (DTI). Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột 
chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Mỗi trụ cột gồm 7 chỉ số chính đánh giá về 
chuyên đôi nhận thức, kiến tạo thể chế, phát triển hạ tầng và nền tảng số, thông tin 
và dữ liệu số, hoạt động chuyến đối số, an toàn an ninh mạng, đào tạo và phát triến 
nhân lực. Theo kết quả DTI 2020, thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 5 về chỉ số 
chuyển đổi số cấp tỉnh với 0,3897 điểm (DTI 2020 cấp tỉnh trung bình là 0,3026 
điểm). Trong đó, Chỉ số chính quyền số đạt 0,4446 điểm (xếp thứ 9); Chỉ số kinh tế 
số đạt 0,3136 điểm (xếp thứ 6); và Chỉ số xã hội số đạt 0,3764 điểm (xếp thứ 7).20 
Việc chuyển đổi nhận thức và kiến tạo thể chế được thực hiện khá tốt để tạo điều 
kiện thuận lợi cho các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tham gia vào quá trình 
chuyển đổi số ngày càng thuận tiện.

Nhìn chung, với sự nhạy bén sáng tạo của các doanh nghiệp, sự chỉ đạo 
nhanh chóng trong Chương trình chuyển đổi số, đồng thời việc nâng cấp hạ tầng kỹ 
thuật đang được đây mạnh, thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng tốt đế phát triến 
kinh tế số. Tuy nhiên, nhận thức về kinh tế số chưa đầy đủ, các chính sách phát 
triển còn thiếu và không đồng bộ, nguy cơ phát triển theo phong trào là những 
điểm yếu cần phải khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt bài toán về nhân lực cho 
kinh tế số, từ quản lý các cấp cho đến các chuyên gia cần phải tính và chuẩn bị cho 
giai đoạn phát triển tiếp theo.

Khung khổ pháp lý phát triển kinh tế số
Kinh tế số là một vấn đề mới, do đó khung khổ thể chế phát triển kinh tế số 

vẫn đang trong quá trình xây dựng và hình thành. Đe các doanh nghiệp phát triến 
trong môi trường internet với cơ sở dữ liệu hay tài nguyên số, đòi hỏi hạ tầng kết 
nối và dịch vụ số, đồng bộ với năng lực và thể chế. Tuy chưa có văn bản chính 
thức về kinh tế số, nhưng nền tảng pháp lý về các yếu tố của kinh tế số đang được 
thiết lập. Hiện có một số văn bản pháp quy về các yếu tố là thành phần của kinh tế 
số như về giao dịch điện tử; công nghệ thông tin; ngân hàng điện tử và tài chính 
điện tử; thương mại điện tử; luật an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân... Việc 
định dạng kinh tể số cần chính thức bằng văn bản pháp luật, theo thông lệ quốc tế, 
nhưng phù hợp với Việt Nam.

20 Lưu ý, các chi số trong trụ cột kinh tế số không sử dụng được cho đo lường nền kinh tế số.
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Việt Nam hiện có các chủ trương khá nhất quán về phát triển các mô hình 
kinh tế mới trên cơ sở tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư mang lại, trong đó có kinh tế số, cụ thế:

- Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về 
một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lân 
thứ tư với mục tiêu tổng quát là “Tận dụng có hiệu quả các cơ hội do cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đem lại để thúc đay quả trình đôi mới mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kỉnh tê gắn với thực hiện các đột phá chiến lược và hiện đại 
hoả đất nước; phát triên mạnh mẽ kinh tê sô; phát trỉên nhanh và bên vững dựa 
trên khoa học - công nghệ, đôi mới sảng tạo và nhân lực chât lượng cao...

- Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về ban 
hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyêt sô 52-NQ/TW; giao Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư “Nghiên cứu, sửa đôi, bô sung các quy định pháp luật, trước hêt 
là pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh đê tạo điều kiện thuận lợi cho 
phát triển các mô hình và hoạt động kinh tế mới dựa trên các nền tảng như kinh 
tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, kinh tế dựa trên đôi mới sáng tạo, đông 
thời ngăn chặn kịp thời các tác động tiêu cực cả về kinh tế và xã hội. Đảm bảo cho 
doanh nghiệp tự do kỉnh doanh trong những ngành nghê mà ỉuật không cảm; tạo 
lập môi trường kỉnh doanh bình đẳng giữa các mô hình, hoạt động kỉnh tê mới và 
kinh tế truyền thong’

- Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi sổ quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đên năm 2030”, với mục tiêu kép là vừa phát triên Chính phủ sô, kinh tê sô, 
xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam có năng lực đi 
ra toàn cầu, và đề ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2025 kinh tế số chiếm 20% GDP.

- Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam. Chỉ thị đặt mục 
tiêu đến năm 2030, Việt Nam cần ít nhất 100.000 doanh nghiệp công nghệ số,̂  
đồng thời đề ra 12 giải pháp đột phá. Trong đó, yêu cầu nhiệm vụ “Xây dựng Ke 
hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ sổ Việt Nam của từng ngành, từng địa 
phương theo giai đoạn 2021 - 2025 và 2026 — 2030

- Thông tư số 13/2021/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số. Trong đó, đưa ra 
Danh mục chỉ tiêu và nội dung chỉ tiêu thống kê kinh tế sô.

Ở cấp độ địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh cũng tiên phong trong xây 
dựng Chính quyền điện tử với kho dữ liệu dùng chung và đô thị thông minh, tập 
trung các giải pháp kỳ thuật đồng bộ về nền tảng số. Đặc biệt Chương trình 
Chuyển đổi số của Thành phố mới ban hành theo Quyết định số 2393/QĐ-UBND 
ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Uy ban nhân dân thành phô đê xuât mục tiêu cụ thê 
đến năm 2025 kinh tế số chiếm 25% và đến năm 2030 chiếm 40% GRDP Thành 
phố. 10 ngành được ưu tiên chuyến đối số 1 à y  tế; giảo dục; giao thông vận tải; tài 
chỉnh -  ngân hàng; du lịch; nông nghiệp; logistics; môi trường; năng lượng và
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đào tạo nhân lực. Đồng thời, ủ y  ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 
681/KH-UB ngày 10 tháng 3 năm 2021 để triển khai Chương trình, riêng kinh tế số 
với 6 nhóm nhiệm vụ triển khai cụ thê.

2. Kinh tế chia sẻ
2.1. Khái quát về kinh tế chia sẻ
Kinh tế chia sẻ (Sharing economy) thuộc kinh tế số và một phần kinh tế sô 

hóa, là một hình thức kinh doanh ngang hàng21, trong đó tài sản hoặc dịch vụ (nhàn 
rỗi) được chia sẻ cho nhiều người sử dụng trên thị trường thông qua việc ứng dụng 
nền tảng số. Kinh tế chia sẻ còn gọi là kinh tế lao động tự do (freelance economy), 
kinh tế công tác (collaborating economy hoặc collaborative consumption), kinh tê 
ngang hàng (peer economy), làm việc đám đông (crowdworking), kinh tê truy cập 
(access economy), kinh tế theo nhu cầu (on-demandeconomy)... phản ánh các khía 
cạnh khác nhau trong mối quan hệ kinh doanh.

Các lĩnh vực điển hình của kinh tế chia sẻ là vận tải (Uber, Grab, Zipcar, 
GoViet/GoJeck); du lịch/khách sạn (Airbnb, Luxstay); cho vay trong cộng đồng 
(Peer lending), gọi vốn kinh doanh (KickStarter), dịch vụ gia đình (Rada) và cả 
chia sẻ mặt băng văn phòng (Co-working -  không sử dụng trực tuyên)... Kinh tê 
chia sẻ còn tiếp tục phát triển trong nhiều lĩnh vực khác nhau tùy theo nhu cầu, tính 
sáng tạo và hiệu quả thực tế.

Bản chất kinh tế chia sẻ là tạo lập một thị trường, được cung ứng từ các tài 
sản chưa được sử dụng hết công suất, làm cho tài sản đó được truy nhập trực tuyến 
thông qua công cụ nền tảng sổ để cung cấp tới cộng đồng người sử dụng, từ đó 
giảm thiểu nhu cầu sở hữu tài sản đó. Xét theo khía cạnh này, kinh tế chia sẻ là một 
trong những giải pháp nhằm giảm thiểu tiêu dùng quá mức và dư thừa, hướng tới 
một nền kinh tế tối ưu và bền vững (tương đồng với mục tiêu của kinh tế tuần 
hoàn). Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến tướng, nhắm tới 
giành giật thị trường (ví dụ Didi, Ofo ở Trung Quốc, hay giữa Grab và Vinasun ở 
Việt Nam), hoặc đơn giản là được thổi phồng giá trị quá mức, đặc biệt với mục tiêu 
thu hút vốn trên thị trường chứng khoán, nên nhiều mô hình hoạt động kinh tế chia 
sẻ không còn giữ được mục đích ban đầu.

Mối quan hệ kinh tế trong mô hình kinh tế chia sẻ là quan hệ ngang hàng 
giữa bên người dùng và bên cung cấp dịch vụ, thông qua nền tảng sô (digital 
platform) giúp các bên gia nhập/tiếp cận thị trường, thường có trả phí (Hình 2). Từ 
đó phát sinh các quan hệ mới, phương thức giao dịch và nhiêu hình thức hoạt động 
kinh tế chưa thuộc phạm vi quản lý thông thường/hiện hành từ phía Nhà nước.

21 Kinh doanh ngang hàng hay đồng đẳng (peer to peer) là mô hình kết nối trực tiếp giữa cá nhân bên tìm kiếm và 
bên cung ứng, không qua một trung tâm/doanh nghiệp.
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Hình 2: Mô hình kinh doanh kinh tế chia sẻ22

2.2. Tiềm năng và khung khổ phát triển kinh tế chia sẻ

Tiềm năng
Việt Nam được coi là thị trường có tiềm năng về kinh tế chia sẻ, tuy nhiên 

cần được nhận diện rõ ràng để khắc phục những vấn đê bât cập và thúc đây phát 
triển. Theo khảo sát của Công ty Nielsen, cứ 4 người Việt được hỏi thì có 3 người 
cho biết thích mô hình kinh tế chia sẻ23. Tại thị trường Việt Nam hiện nay, một sô 
mô hình kinh tế chia sẻ đã xuất hiện, tập trung ba loại dịch vụ: (i) Dịch vụ chia sẻ 
phương tiện giao thông (như Grab, GoViet, Dichung, Fastgo, Be...); (ii) Dịch vụ 
lưu trú (như Airbnb, Travelmob, Luxstay); (iii) Dịch vụ cho vay ngang hàng (chủ 
yếu tập trung vào các doanh nghiệp Fintech). Ngoài ra, nhiều dịch vụ khác cũng đã 
được hình thành như dịch vụ du lịch, chia sẻ không gian làm việc (Coworking 
space), gửi xe, chia sẻ lao động và việc làm...

Kinh tế chia sẻ giúp huy động phương tiện, tài sản nhàn rỗi vào sản xuât, 
kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cho phát triến; đông 
thời, thu hút thêm nguồn vốn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cạnh tranh 
giữa mô hình kinh tê chia sẻ và truyên thông đã tạo áp lực mạnh mẽ thúc đây các 
doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức truyên thông thay đôi phương thức 
hoạt động kinh doanh, dịch chuyển từ kinh doanh truyền thống sang ứng dụng 
công nghệ, chất lượng dịch vụ được nâng cao và giá dịch vụ cũng ngày càng trở 
nên cạnh tranh hơn.

Sự phát triển của kinh tế chia sẻ đã góp phần vào mở rộng và tăng nhanh các 
giao dịch kinh tế trên thị trường, bổ sung kênh kinh doanh mới. Thông qua công 
nghệ, khách hàng và người cung cấp dịch vụ dễ dàng kết nối với nhau, qua đó tăng 
các giao dịch trên thị trường, giúp đa dạng hóa và tăng chủng loại sản phâm hàng 
hóa, dịch vụ, quy mô (số lượng, khối lượng, giá trị) các sản phẩm hàng hóa, dịch 
vụ được trao đổi, mua bán trên thị trường tăng lên nhanh chóng. Quy mô doanh thu 
của thị trường gọi xe và giao đồ ăn trực tuyến tại Việt Nam đã tăng hon 5 lần từ
0,2 tỷ USD nam 2015 lên 1,1 tỷ USD vào năm 2019 và dự báo sẽ đạt 4 tỷ USD vào

22 Donata Siuskaite, Vaida Pilinkiene, Dainius Zvirdauskas, The Conceptualization o f  the Sharing Economy as a 
Business Model, 2019.
23 https://ngkt.mofa.gov.vn/kinh-te-chia-se-tru-cot-auan-trong-trong-nen-kinh-te-so-va-su-lua-chon-cua-viet-nam/

https://ngkt.mofa.gov.vn/kinh-te-chia-se-tru-cot-auan-trong-trong-nen-kinh-te-so-va-su-lua-chon-cua-viet-nam/
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năm 2025. Điều đó cho thấy tiềm năng của mô hình kinh doanh này ở Việt Nam 
còn rất lớn (PCWorld, 2017)24.

Kinh tế chia sẻ góp phần mang lại thu nhập cho các chủ thể kinh tế tham gia 
kinh doanh và các chủ thể kinh tế có liên quan. Quy mô việc làm trong các ngành 
dịch vụ không ngừng tăng trưởng, đặc biệt là các ngành vận tải, kho bãi và lao 
đọng giản đơn trong khu vực dịch vụ lưu trú và ăn uống25. Người lao động có thế 
có thời gian làm việc linh hoạt hơn, có thê cùng lúc làm việc bán thời gian cho 
nhiều chủ sử dụng lao động và tối đa hóa thu nhập cho bản thân. Đông thời, các 
đối tượng lao động trình độ thấp, hoặc đang gặp khó khăn trong tìm việc làm sẽ có 
thêm cơ hội công việc thông qua các loại hình kinh tê chia sẻ.

Dịch vụ chia sẻ phương tiện giao thông là điển hình cho phát triên kinh tê 
chia sẻ tại Việt Nam. Năm 2015, Bộ Giao thông và Vận tải cho phép thí điểm Đe 
án “Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kêt nôi hoạt động 
vận tải hành khách theo họp đồng”26. Đen năm 2017, cả nước có 866 đơn vị vận tải 
(doanh nghiệp, họp tác xã vận tải) với 36.809 phương tiện tham gia thí điêm, trong 
đó, thành phố Hồ Chí Minh có 506 đơn vị vận tải, 03 nhà cung câp phân mêm, với 
21.601 xe tham gia thí điểm27. Theo báo cáo 5 năm kể từ khi thành lập, Grab công 
bố đã giúp khách hàng tiết kiệm rất nhiều thời gian dành cho việc di chuyên, tại 
Việt Nam trung bình các hành khách của Grab đến nơi với thời gian ít hơn một 
nửa. Ngoài ra, Grab còn giúp khách hàng giảm 20-30% chi phí đi lại, giảm 40% 
những lỗi giấy tờ khi quyết toán chi phí đi lại, minh bạch thông tin cho người 
dùng. So với các nước Đông Nam Á, thu nhập của đôi tác tài xê tại Việt Nam là 
cao nhất (cao hơn 55% so với mức thu nhập trung bình)28. Theo đà phát triên mạnh 
mẽ của Grab, đã có khoảng 10 hãng taxi khác đã tham gia cung cấp ứng dụng đặt 
xe qua mạng, trong đó có cả các hãng taxi lớn như Vinasun, Mai Linh,... đê cạnh 
tranh với Grab đang ngày càng mở rộng thị phần.

Như vậy, mô hình kinh tế chia sẻ đã đáp ứng việc cung cấp các nguồn 
lực/dịch vụ trong nước đến người có nhu cầu một cách nhanh chóng thông qua 
công nghệ; tận dụng hiệu quả về cả thời gian và tiết kiệm chi phí; góp phân thúc 
đẩy kinh tế địa phương phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của nên kinh tê, đây 
mạnh sáng tạo trong kinh doanh.

Bên cạnh những lợi ích đem lại, mô hình kinh tế chia sẻ cũng bộc lộ những 
rủi ro và khó khăn, nhất là quản lý nhà nước đối với mô hình này. Các tập đoàn lớn 
của nước ngoài với ưu thế về vốn và công nghệ giữ vai trò dẫn dắt và chi phối các

24 TS. Trần Thị Hồng Minh, Tác động của mô hình kinh tế chia sẻ tới nền kinh tế Việt Nam, Tạp chí Kinh tế và Dự 
báo số 04/2021.
25 TS. Trần Thị Hồng Minh, tlđd. Tốc độ tăng trưởng việc làm trong ngành vận tải, kho bãi là 3,8%/năm giai đọạn 
2017-2019 so với 2,3%/năm giai đoạn 2014-2016. Tốc độ tăng trưởng việc làm trong ngành dịch vụ lưu trú, ăn uông 
là 5,7%/năm ữong giai đoạn 2017-2019, cao hơn 1,5 lần so với giai đoạn 2014-2016.
26 Triển khai theo Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 01 năm 2016. Đề án đã tạm dừng kể từ ngày 01 
tháng 4 năm 2020 theo Quyết định số 146/QĐ-BGTVT ngày 11 tháng 02 năm 2020, để thực hiện theo quy định tại 
Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/1/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận 
tải bằng xe ô tô.
27 Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ, 2019.
28 https://www.grab.com/vn/press/business/grab-kv-niem-5-nam-thanh-lap/

https://www.grab.com/vn/press/business/grab-kv-niem-5-nam-thanh-lap/
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chủ thể tham gia mô hình kinh doanh chia sẻ ở trong nước và kết nối với mạng lưới 
các chi nhánh khác ở nước ngoài. Từ đó, dẫn tới nguy cơ cạnh tranh không công 
bằng, không lành mạnh giữa mô hình kinh doanh truyền thống với kinh tế chia sẻ 
do chưa xác định được ngành nghề kinh doanh của loại hình này. Sự cạnh tranh 
không công bằng giữa mô hình kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống sẽ tạo ra các 
xung đột lợi ích giữa các doanh nghiệp liên quan. Đỉnh điếm là vụ kiện tụng gay 
gắt giữa Grab và Vinasun cho thấy những rắc rối phát sinh về chính sách quản lý 
các mô hình kinh tế mới, thể hiện sự cạnh tranh và loại trừ giữa cái cũ và cái mới29.

Sự tương tác diễn ra trên môi trường mạng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh 
mạng, gia tăng các hoạt động kinh tế bất hợp pháp, rủi ro liên quan đến an ninh, an 
toàn, bảo mật thông tin, sử dụng trái phép thông tin cá nhân... Đối với các doanh 
nghiệp kinh tế chia sẻ có trụ sở ở nước ngoài nhưng đang có hoạt động kinh doanh 
tại Việt Nam, có doanh thu tại Việt Nam chỉ nộp được thuế thu nhập doanh nghiệp 
theo phương thức trực tiếp do không quản lý được chi phí đầu vào ở nước ngoài 
hay các giao dịch thanh toán điện tử xuyên biên giới để có thê giám sát việc thực 
hiện nghĩa vụ thuế của đối tác nước ngoài tham gia vào hoạt động kinh doanh ở 
Việt Nam; dẫn đến nguy cơ thất thu thuế đối với Nhà nước.

Ngoài việc giải quyết việc làm, thu nhập và bảo đảm an sinh xã hội cho 
người lao động trong kinh tế truyền thống khi khu vực này càng thu hẹp, cơ quan 
quản lý Nhà nước trong lĩnh vực lao động còn phải đối mặt với khó khăn, tiềm ẩn 
rủi ro trong quản lý, dự báo thị trường lao động khi mức độ biến động về quy mô, 
phạm vi, loại việc làm, hình thức làm việc, kỹ năng nghề nghiệp diễn ra liên tục. 
Nhiều vấn đề trong quan hệ lao động mới phát sinh khi xuất hiện kinh tế chia sẻ, 
do quan hệ hợp đồng mới trong kinh tế chia sẻ là quan hệ ba bên hoặc thậm chí là 
nhiều bên, nên các chính sách kèm theo cần xử lý được mối quan hệ này thay vì xử 
lý quan hệ giữa hai đối tác trong hợp đồng kinh tế như trước đây.

Khung khổ pháp lỷ phát triển kinh tế chia sẻ
Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt “Đe án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ” là văn bản quan trọng nhất 
về kinh tế chia sẻ. Trong đó, xác định quan điểm ủng hộ và thích ứng với xu thế 
phát triển mới của mô hình kinh tế chia sẻ trong điều kiện phát triển rất nhanh của 
công nghệ số trên thế giới, nhấn mạnh không cần thiết phải có các chính sách riêng 
biệt do kinh tế chia sẻ không là một bộ phận kinh tế tách rời. Đề án cũng đưa ra 4 
nhóm giải pháp quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ gồm: (i) 
nhóm các giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của người cung cấp dịch vụ 
trong kinh tế chia sẻ; (ii) nhóm giải pháp thực hiện quyền và trách nhiệm của 
người sử dụng dịch vụ trong kinh tế chia sẻ; (iii) nhóm giải pháp thực hiện quyền 
và trách nhiệm của doanh nghiệp công nghệ/doanh nghiệp cung câp nên tảng trong 
kinh tế chia sẻ; (iv) nhóm giải pháp đối với Nhà nước nhằm xây dựng và phát trỉến 
hệ sinh thái cho kinh doanh, đầu tư theo mô hình kinh tế chia sẻ. Tuy nhiên, Quyết 
định 999/QĐ-TTg chưa phải là khung pháp lý thực sự, mà thể hiện quan điểm chủ

29 Toà án nhân dân cấp cao tại TP.HCM, tlđd.
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trương, các giải pháp có tính chất khung về kinh tế chia sẻ và cần có hướng dẫn 
triến khai chi tiết.

Bên cạnh đó, Quyết định số 999/QĐ-TTg giao nhiệm vụ của ủ y  ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố có tính chất linh hoạt: (i) Rà soát các hoạt động theo mô 
hình kinh tể chia sẻ trên địa bàn, thực hiện đầy đủ các biện pháp quản lý đã được 
quy định; (ii) Tùy thuộc vào địa phương, ủ y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố ban 
hành các quy định về kinh doanh theo hình thức kinh tế chia sẻ tại địa phương 
nhưng không được trái với các quy định của pháp luật. Trong khi khung khô pháp 
lý chưa đầy đủ và rõ ràng, việc ban hành quy định cấp địa phương về kinh tế chia 
sẻ có thể sẽ gặp khó khăn. Khoảng trống pháp lý cũng tiềm ấn các xung đột giữa 
mô hình kinh doanh mới và mô hình truyền thống, tạo ra rủi ro cho nhà đầu tư và 
người tiêu dùng.

Đối với một số loại hình kinh tế chia sẻ cụ thể cũng đã có một số quy định, 
hướng dẫn để thực thi. Ngày 17 tháng 01 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị 
định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP quy định về kinh doanh 
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Qua những quy định đối mới trong 
Nghị định 10 (xe phải dán phù hiệu, giá chở khách không do ứng dụng kết nổi 
quyết định, xe đang thí đỉêm phải xin phải cấp lại phù hiệu), nhận thây Chính phủ 
đã từng bước điều chỉnh các loại hình kinh tế mới phù họp với thị trường và pháp 
luật Việt Nam, trước tiên trong lĩnh vực vận tải, thể hiện mục tiêu quản lý các mô 
hình kinh doanh ứng dụng công nghệ là ủng hộ phát triển mô hình kinh doanh dựa 
trên công nghệ số phải đảm bảo tính cạnh tranh công bằng trong kinh doanh, chât 
lượng phục vụ hành khách phải rõ ràng, minh bạch, đảm bảo quyền và nghĩa vụ 
của các bên tham gia. Tuy nhiên, một số lĩnh vực khác, nhất là hình thức cho vay 
ngang hàng (Peer-to-Peer Lending) ẩn chứa nhiều rủi ro, nhưng môi trường pháp lý 
còn chưa hoàn thiện.

Mô hình kinh tế chia sẻ là một mô hình kinh tế mới không chỉ đối với Việt 
Nam mà còn đối với cả các nước khác trên thế giới, với nhiều loại hình kinh tế chia 
sẻ đa dạng, liên tục biến đổi và cả biến tướng so với kinh tế chia sẻ truyền thống. 
Sự phát triển nhanh của các loại hình kinh tế chia sẻ đang đòi hỏi và tạo áp lực rât 
lớn đối với Nhà nước trong việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế quản lý kinh 
tế với nhiều mô hình kinh doanh đa dạng, trong đó có kinh tế chia sẻ.

3. Kinh tế tuần hoàn

3.1. Khải quát về kinh tế tuần hoàn
Kinh tế tuần hoàn tiếp cận và xuất phát từ khía cạnh phát triển bền vững. 

Kinh tế tuần hoàn (Circular Economy) là mô hình đối lập với kinh tế tuyến tính 
(Lỉnear Economy). Trong thời gian qua, có thể nhận thấy việc phát triển kinh tế 
truyền thống của Việt Nam cũng như thành phố Hồ Chí Minh cơ bản theo mô hình 
kinh tê tuyên tính - đó là cách thức phát triên kinh tê theo mô hình đường thăng, từ 
Khai thác tài nguyên làm đầu vào cho Sản xuất, đến Phân phổi, Tiêu dùng và cuối 
cùng là Thải loại (Hình 3); phát triển kinh tế tuyến tính đây mạnh hoạt động khai 
thác tài nguyên và tạo ra chất thải, tất yếu sẽ dẫn tới cạn kiệt tài nguyên và ô nhiễm
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môi trường nghiêm trọng. Ngược lại, kinh tế tuần hoàn hướng tới việc kết nối điểm 
cuối của đường thắng ấy trở lại với điếm đầu, trở thành một vòng tuần hoàn của vật 
chất trong nền kinh tế. Kinh tế tuần hoàn tạo ra vòng tuần hoàn lớn và các vòng 
tuần hoàn nhỏ trong mồi khâu khai thác, sản xuất, phản phối và tiêu dùng, giữ cho 
vật chất được sử dụng lâu nhất có thể (Nguyễn Hoàng Nam, 2019).

Kính t ể  tuyến  tính  Kinh t ể  tiíầ n  hoàn

Hình 3: Kinh tế tuyến tính và kinh tế tuần hoàn
Có nhiều khái niệm khác nhau về kinh tế tuần hoàn nhưng được thừa nhận 

rộng rãi nhất là khái niệm do tổ chức Ellen Mac Arthur Foundation trình bày tại 
Hội nghị Kinh tế toàn cầu năm 2012. Theo đó, “Kỉnh tế tuần hoàn là một hệ thong 
có tính tải tạo và khôi phục thông qua các kế hoạch và thiết kế chủ động ”30. Kinh 
tế tuần hoàn thay thế khái niệm “kết thúc vòng đời” của vật liệu bằng khái niệm 
khôi phục, chuyến dịch theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không dùng các 
hóa chất độc hại gây tốn hại tới việc tái sử dụng và hướng tới giảm thiếu chất thải 
thông qua việc thiết kế vật liệu, sản phấm, hệ thống kỳ thuật và cả các mô hình 
kinh doanh trong phạm vi của hệ thống đó.

Tại Việt Nam, khái niệm chính thức về kinh tế tuần hoàn đã được thể hiện 
tại Điều 142 của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020: “Kinh tế tuần hoàn là mô 
hình kỉnh tê trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nham 
giảm khai thác nguyên liệu, vật liệu, kéo dài vòng đời sản phâm, hạn chê chất thải 
phát sinh và giảm thiếu tác động xấu đến môi trường”. Kinh tế tuần hoàn có tác 
động trực tiếp ở các mức độ khác nhau tới ít nhất 10/17 mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG) của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đang triển khai thực hiện đến 2030. 
Kinh tế tuần hoàn có mối quan hệ chặt chẽ với tăng trưởng xanh, nhưng không 
đồng nhât với các loại hình kinh tế này, mặc dù cùng hướng tới phát triển bền vững 
(Hình 4). Mặt khác, giữa các mô hình kinh tế có tính gắn kết như việc áp dụng số 
hóa trong kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ phục vụ chia sẻ nguồn lực giữa các 
doanh nghiệp tham gia mô hình kinh tể tuần hoàn.

30 https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economv/what-is-the-cứcular-economv

https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economv/what-is-the-c%e1%bb%a9cular-economv
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Hình 4: Mối quan hệ kinh tế tuần hoàn trong phát triển bền vững31
Thông qua kinh nghiệm của các nước, các hình thức phát triển kinh tế tuần 

hoàn được thực hiện như sau:
- Thành phổ áp dụng kỉnh tế tuần hoàn: với mô hình các thành phố sinh thái 

và tỉnh sinh thái tại 10 địa phương32, chiến lược “Zero waste” với mục tiêu không 
còn chất thải ra ngoài môi trường, mô hình Circular Economy in Cities33, Circular

- Khu công nghiệp/kinh tế sử dụng kỉnh tế tuần hoàn: mô hình được thực 
hiện dựa trên quan điểm “cộng sinh công nghiệp - industrial symbiosis”, tức là chia 
sẻ tài nguyên và tuần hoàn chất thải giữa các lĩnh vực công nghiệp khác nhau, giúp 
giảm chi phí và nâng cao hiệu quả kinh tê. Một sô mô hình khu công nghiệp tuân 
hoàn tiêu biểu như mô hình cộng sinh của Kalundborg (Đan Mạch), khu công 
nghiệp Bumside (Canada), mạng lưới các khu công nghiệp sinh thái tại Naroda 
(Ấn Độ), khu công nghiệp Laem Chabang (Thái Lan)...;

- Doanh nghiệp kỉnh tế tuần hoàn: tại doanh nghiệp, kinh tế tuần hoàn ở cấp 
độ thấp tập trung vào quá trình sản xuất của các doanh nghiệp và các mặt hàng 
nông sản, các nhà sản xuất được khuyến khích và yêu cầu áp dụng các phương 
pháp sản xuất sạch hơn và thiết kế sinh thái. Ớ cấp độ cao, cấp độ doanh nghiệp, 
toàn bộ các công đoạn của quá trình sản xuất đều được thiết kế và không có chất 
thải đưa ra môi trường; chất thải đều được giảm thiếu tối đa, tái sử dụng và tái chê.

3.2. Tiềm năng và khung khổ phát triển kinh tế tuần hoàn

Tiềm năng

31 Báo cáo Thuyết minh Dự thảo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, 05/2021.
32 Mô hình được Trung Quốc triển khai tò năm 2005 với 10 địa phương gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng Khánh, 
Quý Dương, Ninh Ba, Hà Bắc, Đồng Lăng, Liêu Ninh, Sơn Đông và Giang Tô.
33 Do Quỹ Ellen Macarthur tài trợ thực hiện tại các thành phố.
34 Do Trung tâm tiêu thụ và sản xuất bền vững (CSCP) tài trợ thực hiện.
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Nền kinh tế tuyến tính đang tạo nên áp lực lớn cho môi trường khi tài 
nguyên thiên nhiên đang ngày càng cạn kiệt, ô nhiễm môi trường ngày càng trở 
nên trầm trọng. Nhiều quốc gia trên thế giới đang thay đổi phát triển để hướng đến 
giải pháp tối ưu hơn, nền kinh tế xanh và sạch và phát triến bền vững. Trong những 
năm qua, Việt Nam phát triển chủ yếu dựa vào các nguồn tài nguyên, lao động giá 
rẻ, tuy đã đạt được nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhưng đang phải đối 
mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường 
và biến đổi khí hậu35. Với tình trạng phát triển trên, Việt Nam nói chung và thành 
phố Hồ Chí Minh nói riêng cần chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế từ tuyến tính 
sang tuần hoàn, với những bước đi chắc chắn nhưng không chậm trễ.

Tại thành phổ Hồ Chí Minh, cũng đã có một số mô hình bước đầu tiếp cận 
của kinh tế tuần hoàn như mô hình vườn - ao - chuồng (VAC), vườn - rừng - ao - 
chuồng (VRAC) trong ngành nông nghiệp, các mô hình sản xuất sạch hơn trong 
sản xuất công nghiệp quy mô vừa và nhỏ và mô hình tái chế chât thải rắn. Mặc dù 
còn nhiều hạn chế, nhưng các mô hình này cũng đã bước đầu tiếp cận với kinh tế 
tuần hoàn tại TPHCM.

Mô hình 3R36 được khởi động tại thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2006 và tái 
khởi động năm 201837 thông qua việc thực hiện thí điểm phân loại rác tại nguồn 
trên địa bàn một số quận của Thành phố và tổ chức ngày hội Tái chế chất thải38 đã 
giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về khái niệm 3R, tạo dấu ấn nhất định trong 
phong trào cộng đồng bảo vệ môi trường của thành phố.

Quỹ Tái chế chất thải thành phổ (HCMC Waste Recycling Fund-REFU) 
được thành lập năm 200639 là cơ sở cho hoạt động 3R phát triển. Quỹ là một tổ 
chức tài chính, phi lợi nhuận, có chức năng hỗ trợ và cho vay ưu đãi thực hiện các 
dự án 3R, nâng cao nhận thức cộng đồng về 3R, đề xuất chính sách 3R, điều phối 
và phát triển dự án DMC; hỗ trợ và cho vay ưu đãi thực hiện các dự án tái chế chất 
thải tại Thành phố. Do chưa có luật, quy chế về tái chế nên REFU chưa thu hút 
được sự đóng góp của các doanh nghiệp, mà chủ yếu là nguồn vốn ban đầu do 
ngân sách của thành phố cấp; đồng thời, việc hỗ trợ cho vay còn có những khó 
khăn về mặt thủ tục. Đến năm 2013, Quỹ Tái chế chất thải thành phố đã được họyp 
nhất vào Quỳ Bảo vệ môi trường thành phố Hồ Chí Minh40.

Chương trình giảm ô nhiễm môi trường41 được triển khai với nhiều hình 
thức đa dạng, đạt được nhiều kết quả tích cực. Cuộc vận động “Người dân Thành

35 Trần Hồng Hà, “Định hướng một nền kinh tế tuần hoàn trong thời kỳ Cách mạng công nghệ 4.0”, 12/2019.
36 Mô hình 3R (hay 3T) được xem như một cách tiếp cận đơn giàn với kinh tế tuần hoàn, tập trung vào ba (03) hoạt 
động Reduce - Giảm sử dụng hàng hóa và tiêu thụ tài nguyên, Reuse - Tái sử dụng sản phẩm, tài nguyên và Recycle 
-T á i chế, tuần hoàn tài nguyên.
37 Lần đầu tiên được triển khai nhưng bị tạm dừng do đơn giá của thành phố cấp không đủ để tái chế. (Nguồn: 
http://www.donre.hochiminhcitv.gov. vn/ĩintuc/Lists/Posts/Post.aspx?List:=f73cebc3%2D9669%2D400e%2Db5fd% 
2D9e63a89949f0&ID=7650ì
38 Triển khai hàng năm, bắt đầu từ năm 2008.
39 Theo Quyết định số 5488/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2006 của ủ y  ban nhân dân thành phố.
40 Theo Quỵết định số 3588/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 cùa ủ y  ban nhân dân thành phố.
41 Được triển khai thông qua Chương trình hành động số 13-CTrHĐ/TU ngày 25 tháng 10 năm 2016 về thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X về Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 -  2020;

http://www.donre.hochiminhcitv.gov
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phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm 
ngập nước”42 được thực hiện đã góp phần nâng cao ý thức người dân trong công 
tác bảo vệ môi trường, lượng túi thân thiện môi trường sử dụng tại hệ thông siêu 
thị và trung tâm thương mại chiếm 92,25% và tại chợ chiếm 20-30%. Tô chức, săp 
xếp lại lực lượng thu gom rác dân lập tại địa phương, vận động 2.366/2.674 tô, 
đường dây thu gom rác dân lập tham gia vào họp tác xã hoặc doanh nghiệp có tư 
cách pháp nhân43. Thu gom và tái chế 54% khối lượng chẩt thải túi ni-lông khó 
phân hủy phát sinh trong sinh hoạt; 100% tông lượng chât thải răn sinh hoạt, chât 
thải nguy hại, chất thải rắn y tế được lưu giữ, thu gom, vận chuyến, xử lý, tái chế 
và tái sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Chuyển đổi công nghệ xử lý rác từ 
chôn lấp sang đốt phát điện và tận dụng giá trị tái sử dụng của rác thải44.

Khu công nghiệp sinh thải: Trong khuôn khổ dự án “Triển khai khu công 
nghiệp sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công 
nghiệp sinh thái toàn cầu” do Bộ Ke hoạch và Đầu tư phối họp với Tổ chức Phát 
triển Công nghiệp Liên hợp quốc (ƯNIDO) và Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỳ 
(SECO) triển khai trong giai đoạn 2020-2023, khu công nghiệp Hiệp Phước được 
lựa chọn thí điểm chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái. Việc chuyển đối 
khu công nghiệp sinh thái nhằm hướng tới bền vững về môi trường và sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên, năng lượng, góp phần phát triến công nghiệp bền vững.

Doanh nghiệp áp dụng kinh tế tuần hoàn: Trên cơ sở các sáng kiến được áp 
dụng và triển khai thực tế, nhiều doanh nghiệp tại Thành phố đã bước đầu khép kín 
chu trình sản xuất, hướng tới kinh tế tuần hoàn. Gần 99% phế thải hoặc phụ phẩm 
được Heineken tái sử dụng hoặc tái chế; 4 trên 6 nhà máy bia của Heineken sử 
dụng nhiệt năng từ năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh khối, không phát thải các- 
bon... Hay Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã xây dựng những chuỗi cung ứng 
nguyên liệu bền vững, giảm thiểu tác động môi trường và phát triển các loại bao bì 
không rác thải...

Sáng kiến Không xả thải ra thiên nhiên (Zero Waste to Nature) được khởi 
động triển khai tại thành phố Hồ Chí Minh từ 2018 cũng là một hoạt động nhằm 
hướng tới xây dựng kinh tế tuần hoàn. Trong đó, hướng đến mục tiêu giải quyết 
các vấn đề phát sinh từ chất thải nhựa; xây dựng lộ trình đế hình thành và thúc đây 
các mô hình kinh doanh bền vững; phát triển chuỗi giá trị theo định hướng kinh tế

Quyết định số 5927/QĐ-UBND về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X 
về Chương trình giàm ô nhiễm giai đoạn 2016-2020.
42 Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành Chi thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 về thực hiện cuộc vận động 
“Người dân TP.HCM không xà rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”.
43 Trên địa bàn Thành phố hiện có 35 hợp tác xã, 170 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường và hiện còn 
khoảng 308 tổ, đườna dây thu gom rác chưa có tư cách pháp nhân đang hoạt động thu gom rác trên địa bàn các 
quận.
44 Đang thực hiện giải pháp chuyển đổi công nghệ xử lý của 03 nhà máy xử lý chất thài rắn hiện hữu (dự kiến tỷ lệ 
xử lý chất thài rắn sinh hoạt sẽ đạt trên 60%, chôn lấp giảm xuống dưới 40% trong tổng khoảng 10.000 tấn rác thải 
phát sinh hàng ngày, khi các công ty xử lý chất thải rắn hoàn tất chuyển đổi công nghệ); kêu gọi đầu tư theo hình 
thức ppp, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 02 dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng công nghệ đốt phát 
điện với công suất 2.000 tấn/ngày, hướng tới năm 2025 chôn lấp chi còn 20%; khởi công 02 nhà máy xử lý chất thải 
rắn bàng công nghệ đốt phát điện tại Khu Liên họp xử lý chất thải Tây Bắc, Củ Chi và 01 nhà máy xử lý chất thài 
rắn công nghiệp nguy hại tại Khu Liên hợp xử lý chất thãi Đa Phước, Bình Chánh.
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tuần hoàn cũng như kiến nghị chính sách để tạo điều kiện cho việc triển khai nên 
kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam. Trong giai đoạn đâu, hoạt động côt lõi của sáng 
kiến này là phân loại rác tại nguồn, diễn ra trên địa bàn quận Tân Phú do Unilever 
Việt Nam phối hợp với công ty Môi trường Đô thị CITENCO thực hiện. Đây là 
hoạt động được khởi xướng và triển khai từ cộng đông doanh nghiệp, thê hiện 
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong phát triển bên vững.

Có thể thấy các hoạt động kinh tế tuần hoàn tại Thành phố khởi xướng từ 
các hoạt động về bảo vệ môi trường, chứ chưa chuyên thành các hoạt động kinh tê 
với lợi ích rõ ràng. Ngay cả một sô sáng kiên, như Quỹ Tái chê chât thải rât đáng 
khích lệ, nhưng nếu không có các chính sách đồng bộ sẽ khó thành công. Tuy vậy, 
Thành phố có tiềm năng lớn trong phát triển kinh tế tuân hoàn nhờ tư duy nhanh 
nhạy và chấp nhận đổi mới của cả chính quyền lẫn doanh nghiệp; có lực lượng 
đông đảo các doanh nghiệp với nhiều tiềm năng về công nghệ, quản trị và liên kêt 
quốc tế; các hoạt động đổi mới sáng tạo phát triên mạnh... Thách thức đặt ra cho 
Thành phố là cần có chính sách và giải pháp đồng bộ đê nâng cao nhận thức chung 
của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn cũng như đảm bảo phát triên bên vững 
của kinh tê tuân hoàn, đặc biệt là cân theo kịp các xu hướng chung trên thê giới.

Khung khổ phát triển kinh tế tuần hoàn
Trước khi Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 được thông qua, mặc dù thuật 

ngữ kinh tế tuần hoàn chưa chính thức được sử dụng nhưng đã có nhiều văn bản 
pháp luật được xây dựng với mục tiêu hướng dẫn sản xuất sạch hơn, công nghệ 
sạch, thân thiện môi trường, tái chế, tái sử dụng và giảm thiểu chất thải. Chiến lược 
Phát triển bền vững Việt Nam 2011-2020, Chiến lược Bảo vệ môi trường đên 
2020, tầm nhìn 2030, Chiến lược Tăng trưởng xanh, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP, 
Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg, Quyết định số 491/QĐ-TTg về điều chỉnh Chiến 
lược Quốc gia về quản lý tổng họp chất thải rắn năm 2018, Chương trình hành 
động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững là những chính sách tiêu biêu, thê 
hiện những bước chuyển dịch về chính sách theo hướng kinh tế tuần hoàn của Việt 
Nam.45

về khái niệm “kinh tế tuần hoàn”, lần đầu tiên trong Nghị quyết số 55- 
NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 về định hướng chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia của Việt Nam đến 2030, tầm nhìn 2045, Bộ Chính trị yêu cầu tích 
hợp mô hình kinh tế tuần hoàn vào chiến lược phát triển các doanh nghiệp năng 
lượng.

Luật Bảo vệ Môi trường 2020 đã chính thức đưa ra khái niệm kinh tế tuần 
hoàn trong Điều 142: “Kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt 
động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên liệu, vật 
liệu, kéo dài vòng đời sản phâm, hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiêu tác 
động xấu đến môi trường”, đồng thời giao “Uy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 
lồng ghép kinh tế tuần hoàn ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản lý, tái sử dụng, tái chê chât thải”.

45 Trần Hồng Hà, tlđd.
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Riêng chính sách, Luật giao Chính phủ quy định tiêu chí, lộ trình, cơ chế khuyến 
khích thực hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với điêu kiện kinh tê - xã hội.

Đặc biệt, Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 
24 tháng 6 năm 2020 phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và 
tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030 đã thiêt kê sản phâm thân thiện môi 
trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế và hướng tới phát triên kinh tê tuân 
hoàn.

Gần đây nhất, tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường đã làm rõ 
tiêu chí, lộ trình và cơ chế khuyến khích phát triên kinh tê tuân hoàn tại Việt Nam. 
Khoản 1, Điều 138 đã đưa ra tiêu chí chung về kinh tế tuần hoàn, bao gôm: giảm 
khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; tăng hiệu quả sử 
dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; tiết kiệm năng lượng; kéo dài thời gian 
sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, các linh kiện, câu kiện; hạn chê chât 
thải phát sinh và giảm thiểu tác động xâu đên môi trường, gôm giảm chât thải răn, 
nước thải, khí thải; giảm sử dụng hóa chất độc hại; tái chê chât thải, thu hôi năng 
lượng; giảm sản phẩm sử dụng một lần; mua săm xanh.

Điều 140 Nghị định 08/2022/NĐ-CP cũng đưa ra các cơ chế, chính sách ưu 
tiên phát triển kinh tế tuần hoàn, bao gồm các hoạt động: nghiên cứu, phát triên 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ, giải pháp kỹ thuật và sản xuất thiết bị; tư vân, 
thiết kế, đánh giá thực hiện kinh tế tuần hoàn, đào tạo nhân lực; cung câp nên tảng 
chia sẻ thông tin, dữ liệu; phát triển các mô hình liên kết, chia sẻ việc sử dụng tuần 
hoàn sản phẩm và chất thải; áp dụng các biện pháp cộng sinh công nghiệp trong 
khu công nghiệp và khu kinh tê; phát triên thị trường tái sử dụng sản phâm thải bỏ, 
tái chế chất thải; họp tác quốc tế và huy động các nguồn lực đê thực hiện kinh tê 
tuần hoàn.

Trong lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn, các địa phương cần xây dựng kế 
hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến 
thức pháp luật, giáo dục, đào tạo về kinh tế tuần hoàn; lồng ghép các tiêu chí cụ thê 
thực hiện kinh tế tuần hoàn ngay trong quá trình xây dựng các chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án phát triển; quản lý, tái sử dụng, tái chế chất 
thải;quản lý, cập nhật thông tin, dữ liệu thực hiện kinh tế tuần hoàn và tích hợp với 
hệ thống thông tin dữ liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường; và tô chức áp dụng 
thí điểm mô hình kinh tế tuần hoàn đối với ngành, lĩnh vực năng lượng, nguyên 
liệu, chất thải.

4. Mối quan hệ giữa các mô hình kinh tế và với các chưong trình, đề án
4.1. Mối quan hệ giữa kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn
Với mục tiêu hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh CMCN 4.0, 

nhiều mô hình kinh tế mới đã hình thành và phát triển trên thế giới. Giữa các mô 
hình kinh tế có tính gắn kết trên cơ sở nền tảng số, công nghệ, chuyển đôi số, ứng 
dụng các thành tựu của CMCN 4.0 như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, 
dữ liệu lớn - big data, block chain, internet vạn vật... Ví dụ như trong báo cáo của
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dự án CE-IoT46 đã xác định rõ sự kết họp giữa kinh tế tuần hoàn với internet vạn 
vật nhằm tạo ra các giá trị kinh tế mới, từ đó phát triển các mô hình kinh doanh.

- Kinh tế sổ và kỉnh tế chia sẻ: Theo cách tiếp cận kinh tế số với 03 mức độ
- phạm vi lõi, phạm vi hẹp và phạm vi rộng - kinh tế chia sẻ nằm ở ranh giới kinh 
tế số (phạm vi hẹp) và kinh tế số hóa (phạm vi rộng) (Hình 1), được xem như một 
phần của kinh tế số. Đồng thời, doanh nghiệp cung cấp nền tảng cho hoạt động 
kinh tê chia sẻ cũng thuộc nhóm doanh nghiệp công nghệ sô đang được tập trung 
phát triển. Chính môi trường kinh tế không tiếp xúc đã giúp thúc đây quá trình 
chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ hơn, góp phần phát triển hoạt động kinh tế số.

- Kinh tế sổ và kỉnh tế tuần hoàn: Trong thời gian qua, các hoạt động 
thương mại và đầu tư quốc tế theo hướng tích hợp chuyển đổi xanh và chuyến đối 
số đã giúp các quốc gia thúc đẩy phát triển bền vững và chủ động phát triến trong 
cuộc CMCN 4.0. Dưới tác động của đại dịch Covid-19, việc ứng dụng chuyên đôi 
số, chuyển đổi xanh đã mang lại những tác động tích cực với thị trường, phục hồi 
nhanh nền kinh tế. Trong đó, đổi mới công nghệ là yếu tổ quan trọng, cốt lõi quyết 
định thành công khi áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn. Công nghệ mới sẽ giúp 
việc thực hiện mô hình này hiệu quả, giảm thải ô nhiễm, bảo tồn thiên nhiên và đa 
dạng sinh học, tránh khai thác quá mức tài nguyên, đồng thời tạo được cơ hội việc 
làm mới. Kinh tế số và kinh tế tuần hoàn cùng đóng góp đế thực hiện kinh tế xanh, 
hướng tới phát triến bền vững.

- Kinh tế chia sẻ và kỉnh tế tuần hoàn: Xuất phát từ việc khan hiêm các 
nguồn tài nguyên trong xã hội và yêu cầu của sự phát triến bền vững, nhiều ý 
tưởng, giải pháp về việc chia sẻ quyền sở hữu các dạng tài nguyên này đã được vận 
dụng với nhiều mô hình đơn giản và phổ biến; đặc biệt, trên nền tảng kết nối 
internet và xuất hiện thêm các giao dịch kinh tế từ các mô hình chia sẻ này đã hình 
thành nên một phạm trù mới là kinh tế chia sẻ. Trong khi đó, đặc trưng của kinh tế 
tuần hoàn là tạo thành một vòng tuần hoàn của vật chất trong nền kinh tế và các 
vòng tuần hoàn nhỏ trong mỗi khâu khai thác, sản xuất, phân phối và tiêu dùng, 
giữ cho vật chất được sử dụng lâu nhất có thể. Phát triển các mô hình kinh tế chia 
sẻ là thúc đẩy các hoạt động hợp tác chia sẻ, trao đổi các nguồn lực chưa được sử 
dụng hoặc không sử dụng hết nhằm gia tăng hiệu quả sản xuất và tiêu dùng trong 
mỗi ngành, lĩnh vực hướng đến mở rộng quy mô áp dụng liên ngành, liên lĩnh vực 
góp phần thúc đẩy sản xuất tiêu dùng bền vững, hướng tới kinh tế tuần hoàn.

4.2. Mối quan hệ với các chương trình, đề án của Thành phố

Với mục tiêu chung phát triển kinh tế thành phố nhanh và bền vững, Đe án 
phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn giai đoạn 2020 - 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 nằm trong Chương trình trọng điểm của Thành phố về 
Phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực thành 
phố Hồ Chí Minh; đồng thời, có mối quan hệ mật thiết 03 Chương trình đột phá 
của Thành phố. Cụ thế như sau:

46 CE-IoT (2020), "A Framework for Pairing Circular Econom y and IoT".
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- Chương trình đột phá về đổi mới quản ỉỷ thành phổ Hồ Chí Minh: Đe án có 
mối liên hệ mật thiết với Chương trình đột phá về đổi mới quản lý của Thành phố, 
nhất là kinh tế số. Phát triển kinh tế số là một trong sổ các nhiệm vụ, giải pháp 
trong Chương trình Chuyển đổi số của Thành phố được ban hành theo Quyết định 
số 2393/QĐ-ƯBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của ủ y  ban nhân dân thành phố; 
đồng thời, nhiệm vụ phát triển hệ sinh thái kinh tế sổ được góp ý và thông qua Hội 
đồng phát triển ngành Công nghệ thông tin - Điện tử - Viễn thông. Trong quá trình 
xây dựng đô thị thông minh và phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía 
Đông thành phố, các nhiệm vụ liên quan đến kinh tế số và kinh tế tuần hoàn cũng 
được tính tới và đồng bộ;

- Chương trình đột phá về phát triển hạ tầng thành phổ Hồ Chí Minh: Đe án 
có mối quan hệ gần với các chương trình phát triến hạ tầng, đặc biệt là nội dung về 
phát triển kinh tế tuần hoàn như Chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chống 
ngập và xử lý nước thải (liên quan đến nước thải công nghiệp); quy hoạch xử lý 
chất thải rắn và phát triển hạ tầng công nghiệp (liên quan đến khu công nghiệp sinh 
thái/cộng sinh công nghiệp);

- Chương trình đột phá về phát triển nhân lực và văn hóa thành phổ Hồ Chí 
Minh: Phát triển các mô hình kinh tế mới, trong đó có kinh tế số, kinh tế chia sẻ và 
kinh tế tuần hoàn, đòi hỏi có nguồn nhân lực phù hợp để phục vụ. Do đó, Đe án 
gắn chặt với nhiệm vụ đào tạo nhân lực trình độ quốc tế, đặc biệt là ngành công 
nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và quản lý đô thị. Đồng thời, việc ứng dụng, phát 
triến các mô hình kinh tế trong các ngành cũng gắn chặt với các chương trình, đề 
án liên quan như đại học chia sẻ, giáo dục thông minh và học tập suốt đời, y tế 
thông minh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo;

- Chương trình trọng điểm về phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo 
và phát trỉên sản phâm chủ lực thành phổ Hồ Chỉ Minh: Phát triên các mô hình 
kinh tế mới gắn chặt với các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; đặc biệt tập 
trung các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong triến khai các mô hình kinh tế. Do 
đó, Đe án cũng gắn chặt với các chương trình, đề án liên quan đến phát triên doanh 
nghiệp và sản phẩm công nghệ thông tin - truyền thông (phần lõi của kinh tê sô); 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Diễn đàn kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh và các triển lãm công nghiệp, dịch vụ 4.0 (Chủ đề năm 2022: Kinh tế 
số: Động lực tăng trưởng và phát triển TPHCM trong tương lai”) và du lịch thông 
minh.
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PHẦN II
MỤC TIÊU, NHIỆM v ụ  VÀ GIẢI PHÁP THựC HIỆN

I. QUAN ĐIỂM
Trong sự phát triển của kinh tế thị trường cùng với cách mạng công nghiệp

4.0, nhiều mô hình kinh tế mới đã xuất hiện và phát triển, trong đó có kinh tê sô, 
kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn. Nhằm phát triển và quản lý các mô hình kinh 
tế mới, một số quan điểm phát triến được đặt ra như sau:

- Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển các mô hình kinh 
tế dựa trên đổi mới sáng tạo và nền tảng như kinh tê sô, kinh tê chia sẻ và kinh tê 
tuần hoàn và các loại hình kinh tê mới khác; khẳng định đây là hướng phát triên 
kinh tế trong tương lai của Thành phố;

- Các doanh nghiệp đóng vai trò chủ động sáng tạo tích cực tham gia tìm 
kiếm cơ hội kinh doanh trong các mô hình kinh tế mới, nhưng đảm bảo phải minh 
bạch trong hoạt động và tuân thủ các điều kiện kinh doanh; nghiêm túc đóng góp 
các nghĩa vụ thuế và tài chính; tham gia vào các hoạt động đào tạo và nâng cao 
trình độ lao động và các bên tham gia;

- Nhà nước cần nâng cao năng lực, thay đổi tư duy và phương thức quản lý 
cho phù hợp với xu thế phát triển của chuyển đối số và Cách mạng công nghiệp
4.0, đảm bảo doanh nghiệp được tự do kinh doanh ngành, nghê mà pháp luật 
không cấm trong các loại hình kinh tế mới dựa trên sáng tạo; tạo môi trường kinh 
doanh bình đăng giữa doanh nghiệp công nghệ trong các mô hình kinh tê mới với 
doanh nghiệp truyền thống; tập trung đầu tư nền tảng và hạ tầng kỹ thuật cho 
chuyển đổi số; xây dựng các chương trình phát triển phù hợp điều kiện kinh tế xã 
hội; chuẩn bị nguồn nhân lực cho các nền kinh tế mới;

- Ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; hồ trợ các 
doanh nghiệp công nghệ trong nước xây dựng nền tảng số; lựa chọn nhóm doanh 
nghiệp, các ngành, lĩnh vực, sản phẩm ưu tiên chuyến đôi và phát triên với các tiêu 
chí rõ ràng để tập trung hỗ trợ hiệu quả, tránh tràn lan. Các chương trình hỗ 
trợ/phát triển nhắm tới kết quả đầu ra, đảm bảo tính hệ thống với các bước đi phù 
họp điều kiện kinh tế xã hội. Thử nghiệm các chính sách quản lý phát triên mô 
hình kinh doanh mới theo cơ chế sandbox, từ đó phối hợp Bộ ngành liên quan đế 
xây dựng chính sách mới. Các chính sách mới có tính đột phá nhưng cần đảm bảo 
tính đồng bộ với các chương trình phát triển của Thành phố đang xây dựng và hoàn 
thiện;

- Cân bằng giữa quản lý và phát triển trên môi trường số; nắm chắc bản 
chất các giao dịch để thiết lập quản lý theo phương thức hậu kiểm; đảm bảo hạn 
chế thấp nhất về thất thu thuế và đảm bảo an toàn trật tự xã hội, an ninh quốc gia, 
nhưng không tìm cách đặt ra các rào cản mới; đồng thời xử lý nghiêm minh các 
trường họp cố tình vi phạm trong kinh doanh;

- Thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo sâu rộng trong doanh nghiệp, 
các tầng lóp nhân dân với các chương trình thực chất, chuyên nghiệp và hiệu quả,



chú trọng tính ứng dụng và coi đây là động lực chính phát triển các mô hình kinh tế 
mới.

II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Thống nhất và nâng cao nhận thức trong hệ thống chính quyền và xã hội; 

nắm bắt xu hướng, xác định và lựa chọn ưu tiên vê loại hình, nhóm ngành nghê, 
giai đoạn phát triển thích hợp, đề xuất chính sách cụ thể, đồng bộ nhằm thúc đây 
phát triển hiệu quả kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tê tuân hoàn trên địa bàn 
thành phố, góp phần chuyển dịch kinh tế Thành phố theo hướng hiện đại và bên 
vững.

2. Muc tiêu cu thể
Từ mục tiêu tổng quát, Đe án hướng tới giải quyết một số mục tiêu chung 

sau:
- Góp phần tạo nhận thức thống nhất về các mô hình kinh tế mới như kinh tế 

sô, kinh tê chia sẻ, kinh tê tuân hoàn và các loại hình kinh tê sáng tạo khác theo đà 
phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ và CMCN 4.0;

- Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ mới, 
mô hình kinh doanh mới nhằm tạo ra hàng hóa dịch vụ đa dạng, chất lượng, hiệu 
quả và bền vững; đồng thời tạo môi trường cạnh tranh bình đăng giữa doanh 
nghiệp ứng dụng công nghệ với doanh nghiệp truyền thống;

- Định hướng các giải pháp xây dựng nền tảng cho phát triển các mô hình 
kinh tế mới, trong đó có nền tảng số; nâng cao trình độ và năng lực đôi mới sáng 
tạo cho đội ngũ nhân sự để sẵn sàng ứng dụng triển khai các mô hình kinh doanh 
mới;

- Hình thành nền tảng dữ liệu của đô thị thông minh phục vụ phát triển các 
mô hình kinh tê mới. Kho dữ liệu dùng chung và hệ sinh thái dữ liệu mở được kêt 
nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu được chia sẻ rộng rãi (trừ những dữ liệu 
thuộc phạm vi bí mật nhà nước) phục vụ nhân dân và phát triên kinh tế - xã hội;

- Kinh tế số chiếm 25% GRDP vào năm 2025 và chiếm 40% GRDP vào năm
2030;

- Cải thiện các chỉ số sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm ô nhiễm của ngành 
và Thành phố (như hệ số sử dụng năng lượng, hệ số sử dụng nước...);

- Thành phố thuộc nhóm 3 địa phương dẫn đầu về Chỉ số Kinh tế số (thuộc 
Bộ Chỉ số Chuyển đổi số - DTI).

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nhiệm vụ và giải pháp chung trong phát triển các mô hình kinh tế

mói
1.1. Đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức về các mô hình kinh tế mới
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- Tuyên truyền, phổ biến về các mô hình kinh tế mới đến các tầng lớp nhân 
dân để tạo sự thống nhất và đồng thuận trong quá trình thực hiện;

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về các mô hình kinh tế mới nhằm 
trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức của các bên có liên quan;

- Tổ chức các khóa tập huấn do doanh nghiệp, Hội ngành hàng nhằm nắm 
bắt cơ hội, quyền và nghĩa vụ của các bên khi tham gia các phương thức kinh 
doanh mới; các khóa tập huân các kiên thức và kỳ năng tiêp cận các mô hình kinh 
tế mới trong kỷ nguyên số và CMCN 4.0;

- Tổ chức tập huấn về các mô hình kinh tế mới cho đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức nhằm ủng hộ và đề xuất phương pháp quản lý thích họp;

- Tăng cường sự tham gia của các bên có liên quan trong quá trình xây dựng 
và phát trien các mô hình kinh tế mới.

1.2. Rà soát, bỗ sung các chương trình, chính sảch hô trợ phù hợp với các 
mô hình kinh tế mới

- Tích hơp các nội dung kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn vào 
chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2020-2025 và các giai đoạn tiếp theo;

- Khảo sát nhu cầu, xây dựng các chương trình hồ trợ doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo, thực hiện việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ và chuyến đôi mô hình 
kinh doanh mới phù họp với nhu cầu và định hướng ưu tiên phát triên;

- Rà soát các thủ tục có liên quan đến đầu tư trong các ngành nghề theo 
hướng lược bỏ các điều kiện kinh doanh không thật sự cần thiết đang trở thành rào 
cản của các doanh nghiệp phát triến theo mô hình mới;

- Rà soát các chính sách hỗ trợ nhằm đẩy mạnh hơn nữa hoạt động đổi mới 
sáng tạo tại doanh nghiệp.

1.3. Phát triển nguồn nhân ¡ực phục vụ phát triển các mô hình kinh tế
mới

- Xây dựng chương trình đào tạo bài bản, kết họp các dự án hợp tác quốc tế 
đe chuấn bị đội ngũ doanh nhân, cán bộ viên chức, nghiên cứu viên, giảng viên về 
các mô hình kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn;

- Bổ sung nội dung đào tạo, tập huấn kỹ năng về đổi mới sáng tạo và các 
kiến thức cơ bản về CMCN 4.0, chuyển đổi số, phát triển bền vững cho các trường 
cao đẳng, đại học để chuẩn bị nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu;

- Xây dựng chương trình đào tạo về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp; 
phát triển các chương trình tập huấn thực hành về kinh tế số, kinh tế chia sẻ và 
kinh tế tuần hoàn.

2. Nhiệm vụ và giải pháp đối với từng mô hình kinh tế
2.1. Đối với kinh tế số
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về xu thế phát triển CMCN 4.0, chuyển 

đối số và phát triên kinh tế số; về quyền, nghĩa vụ của cá nhân, chủ thê tham gia



hoạt động kinh tế số; tăng cường ý thức về bảo mật và an toàn thông tin cá nhân, 
kỹ năng số cho người dân thông qua sử dụng nên tảng sô nhăm nâng cao nhận thức 
và tạo đồng thuận ở các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội;

- Phát triển hạ tầng, nền tảng, dừ liệu và ứng dụng phục vụ kinh tế số, phục 
vụ người dân và doanh nghiệp. Nghiên cứu, xây dựng nên tảng sô trong một sô 
ngành công nghiệp, dịch vụ ưu tiên. Bô sung và hoàn thiện kho dữ liệu dùng chung 
và hệ dữ liệu chuyên ngành trong đề án Đô thị thông minh của Thành phô. Nghiên 
cứu và triển khai các mô hình, nền tảng liên kết, kết hợp giữa cơ quan nhà nước, 
doanh nghiệp trong phát triển, thử nghiệm công nghệ mới, hệ sinh thái sô, sản 
phẩm, dịch vụ số, thương mại số;

- Khảo sát nhu cầu và xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đoi 
mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh mới trên nền 
tảng số. Thúc đẩy hoạt động kinh doanh số, thương mại điện tử; triên khai các hoạt 
động xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối giữa doanh nghiệp thương mại điện tử và 
doanh nghiệp sản xuất; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, các hoạt động khởi 
nghiệp, đôi mới sáng tạo với triên khai công nghệ sô, mô hình kinh doanh mới, 
kinh doanh số, kinh tế chia sẻ trên nền tảng sô. Tăng cường hoạt động R&D của 
doanh nghiệp cung cấp nền tảng, tiến tới thương mại hóa các sản phấm nghiên cứu. 
Phát triển doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ thông tin - truyền 
thông trên địa bàn; tập trung phát triển R&D, công nghệ nền tảng, công nghệ lõi. 
Đẩy mạnh triển khai nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ nhăm cải 
tiên năng suât, chât lượng và khả năng cạnh tranh. Thiêt lập mạng lưới doanh 
nghiệp công nghệ số, kinh doanh số trên địa bàn Thành phố; xây dựng hệ sinh thái 
số cho các ngành với sự tham gia rộng rãi của các doanh nghiệp, nhất là doanh 
nghiệp nhỏ và vừa;

- Phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực như công nghiệp, nông 
nghiệp, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch, giao thông vận tải, logistics, tài chính -  
ngân hàng, môi trường, năng lượng;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển kinh tế số. 
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa dịch vụ hành chính công; 
công khai minh bạch hệ thống thông tin kinh tế - xã hội, cơ sở dữ liệu, các chính 
sách hồ trợ phát triển kinh tế số. Thực hiện đo lường, thống kê hoạt động kinh tế số 
và đóng góp, tỷ trọng của kinh tế số vào GRDP của Thành phố. Nâng cao điêm sô 
và xếp hạng của Thành phố về Chỉ số kinh tế số thuộc Bộ Chỉ số Chuyển đổi số 
(DTI) của Bộ Thông tin và Truyền thông.

2.2. Đối với kinh tế chia sẻ
- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức về quyền, nghĩa 

vụ của cá nhân, chủ thể tham gia hoạt động kinh tế chia sẻ. Tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của người tiêu dùng khi thực hiện các giao dịch trong mô hình kinh tế 
chia sẻ, hướng tới tiêu dùng bền vững;

- Tạo lập môi trường kinh doanh, đầu tư đảm bảo cạnh tranh công bằng và 
phát triển bền vừng. Rà soát, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật và đảm
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bảo thực thi trong lĩnh vực quản lý phù hợp với các hoạt động kinh doanh truỵên 
thống và kinh doanh theo mô hình kinh tế chia sẻ, đảm bảo cạnh tranh bình đăng 
với các doanh nghiệp truyền thống; bao quát được những mô hình hoạt động mới 
phát sinh, phù họp với xu hướng phát triển kinh tê chia sẻ. Đánh giá tác động của 
hoạt động kinh tế chia sẻ trên các lĩnh vực và định hướng phát triển trong một sổ 
ngành, lĩnh vực ưu tiên;

- Thúc đẩy hoạt động kinh doanh và bảo vệ người tiêu dùng trong các giao 
dịch thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ. Nghiên cứu xây dựng cơ chê giám sát, 
phối hợp giữa các chủ thể tham gia trong các giao dịch thương mại điện tử, kinh tê 
chia sẻ, bao gồm cơ quan quản lý nhà nước, tô chức xã hội tham gia bảo vệ quyên 
lợi người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh. Ưu tiên, khuyên khích 
triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ gắn với phát triên các mô hình kinh 
tế chia sẻ. Phát triển hoạt động R&D, ứng dụng các công nghệ nền tảng phục vụ 
phát triển kinh tế chia sẻ;

- Thí điểm việc triển khai mô hình kinh tế chia sẻ trong các ngành công 
nghiệp, khu công nghiệp, kêt họp với mô hình cộng sinh công nghiệp47, phát triên 
các khu công nghiệp sinh thái; quản lý và tái chế chât thải; nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế; tài chính, ngân hàng, chứng 
khoán, bảo hiếm...;

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, thanh tra, kiêm tra hoạt động bảo 
vệ quyền lợi người tiêu dùng, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp 
luật đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong các giao dịch thương mại điện 
tử, kinh tế chia sẻ; đặc biệt là các hành vi liên quan đến bảo vệ thông tin và cung 
cấp thông tin cho người tiêu dùng. Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách giảm 
thiểu rủi ro cho các bên trong hoạt động kinh tế chia sẻ, bao gồm cảnh báo sớm 
cho người cung cấp dịch vụ và cơ chế bảo vệ người tiêu dùng. Thực hiện phối họp, 
chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các cơ quan, địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành nghê, hộ kinh doanh và tô chức có liên quan trong thúc đây mô hình kinh tê 
chia sẻ.

2.3. Đối với kinh tế tuần hoàn
- Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức 

cộng đồng về kinh tế tuần hoàn và lợi ích từ kinh tế tuần hoàn; hình thành ý thức 
của người dân về giảm thiểu, phân loại, tái sử dụng, tái chế chất thải, rác thải. 
Truyên thông và triên khai nhân rộng áp dụng mô hình giảm thiêu, thu gom, phân 
loại chất thải, rác thải từ hộ gia đình, mô hình kinh doanh bên vững; huy động sự 
tham gia của người dân trong thu gom, phân loại rác thải.

47 Cộng sinh công nghiệp trong khu công nghiệp là hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong một khu công 
nghiệp hoặc với doanh nghiệp trong các khu công nghiệp khác nhăm tôi ưu hóa việc sử dụng các yêu tô đâu vào, 
đâu ra như nguyên vật liệu, nước, năng lượng, chât thải, phê liệu... trong quá trình sản xuât kinh doanh. Thông qua 
họp tác, các doanh nghiệp hình thành mạng lưới trao đổi các yếu tố phục vụ sản xuât, sử dụng chung hạ tâng và các 
dịch vụ phục vụ sản xuất, cải thiện quy trình công nghệ và nâng cao hiệu quà hoạt động sản xuât kinh doanh. 
(Khoản 2, Điều 1, Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế).
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- Thống nhất và hoàn thiện khung khổ phát triển kinh tế tuần hoàn. Tiếp tục 
triển khai Chương trình xử lý rác thải sinh hoạt, tiến tới triên khai các hoạt động áp 
dụng mô hình 9R48 trong hoạt động sản xuất, dịch vụ và sinh hoạt thường ngày để 
giảm thiểu, hạn chế rác thải, làm cơ sở cho phát triển kinh tế tuần hoàn trên địa bàn 
Thành phố. Tổ chức nghiên cứu, đánh giá thực trạng phát triển mô hình kinh tế 
tuần hoàn tại Thành phố; xây dựng mô hình, trong đó xác định cách tiếp cận, cấp 
độ thực hiện và lộ trình phát triển kinh tế tuần hoàn phù hợp với tình hình và định 
hướng phát triển của Thành phố. Rà soát, nghiên cứu xây dựng và bố sung các 
chương trình, chính sách hồ trợ doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình kinh tế 
tuần hoàn phù hợp với nhu cầu và định hướng ưu tiên phát triến.

Nâng cao năng lực phát triển kinh tế tuần hoàn. Tố chức các hội nghị, hội 
thảo, thảo luận chuyên đề về kinh tế tuần hoàn nhằm nâng cao nhận thức cho cộng 
đồng doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với những công nghệ mới, từ 
thực tiễn và kinh nghiệm trong và ngoài nước. Xây dựng và phát triển đội ngũ 
chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn và mạng lưới tư vấn viên về tiêu chuân 
liên quan trong các ngành, lĩnh vực. Tố chức diễn đàn kết nối, họp tác, chia sẻ cho 
doanh nghiệp phát triển các mô hình kinh doanh sáng tạo trong nền kinh tế tuần 
hoàn nhằm pho biến những mô hình/thông lệ tốt về kinh tế tuần hoàn và các bài 
học kinh nghiệm, các giải pháp hữu hiệu được thử nghiệm trong khu vực và quốc 
tế, kết hợp trưng bày, triến lãm sản phấm công nghệ mới của doanh nghiệp;

- Thúc đẩy sản xuất sạch hơn, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, 
áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuồi vòng đời sản phấm. Nâng cao vai 
trò, mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất (EPR49), nhà nhập khẩu như phân loại 
và thu phí dựa trên khối lượng chất thải; trách nhiệm tái chế chất thải, xử lý chất 
thải. Khuyến khích thực hiện các biện pháp thiết kế tuần hoàn, áp dụng các giải 
pháp chuyến đối số, chia sẻ tài nguyên; chuyến giao và áp dụng công nghệ tiên 
tiến, công nghệ cao, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghệ thân thiện môi 
trường, kỳ thuật hiện có tốt nhất; đối mới quản lý; sử dụng nguyên liệu, năng lượng 
tái tạo; năng lượng sạch. Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển ứng dụng, chuyến giao công 
nghệ và sản xuất thiết bị, đào tạo nhân lực để thực hiện kinh tế tuần hoàn. Hồ trợ 
phát triến thị trường, chia sẻ thông tin, dữ liệu về kinh tế tuần hoàn.

- Nghiên cứu và thực hiện thí điểm các mô hình kinh doanh trong nền kinh 
tế tuần hoàn; xây dựng bộ tiêu chí đánh giá áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trên 
địa bàn Thành phổ. Nghiên cứu, xây dựng mô hình thử nghiệm áp dụng kinh tế 
tuần hoàn với các cấp độ quy mô từ thấp đến cao cho các ngành và lĩnh vực sản 
xuất, dịch vụ, và tiêu dùng quan trọng của Thành phố. Nghiên cứu xây dựng và 
triển khai thí điểm mô hình dịch vụ đô thị tích hợp với hệ thống tích hợp cung cấp 
năng lượng - thực phẩm - nước trên địa bàn Thành phố. Đây mạnh mua sắm công 
xanh, đầu tư công xanh; kinh tế nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp xanh, nông

48 9R: từ chối, tiết giảm, tái phân phối/tái sừ dụng, tu sửa, tân trang, tái sàn xuất, thay đổi mục đích, tái chế, thu hồi 
năng lượng và tái khai thác rác thải.
49

EPR (Extended producer responsibility) -  Mờ rộng trách nhiệm của nhà sản xuât.
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nghiệp sinh thái và nông nghiệp bền vững; mô hình cộng sinh công nghiệp; kinh 
doanh dịch vụ;

- Huy động nguồn lực quốc tế trong hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư kiểm soát chất 
thải, rác thải; tiếp nhận các mô hình quản lý, công nghệ sản xuất các sản phấm thay 
thế, tái chế chất thải, rác thải và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, tăng 
trưởng xanh phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thành phố. Trao đôi kinh nghiệm 
và họp tác trong nghiên cứu, phát triển các mô hình, chia sẻ thông tin, dữ liệu với 
các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, trên thế giới về kinh tế tuần hoàn và 
các mô hình kinh doanh bền vững;

- Hoàn chỉnh và duy trì cập nhật bộ dữ liệu phát sinh rác thải, nước thải, 
năng lượng phát sinh hàng năm của Thành phố; xây dựng bản đồ dữ liệu 
(mapping) về nguồn và xử lý chất thải rắn. Giám sát hiệu quả việc khai thác, sử 
dụng tài nguyên trên địa bàn. Xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng, các hành vi gây ô nhiễm môi trường; kiếm soát chặt chẽ các nguôn 
xả thải, nhất là nước thải và rác thải làng nghề, rác thải sinh hoạt nông thôn và việc 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Nghiên cứu các biện pháp xử phạt 
nhà sản xuất, nhập khẩu theo nguyên tắc “người gây ô nhiễm phải trả tiền”.

PHẦN III 
TỒ CHỨC THƯC HIÊN• •

I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, KẾ HOẠCH c ụ  THẺ
1. Kế hoạch phát triển kinh tế số trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021- 

2025, tầm nhìn đến năm 2030
- Mục tiêu: Thúc đẩy hoạt động kinh tế số thông qua phát triển hạ tầng số, 

xây dựng hệ cơ sở dữ liệu trong bối cảnh CMCN 4.0; tạo lập môi trường kinh 
doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghệ số; đề xuất chính sách hỗ trợ và 
giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình phát triến kinh tế số.

- Đơn vị chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
- Đơn vị phổi họp: Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Sở Ke hoạch và 

Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Thống kê, các cơ quan, 
đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2021-2025.
- Một số nhiệm vụ chủ yếu:

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế số;
+ Phát triển hạ tầng, nền tảng, dừ liệu và ứng dụng, dịch vụ phục vụ 

kinh tế số, phục vụ người dân và doanh nghiệp;
+ Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, phát triển 

kinh tế số dựa trên đối mới sáng tạo;
+ Phát triển kinh tế số trong một số ngành, lĩnh vực;
+ Tăng cường hợp tác quốc tế trong phát triến kinh tế số;
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+ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phát triển kinh tế số.

2. Ke hoạch phát triển kinh tế chia sẻ trên địa bàn Thành phố giai đoạn
2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

- Mục tiêu: Nắm bắt xu hướng phát triển nền kinh tế chia sẻ, ứng dụng 
công nghệ sô, xác định và lựa chọn un tiên vê loại hình, ngành nghề kinh doanh và 
giai đoạn phát triển thích hợp; đề xuất chính sách cụ thể, đồng bộ nhằm thúc đẩy 
phát triên hiệu quả hoạt động kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống trên địa bàn 
Thành phô, đảm bảo quyên lợi, trách nhiệm và lợi ích hợp pháp của các bên tham 
gia hoạt động kinh tê chia sẻ, góp phần chuyển dịch kinh tế Thành phố theo hướng 
hiện đại và phát triến bền vững.

- Đơn vị chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đơn vị phối họp: Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Sở Khoa học và

Công nghệ, các cơ quan, đơn vị liên quan.
- Thời gian thực hiện: 2021-2025.
- Một số nhiệm vụ chủ yếu:

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế chia sẻ;
+ Tạo lập môi trường kinh doanh, đầu tư đảm bảo cạnh tranh công bằng 

và phát triển bền vững;
+ Hỗ trợ các chủ thể trong mô hình kinh tế chia sẻ;
+ Nghiên cứu, triến khai mô hình kinh tể chia sẻ trong một số ngành,

lĩnh vực;
+ Tăng cường quản lý nhà nước về kinh tế chia sẻ.

3. Kế hoạch phát triển kỉnh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố giai 
đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030

- Mục tiêu: Thúc đây quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài 
nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu, khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, 
nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử 
dụng và tái chế; đề xuất chính sách cụ thể, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển hiệu 
quả kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố, góp phần chuyển dịch kinh tế Thành 
phố theo hướng hiện đại và bền vững.

- Đơn vị chủ trì: Viện Nghiên cứu phát triển thành phố.
- Đơn vị phối họp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Ke hoạch và Đầu tư, 

Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu 
chế xuất và công nghiệp TP.HCM - HEPZA, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 
Minh, các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: 2021-2025.
- Một số nhiệm vụ chủ yếu:

+ Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về kinh tế tuần hoàn;
+ Đê xuất hoàn thiện khung khố pháp lý phát triến kinh tế tuần hoàn;
+ Nâng cao năng lực phát triển kinh tế tuần hoàn;
+ Hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp trong phát triển kinh tế tuần hoàn;
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+ Nghiên cứu, triến khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong một số ngành, 
lĩnh vực và một số cấp độ;

+ Tăng cường họp tác quốc tế, thu hút đầu tư trong kinh tế tuần hoàn.
+ Tăng cường quản lý, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên; quản 

lý tích hợp các hoạt động kinh tế theo hướng tuần hoàn.

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách thành phố; ngân sách 

từ các bộ ngành trung ương thuộc lĩnh vực; nguồn đóng góp của các tô chức, cá 
nhân trong và ngoài nước.

2. Khuyến khích đa dạng hóa và xã hội hóa, tạo điều kiện cho các thành 
phần kinh tế tham gia, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Đe án.

3. Thu hút các nguồn vốn quốc tế (Ngân hàng Thế giới - WB; Tổ chức Tài 
chính quốc tế - IFC; Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên hiệp quốc - ƯNIDO,...) 
trong các dự án hạ tầng và dự án phát triển 3 mô hình kinh tế.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố
a) Phổi họp các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng các chương trình, kế 

hoạch cụ thế theo danh mục chương trình, kế hoạch triến khai Đe án;
b) Theo dõi việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp cụ thê. 

Phối hợp với các cơ quan, tổ chức và các đơn vị liên quan đê tống họp báo cáo ú y  
ban nhân dân thành phố theo định kỳ và đột xuất. Kịp thời báo cáo và đề xuất ủ y  
ban nhân dân thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung các kế hoạch đế đáp ứng nhu 
cầu thực tế, chuẩn bị đầy đủ nguồn lực phục vụ triến khai Đe án;

c) Chủ trì, phối họp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên
quan thực hiện nhiệm vụ tại kế hoạch phát triến kinh tế tuần hoàn;

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài nguyên Môi trường và các đơn vị liên quan triển khai nghiên cứu đánh 
giá kinh tế số, kinh tế chia sẻ và kinh tế tuần hoàn trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Ke hoạch và Đầu tư
a) Chủ trì kiểm tra, giám sát việc triển khai các hoạt động kinh doanh mô 

hình kinh tế mới trên địa bàn;
b) Rà soát các quy định pháp luật; tham mưu, đề xuất chính sách, cơ chê 

phù họp đối với việc quản lý các mô hình kinh tế mới trên địa bàn thành phố Hồ 
Chí Minh

c) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ tại kế 
hoạch phát triến kinh tế chia sẻ;

d) Đầu mối đề xuất chính sách và theo dõi phát triển các mô hình kinh tế 
số, kinh tế chia sẻ, xem xét các thủ tục và điều kiện kinh doanh đê có kiến nghị kịp 
thời, tạo điều kiện các doanh nghiệp tự do kinh doanh các ngành nghề không bị 
cấm và tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng giữa các doanh nghiệp hoạt động 
theo mô hình kinh tế mới và kinh tế truyền thong.
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3. Sở Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ tại kế 

hoạch phát triển kinh tế số;
b) Tiếp tục thực hiện chương trình chuyển đổi sổ của Thành phô Hô Chí 

Minh tại Quyết định số 2393/QĐ-ƯBND ngàỵ 03/7/2020 của Uy ban nhân dân 
thành phổ; đề xuất các giải pháp phát triển hạ tầng kỹ thuật phục vụ chuyển đôi sô; 
xây dựng và thống nhất các tiêu chí về kỳ thuật để đảm bảo tính đông bộ;

c) Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân, các bên có liên 
quan về các mô hình kinh tế mới, kinh tế sô, kinh tê chia sẻ và kinh tê tuân hoàn;

d) Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động các mô hình kinh tê mới trong 
lĩnh vực quản lý.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sử Công Thương, Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

a) Phổi hợp triển khai các nhiệm vụ tại kế hoạch phát triển kinh tê tuân
hoàn;

b) Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động các mô hình kinh tế mới trong 
lĩnh vực quản lý.

5. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Phối hợp các đơn vị chủ trì và các đơn vị liên quan triển khai thí điêm 

sandbox một số ngành/lĩnh vực phục vụ quản lý và phát triên các mô hình kinh tê 
mới;

b) Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động các mô hình kinh tế mới trong 
lĩnh vực quản lý.

6. Cục Thống kê
a) Phôi họp với Viện Nghiên cứu phát triển và các cơ quan liên quan triên 

khai các chương trình, kế hoạch theo phân công;
b) Xây dựng tiêu chí và cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý các mô hình kinh tê 

mới trên địa bàn.
7. Sở Tài chính
Tham mưu ủ y  ban nhân dân thành phố xem xét, bố trí kinh phí để thực hiện 

theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
8. Các sở, ban, ngành, ủy  ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các 

quận, huyện, đơn yị liên quan
a) Tổ chức quán triệt, triển khai, thực hiện các chương trình, kế hoạch phù

họp với tình hình thực tiễn, bố trí nguồn lực triển khai các nội dung được phân
công;

b) Chủ động bố trí ngân sách và các nguồn huy động họp pháp để phối hợp 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định.

9. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
Phối hợp với Viện Nghiên cứu phát triển và các Sở ngành Thành phố triển 

khai thực hiện chương trình, nhiệm vụ phân công.
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
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