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Mỗi người Dân Việt gánh 

 34 triệu đồng nợ công 

RFA 

 

 
 

 
Một phụ nữ gánh hàng rong đi qua một pano tuyên truyền Đại hội đảng toàn quốc trên đường phố Hà Nội ngày 

15 tháng 1 năm 2016. 

 AFP photo 

Dư nợ công của Việt Nam năm 2018 ước tính đạt 3,4 triệu tỷ đồng, tăng so với năm 

2017 (3,1 triệu tỷ đồng), và như vậy hiện nay bình quân mỗi người Việt gánh hơn 34 

triệu đồng. 

Đó là số liệu được ông Nguyễn Đức Hải, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách đưa 

ra trong phiên báo cáo Thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2018, 

dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 

diễn ra hôm 22/10 tại Hà Nội. 

Truyền thông trong nước đưa tin trích nhận định của Ủy ban Tài chính Ngân sách Việt 

Nam cho rằng tỷ lệ nợ công so với tổng thu nhập GDP có xu hướng giảm trong những 

năm gần đây. Số liệu được báo cáo đưa ra cho thấy tỷ lệ nợ công so với GDP giảm qua 

các năm 2017, 2018 và 2019 lần lượt là 62,6%, 61,4% và dự kiến 61,3% 

Tuy nhiên, Ủy ban này cho biết nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia lại tăng, 

đặc biệt nợ nước ngoài đã tăng dần tới trần cho phép là 50% GDP. Ông Nguyễn Đức 

Hải cho biết số liệu cụ thể như sau: nợ của chính phủ qua các năm 2017, 2018, 2019 

lần lượt là 51,8%, 52,1% và dự kiến 52,2% so với GDP, nợ nước ngoài của quốc gia 
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qua 3 năm lần lượt là 45,2%, 49,7% và dự kiến 49,9% so với GDP. Ngoài ra, số vay để 

trả nợ gốc hàng năm được nói có xu hướng tăng nhanh. 

Về cân đối ngân sách, Ủy ban Tài chính Ngân sách  cho biết Chính phủ dự ước bội chi 

ngân sách Nhà nước bằng dự toán năm 2018, dự kiến bội chi ngân sách năm 2019 

khoảng 3,6 % GDP, giảm 0,1% so với 2018. Chính phủ Việt Nam nói sẽ kiên quyết ưu 

tiên giảm bội chi theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. 

Ông chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách trích báo cáo nhận định các chỉ tiêu này 

vẫn trong giới hạn cho phép, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro. 

Báo cáo của Bộ Tài chính sáng 22/10 cũng cho biết các khoản thu ngân sách từ 3 khu 

vực kinh tế chính của Việt Nam đều không đạt chỉ tiêu. Khu vực doanh nghiệp nhà nước 

giảm 4.900 tỷ đồng, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 33.600 tỷ 

đồng, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh giảm 4.850 tỷ đồng. 

Tổng thu cả nước năm 2018 được công bố đạt hơn 1,3 triệu tỷ đồng, chi thường xuyên 

chiếm gần 989 nghìn tỷ đồng (72,8%), chi trả nợ lãi 112,5 nghìn tỷ đồng (chiếm 8,3%.) 

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhận định, tổng thu ngân sách nhà 

nước vượt dự toán nhưng chưa thật sự bền vững và làm rõ vai trò chủ đạo của ngân 

sách trung ương. 

RFA 

Nguồn: https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamese-people-shoulder-more-public-debt-

10222018083437.html 
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