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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia  

tới năm 2030                 

           _________   

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Quản lý nợ công số 20/2017/QH14 ngày 23 tháng 11 năm 

2017; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của         

Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 94/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về nghiệp vụ quản lý nợ công; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 

    QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt “Đề án Cải thiện xếp hạng tín nhiệm quốc gia tới năm 

2030” (sau đây gọi là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau: 

1. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu tổng quát:  

Phấn đấu đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, 

thu nhập trung bình cao; có thể chế quản lý hoàn thiện, cạnh tranh, hiệu lực, hiệu 

quả; nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trên cơ sở khoa học, công nghệ gắn với nâng 

cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tiếp tục cải thiện 

môi trường đầu tư; nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, 

tạo thuận lợi để nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia lên mức Đầu tư, góp phần 

giảm chi phí huy động vốn, giảm mức rủi ro tín dụng quốc gia.  

b) Mục tiêu cụ thể:  

- Đến năm 2030 đạt mức xếp hạng tín nhiệm từ Baa3 (đối với Moody’s) 

hoặc BBB- (đối với S&P và Fitch) trở lên.  
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- Các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế vĩ mô: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 

trong nước (GDP) bình quân cả giai đoạn khoảng 7%/năm; GDP bình quân đầu 

người theo giá hiện hành đến năm 2030 đạt khoảng 7.500 USD; tổng đầu tư xã 

hội bình quân đạt 33-35% GDP.  

- Các chỉ tiêu về tài khóa: Kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước được    

Quốc hội phê duyệt trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và kế hoạch tài 

chính quốc gia 5 năm, phấn đấu bội chi ngân sách nhà nước đến năm 2030 

khoảng 3% GDP; nợ công không quá 60% GDP, nợ Chính phủ không quá             

50% GDP.  

- Các chỉ tiêu lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu các 

ngân hàng thương mại giai đoạn 2021-2025 đạt 11-12%; đến năm 2030 duy trì 

tối thiểu 12%; tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản có rủi ro của khối ngân hàng ở 

mức tối thiểu 9%; duy trì mức dự trữ ngoại hối tương đương với tối thiểu 16 tuần 

nhập khẩu.  

- Các chỉ tiêu chủ yếu về xã hội: Chỉ số phát triển con người (HDI) duy trì 

trên 0,7.  

- Các chỉ tiêu chủ yếu về môi trường: Tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 

42%; tỷ lệ xử lý và tái sử dụng nước thải ra môi trường lưu vực các sông đạt trên 

70%; giảm 9% lượng phát thải khí nhà kính.  

2. Các giải pháp chủ yếu   

a) Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và các Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

từng giai đoạn 5 năm. 

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về ổn định kinh tế vĩ mô,     

phát triển kinh tế - xã hội, điều hành chính sách tài chính- ngân sách nhà nước, 

tiền tệ, nợ công, đầu tư công theo các kế hoạch 5 năm phù hợp với Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. 

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa. 

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; 

tiếp tục phát huy tiềm năng tăng trưởng và cải thiện các chỉ số kinh tế, bao gồm 

chỉ tiêu GDP bình quân đầu người trong trung và dài hạn. 

- Duy trì năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đa dạng 

hóa và xây dựng năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng công nghệ và sản 

xuất công nghiệp có giá trị gia tăng cao. 

- Triệt để khai thác lợi thế của các hiệp định thương mại, củng cố vị thế    

của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, góp phần thu hút có chọn lọc dòng 

vốn FDI.  
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- Nâng cao năng suất và chất lượng nguồn nhân lực thông qua giáo dục và 

đào tạo, tối ưu hóa lực lượng lao động trẻ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.      

b) Cải thiện chất lượng thể chế, quản trị, tăng cường công khai, minh bạch 

dữ liệu phù hợp với thông lệ quốc tế. 

- Tham gia chủ động, theo dõi sát để cải thiện điểm số Chỉ số Quản trị Toàn 

cầu (WGI) và các xếp hạng toàn cầu khác về quản trị, môi trường kinh doanh, 

phát triển con người…trong dài hạn, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ 

trong việc cải thiện năng lực thể chế, phản ánh tích cực trong kết quả xếp hạng 

tín nhiệm quốc gia. 

- Nâng cao các tiêu chuẩn công bố dữ liệu để phù hợp hơn với thông lệ quốc 

tế và thực tiễn tại các thị trường mới nổi. Cải thiện chất lượng và tính kịp thời 

của dữ liệu, tăng cường phối hợp và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan điều hành 

kinh tế vĩ mô. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi 

số, xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số. Hoàn thành xây dựng, 

đưa vào khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu quan trọng và nền tảng kết nối, chia sẻ 

quốc gia.    

c) Xây dựng nền tài chính công vững mạnh, mở rộng cơ sở thu bền vững để 

cải thiện các chỉ số nợ và thúc đẩy củng cố tài khóa. 

- Tiếp tục củng cố nền tảng tài khóa lành mạnh, tập trung cải thiện điểm số 

về thu ngân sách thông qua hoàn thiện hệ thống chính sách thu gắn với cơ cấu 

lại thu ngân sách nhà nước theo hướng bao quát các nguồn thu, mở rộng cơ sở 

thu, nhất là các nguồn thu mới, phù hợp với thực tiễn, các cam kết hội nhập và 

thông lệ quốc tế tốt.   

- Cải thiện các chỉ số tài khóa, giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, tỷ lệ 

nợ công, nợ Chính phủ so với GDP. 

-  Tiếp tục tăng cường minh bạch chính sách tài khóa; đẩy mạnh việc quản 

lý, điều hành tài chính ngân sách theo trung hạn, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất 

giữa kế hoạch đầu tư công trung hạn với kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả 

nợ công 5 năm; thực hiện kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm, chương 

trình quản lý nợ công 3 năm theo quy định của luật pháp và thông lệ quốc tế; 

tăng cường áp dụng các thông lệ quốc tế tốt trong quản lý rủi ro danh mục nợ 

Chính phủ, đảm bảo vay nợ bền vững.   

d) Cải thiện cơ cấu và chất lượng của khu vực ngân hàng và doanh nghiệp 

nhà nước để giảm rủi ro nghĩa vụ nợ dự phòng đối với ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường xử lý nợ xấu, hạn chế nợ xấu phát sinh, tiếp tục tái cấu trúc 

ngành ngân hàng, giảm thiểu rủi ro nợ xấu thông qua các biện pháp tăng cường 

vốn hóa các ngân hàng thương mại, cải thiện chất lượng tài sản và các khoản cho 
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vay của ngân hàng, cải thiện tỷ lệ tài sản và nợ, đẩy mạnh tiến độ xử lý các tài 

sản có vấn đề/nợ xấu còn lại. 

- Tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý về cấp tín dụng, mở rộng tín dụng 

hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên theo 

chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ vào các lĩnh vực rủi ro cao. 

- Theo dõi sát, đảm bảo mọi khoản vay Chính phủ bảo đảm được thanh toán 

đầy đủ, đúng hạn. 

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, nâng cao hiệu quả 

của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. 

- Tăng cường tính minh bạch, công khai dữ liệu của ngân hàng và doanh 

nghiệp để cải thiện khả năng dự báo về hiệu quả tài chính.    

đ) Tăng cường hiệu quả, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công 

tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia, tăng cường hợp tác với các tổ chức xếp hạng 

tín nhiệm và các tổ chức quốc tế.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính 

sách quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ, nhất là các biện pháp về 

kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.  

-  Tăng cường năng lực cán bộ, bố trí đội ngũ cán bộ có chuyên môn, kinh 

nghiệm phù hợp chuyên trách công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia. 

- Tăng cường học tập kinh nghiệm quốc tế, tích cực tham vấn các chuyên 

gia tư vấn trong nước và quốc tế, không ngừng nâng cao nhận thức về tầm quan 

trọng của công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia, theo đó cải thiện chất lượng 

thông tin cung cấp, phương pháp làm việc với các cơ quan xếp hạng tín nhiệm 

để phản ảnh được thông tin tích cực về kinh tế vĩ mô, quản lý tài khóa, tiền tệ, 

nợ công. 

- Xây dựng quy chế cung cấp thông tin cụ thể, cập nhật, có tính thời sự đối 

với các lĩnh vực như tình hình chính trị; đường lối, chủ trương, chính sách, chiến 

lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam; các chính sách về tài khóa, tiền tệ, 

giá, thương mại, đầu tư, nợ công; kết quả cải cách hành chính và các thông tin 

theo yêu cầu của Bộ Tài chính để phục vụ công tác đánh giá xếp hạng tín nhiệm 

quốc gia. Các Bộ, ngành có lộ trình tăng cường công bố, chia sẻ thông tin chi tiết 

hơn trên môi trường số. 

- Chủ động cung cấp thông tin thường xuyên theo các kênh đa dạng để 

quảng bá về những kết quả tích cực trong điều hành kinh tế vĩ mô, phát triển kinh 

tế - xã hội.  

- Xây dựng lịch biểu và định kỳ tổ chức đợt tiếp xúc tại Việt Nam và nước 

ngoài để quảng bá tới các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, cộng đồng nhà đầu tư, các 

tổ chức quốc tế; chủ động gặp và trao đổi với đại diện lãnh đạo cấp cao của Ủy 
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ban đánh giá các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nhân dịp các hội nghị quốc tế để 

phản ánh và cập nhật tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam. 

- Nâng cao tính chủ động, tích cực, phối hợp đồng bộ giữa Bộ, ngành,            

tổ chức được giao chủ trì hoặc tham gia công tác đánh giá xếp hạng tín nhiệm 

quốc gia.  

- Nâng cao trách nhiệm giải trình của cơ quan, đơn vị, nhóm nòng cốt trong 

phối hợp tham gia công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Siết chặt kỷ luật, kỷ 

cương; khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giai đoạn thực hiện Đề án: Đề án được thực hiện gắn với quá trình triển 

khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 và các kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn 5 năm và hằng năm. 

2. Phân công triển khai. 

a)  Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án. Tổ 

chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm năm năm đầu thực hiện Đề án vào năm 

2026; chủ trì, phối hợp với các cơ quan đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ quyết 

định điều chỉnh mục tiêu, nội dung Đề án khi cần thiết. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức công tác đánh giá xếp 

hạng tín nhiệm quốc gia, tiếp nhận và xử lý các câu hỏi, đề nghị cung cấp thông 

tin liên quan từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm, tổ chức các hoạt động quảng bá 

tới nhà đầu tư, tổng hợp kết quả đánh giá báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Chủ trì kiện toàn Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ liên quan tới hoạt 

động xếp hạng tín nhiệm quốc gia nhằm tăng cường công tác cải thiện hệ số tín 

nhiệm quốc gia. 

b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công 

Thương, Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia có trách nhiệm:  

- Cung cấp số liệu, thông tin liên quan phù hợp với chức năng nhiệm vụ 

định kỳ và theo yêu cầu, phục vụ cho công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia.   

- Cử nhóm cán bộ nòng cốt tham gia Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ theo 

dõi công tác xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Lãnh đạo cơ quan bố trí làm việc theo 

đề nghị của các tổ chức xếp hạng tín nhiệm nhằm tăng cường chia sẻ thông tín 

về công tác chỉ đạo, điều hành của ngành, lĩnh vực liên quan. 

- Phối hợp với Bộ Tài chính xử lý và giải trình các thông tin cho các tổ chức 

xếp hạng tín nhiệm đối với các câu hỏi phát sinh sau các buổi làm việc với các 

tổ chức xếp hạng tín nhiệm hoặc khi có đề nghị từ các tổ chức xếp hạng tín nhiệm 

đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý theo quy định, đảm bảo yêu cầu về 

chất lượng và thời gian. 
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- Phối hợp với Bộ Tài chính triển khai các nhiệm vụ của Đề án theo phân 

công. 

c) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân  

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan có trách 

nhiệm chỉ đạo, tham gia thực hiện các nội dung liên quan của Đề án; chủ động 

phối hợp với Bộ Tài chính trong việc thực hiện các công việc liên quan đến xếp 

hạng tín nhiệm quốc gia; chịu trách nhiệm cung cấp, giải trình đối với các vấn 

đề thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao. 

3. Nguồn lực thực hiện Đề án: Kinh phí triển khai các nhiệm vụ, giải pháp 

nêu tại Đề án được các cơ quan bố trí trong kế hoạch chi ngân sách nhà nước 

hằng năm, vận động hỗ trợ kỹ thuật từ các đối tác quốc tế và các nguồn vốn hợp 

pháp khác. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận :                                                                       
- Ban Bí thư trung ương Đảng;                                                                              

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiếm toán Nhà nước;  

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội;  

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,                                                                         

 các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, TGĐ Cổng TTĐT  

 Công báo;                                                                              

- Lưu: VT, KTTH (2b)                                                       

             

                KT. THỦ TƯỚNG 

                PHÓ THỦ TƯỚNG 
PHÓ 

 

 

                              (Lê Minh Khái Đã (                    
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