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Tóm tắt:
rong hơn ba mươi năm đổi mới, VN đã đạt những thành tựu đáng kể về phát
triển kinh tế như mức tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm trên 7%, tăng
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.
Tuy nhiên, cùng với tăng trưởng kinh kế cao và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa
đang diễn ra sâu rộng thì VN đang phải đối mặt với các vấn đề môi trường nghiêm trọng.
Để đảm bảo phát triển bền vững, VN cần nghiêm túc đánh giá đúng chất lượng tăng
trưởng kinh tế cũng như tầm quan trọng của các vấn đề môi trường. Các chính sách về
kinh tế và môi trường nếu được áp dụng kịp thời sẽ giảm nhẹ các tác động môi trường
của tăng trường kinh tế, ngược lại thì sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Bài viết này
tác giả trình bày suy nghĩ của mình về tăng trưởng kinh tế và mối quan hệ với môi trường
của VN trong thời gian qua và đưa ra một số khuyến nghị nhằm góp phần đổi mới tư duy
về tăng trưởng kinh tế tiến tới một sự tăng trưởng cao nhưng bền vững.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, môi trường, bền vững.

T

Abstract:
Over the past thirty years of renovation, Vietnam has achieved remarkable
achievements in economic development such as an annual average economic growth rate
of over 7%, increased attractiveness of foreign direct investment, improved quality of life
living people. However, along with the high economic growth and the industrialization
and modernization process, Vietnam is facing serious environmental problems. To ensure
sustainable development, Vietnam needs to seriously evaluate the quality of economic
growth as well as the importance of environmental issues. Economic and environmental
policies that are applied promptly will mitigate the environmental impacts of economic
growth, and vice versa, they will suffer unpredictable consequences. This article presents
his thoughts on Vietnam’s economic growth and environmental relations over the past
few years and provides some recommendations for contributing to the improvement of
thinking about economic growth. to a high but sustainable growth.
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