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GIỚI THIỆU 
Ngày 06 tháng 02 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 19-2017/NQ- CP 

về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. 
Chính phủ đã giao các Bộ, ngành và địa phương có trách nhiệm cải thiện từng chỉ số 
theo phân công cụ thể tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị quyết 19-2017/NQ-CP, 
đồng thời, yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương phải “chủ động tìm hiểu phương pháp, 
cách tính toán và ý nghĩa của các chỉ số xếp hạng”. 

Bộ Khoa học và Công nghệ được Chính phủ giao làm đầu mối theo dõi việc cải 
thiện các chỉ số về đổi mới sáng tạo (ĐMST) của các Bộ, ngành, địa phương. Để hỗ 
trợ các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số 
ĐMST, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới tổ 
chức Hội nghị Hướng dẫn về chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-
CP của Chính phủ. Hội nghị được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 năm 2017. 

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng Tài liệu hướng dẫn nhanh về định nghĩa 
và nguồn dữ liệu của các chỉ số ĐMST để các Bộ, ngành, địa phương tìm hiểu phương 
pháp, cách tính toán, nguồn dữ liệu của các chỉ số. Thông tin tham khảo để xây dựng 
Tài liệu hướng dẫn này là Báo cáo ĐMST Toàn cầu năm 2016 do Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ Thế giới (WIPO) xây dựng và ban hành (bản gốc tiếng Anh). Phần Giới thiệu chung 
về Khung chỉ số ĐMST do ông Sacha Wunsch-Vincent, Kinh tế gia cao cấp, Đồng 
biên tập Chỉ số ĐMST Toàn cầu của WIPO trực tiếp soạn thảo dành riêng cho Việt 
Nam. 

Tài liệu gồm hai phần chính: 
Phần 1: Giới thiệu chung về Khung chỉ số ĐMST Toàn cầu và chỉ số ĐMST của 

Việt Nam năm 2016. 
Phần 2: Bảng định nghĩa, cách tính toán và nguồn dữ liệu của chỉ số ĐMST. 
Do thời gian chuẩn bị ngắn, một số thuật ngữ kinh tế, kỹ thuật có thể chưa được 

chuyển ngữ chuẩn xác, rất mong các đơn vị góp ý để Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp 
tục hoàn thiện trong thời gian tới. 

Mọi thông tin, góp ý xin gửi về; 
Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ (đơn vị đầu mối trực 

thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ). 
Địa chỉ: 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: 04.38.265.451/0912.772.494 
Email: nistpass@most.gov.vn 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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BẢNG VIẾT TẮT 
 

BHXH Bảo hiểm xã hội 
CNTT-TT Công nghệ thông tin - truyền thông 
ĐMST Đổi mới sáng tạo 
GD&ĐT Giáo dục và Đào tạo 

GDP Tồng sản phẩm quốc nội 
GII Chỉ số đồi mới sáng tạo toàn cầu 
ICT Công nghệ thông tin, truyền thông 

KH&CN Khoa học và Công nghệ 
KH&ĐT Ke hoạch và Đầu tư 
LHQ Liên Hợp Quốc 
OEDC Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển 
PISA Chương trình Quốc tế về Đánh giá Học sinh 

R&D Nghiên cứu và Phát triển 
SHTT Sở hữu trí tuệ 
TNHH Trách nhiệm hữu hạn 
UBND ủy ban nhân dân 
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PHẦN 1: 
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHUNG CHỈ SỐ ĐÔI MỚI SÁNG TẠO TOÀN 

CẦU VÀ CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA VIỆT NAM NĂM 20161 

 
I. KHUNG KHÁI NIỆM CỦA CHỈ SỚ ĐỚI MỚI SÁNG TẠO TOÀN CẦU 
• Báo cáo Đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index, viết tắt là GII) bao 

gồm các xếp hạng về năng lực đổi mới sáng tạo (ĐMST) và kết quả ĐMST của các 
nền kinh tế thế giới. 

• Bộ chỉ số GII đo lường ĐMST dựa trên các tiêu chí như thể chế, nguồn nhân lực 
và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, tín dụng, đầu tư, các mối liên kết ĐMST, việc tạo ra tri 
thức và các sản phẩm sáng tạo, cũng như việc hấp thụ và lan tỏa tri thức và các sản 
phẩm sáng tạo. Bộ chỉ số GII gồm hai bộ chỉ số phụ: Bộ chỉ số phụ về đầu vào của 
ĐMST và Bộ chỉ số phụ về đầu ra của ĐMST (xem Hình trang kế tiếp). 

Có bốn chỉ số chính được tính toán đo đạc gồm: 
1) Chỉ số phụ Đầu vào của Đổi mới sáng tạo: Năm trụ cột đầu vào phản ánh 

những yếu tố trong nền kinh tế tạo điều kiện cho các hoạt động ĐMST: (1) Thể chế, 
(2) Nguồn nhân lực và nghiên cứu, (3) Cơ sở hạ tầng, (4) Mức độ phát triển của thị 
trường và (5) Mức độ phát triển kinh doanh. 

2) Chỉ số phụ Đầu ra của Đổi mó‘i sáng tạo: Đầu ra ĐMST là kết quả của các 
hoạt động ĐMST trong một nền kinh tế. Đầu ra của ĐMST có 2 trụ cột chính là: (6) 
Sản phẩm tri thức và công nghệ và (7) Sản phẩm sáng tạo. 

3) Điểm GII tổng hợp là trung bình cộng đơn giản của Chỉ số Đầu vào và Chỉ số 
Đầu ra. 

4) Tỷ lệ Hiệu quả Đổi mới sáng tạo là tỷ lệ giữa Chỉ số Đầu ra trên Chỉ số Đầu 
vào. Tỷ lệ này cho biết một quốc gia tạo ra bao nhiêu đầu ra ĐMST ứng với số đầu vào 
ĐMST của quốc gia đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Bài viết của ông Sacha Wunsch-Vincent, Kinh tế gia cao cấp, Đồng biên tập Chỉ số ĐMST 
Toàn cầu, WIPO. 
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• Trong Báo cáo GII năm 2016, mô hình GII bao gồm 128 nền kinh tế, chiếm hơn 

92% dân số thế giới và gần 98% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của thế giới (tính theo 
giá đô la Mỹ hiện hành). Mô hình gồm 82 chỉ số; theo đó, mô hình áp dụng phương 
pháp tính toán minh bạch và đảm bảo khả năng thực hiện lại với khoảng tin cậy 90% 
cho từng xếp hạng chỉ số (GII, các nhóm chỉ số đầu ra và đầu vào). 

• GII so sánh hiệu quả của hệ thống ĐMST quốc gia giữa các nền kinh tế. cần chú 
ý, việc đưa ra suy luận về két quả tuyệt đối hoặc tương đối trên cơ sở sự khác biệt hàng 
năm về thứ hạng có thể gây ra những lầm tưởng. Một số yếu tố ảnh hưởng đến thứ 
hạng hàng năm của một quốc gia/nền kinh té bao gồm: hiệu quả thực tế của nền kinh 
tế được nghiên cứu; các điều chỉnh được thực hiện đối với khung mô hình GII nhằm 
ghi nhận tốt hơn sự ĐMST; dữ liệu cập nhật, xử lý giá trị ngoại lai và các giá trị thiếu; 
và việc đưa vào hoặc loại ra một số quốc gia/nền kinh tế trong mẫu điều tra. 

II. VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM TRONG BÁO CÁO VỀ CHỈ SỐ SÁNG 
TẠO TOÀN CẦU 2016 

• Năm 2016, Việt Nam xếp hạng thứ 59, giảm 7 bậc so với thứ hạng năm 2015. 
Sự thay đổi này bị chi phối bởi kết quả đổi mới của Việt Nam và những yếu tố về 
phương pháp luận, chẳng hạn như việc bổ sung các chỉ số mới. 

• Bảng dưới đây cho biết thứ hạng của Việt Nam qua các năm. Cần lưu ý việc so 
sánh qua các năm không có ý nghĩa tuyệt đối, và bị tác động bởi những thay đổi về mô 
hình và các yếu tố khác. 
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Năm 
xếp hạng của Việt Nam qua các năm 

GII Chỉ số Đầu 
vào Chỉ số Đầu ra Tỉ lệ Hiệu quả 

2016 59 79 42 11 

2015 52 78 39 9 

2014 71 100 47 5 

• So với mức GDP, Việt Nam đã thể hiện tốt hơn mức độ phát triển cùa quốc gia 
mình (xem hình ở trang kế tiếp). 

• Năm 2016, Việt Nam đứng thứ 3 trong nhóm các nước có cùng mức thu nhập 
(nhóm thu nhập trung bình thấp) và đứng thứ 11 ở khu vực (Đông Nam Á, Đông Á, và 
Châu Đại Dương). 

• xếp hạng của Việt Nam về chỉ số đầu vào có xu hướng đi lên trong giai đoạn 
2014 - 2016. Đồng thời, Việt Nam đã có thay đổi tích cực trong xếp hạng của các chỉ 
số đầu ra trong năm 2015, vả giảm nhẹ trong năm 2016. 

• Tỷ lệ Hiệu quả ĐMST của Việt Nam (xếp hạng 11) rất tốt. Kết quả này là do 
ảnh hưởng tích cực bởi xếp hạng cao hơn của chỉ số đầu ra (xếp hạng 42) so với chỉ số 
đầu vào (xếp hạng 79). 

• Việt Nam lần lượt xếp hạng thứ 11 và thứ 9 trong khu vực (Đông Nam Á, Đông 
Á và Châu Đại Dương) về Chỉ số Đầu vào và Chỉ số Đầu ra. 
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•  Kể từ Báo cáo GII năm 2013, chất lượng ĐMST được đo bằng (1) chất lượng 
của các trường đại học trong nước (chỉ số 2.3.4, Điểm xếp hạng trung bình của 3 trường 
đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng đại học thế giới theo QS); (2) quốc tế hoá các 
sáng chế trong nước (chỉ số 5.2.5, số sáng chế nộp đơn tại ba văn phòng, đã được đổi 
thành số sáng chế nộp đơn tại hai văn phòng trong GII 2016); và (3) số lượng trích dẫn 
của các tài liệu nghiên cứu trong nước ở nước ngoài (chỉ số 6.1.5, chỉ số H các bài báo 
được trích dẫn). Việt Nam xếp hạng thứ 32 về chất lượng ĐMST trong số các nền kinh 
tế có mức thu nhập trung bình và đúng thứ 82 trong bảng xếp hạng toàn cầu. Điểm số 
của Việt Nam về số lượng trích dẫn cao hơn mức trung bình của nhóm các nền kinh tế 
có cùng mức thu nhập. Tuy nhiên, về chất lượng cùa các trường đại học và bằng sáng 
ché, Việt Nam có điểm số thấp hơn mức trung bình của nhóm này. 

• Năm 2016, Việt Nam xếp thứ 3 trong nhóm các nền kinh tế có mức thu nhập 
trung bình thấp. 
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 Chỉ số GII Chỉ số Đầu vào về 
ĐMST 

Chỉ số Đầu ra về 
ĐMST Tỷ lệ Hiệu quả ĐMST 

Các nền kinh tế có mức thu nhập trung bình thấp (tổng cộng 29) 

1 Cộng hòa 
Moldova (46) Bhutan (54) Công hòa 

Moldova (36) 
Công hòa Moldova 
(4) 

2 Ukrainne (56) Georgia (67) Ukrainne (40) Việt Nam (11) 
3 Việt Nam (59) Ấn Độ (72) Việt Nam (42) Ukrainne (12) 

4 Armenia (60) Công hòa Moldova 
(74) Armenia (43) Armenia (15) 

5 Georgia (64) Ma Rốc (75) ẮnĐỘ (59) Côte d’Ivoire (19) 
6 Ắn Độ (66) Ưkrainne (76) Georgia (60) Tajikistan (29) 
7 Ma Rốc (72) Việt Nam (79) Phillippines (64) Kenya (30) 

8 . Phillippines 
(74) Armenia (80) Kenya (65) Phillippines (49) 

9 Kenya (80) Phillippines (86) Tajikistan (69) Indonesia (52) 
10 Tajikistan (86) Esalvador (89) Ma Rốc (70) Sri Lanka (54) 

• Điểm mạnh cơ bản của Việt Nam là Tỷ lệ Hiệu quả ĐMST; theo đó, Việt Nam 
đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng toàn cầu. 

• Phần lớn điểm mạnh trong trụ cột Sản phẩm sáng tạo (xếp hạng 52) được thể 
hiện ở giá trị biến thiên lại rơi vào các chỉ số về số đơn Đăng ký nhãn hiệu tính theo 
nước xuất xứ (xếp hạng 17) và Xuất khẩu hàng hóa sáng tạo (xếp hạng 9) 

• Điểm yếu tương đối trong GII về khía cạnh Đầu vào cho ĐMST nằm ở trụ cột 
Thể chế (xếp hạng 93); theo đó, Việt Nam xếp thứ hạng khá thấp trong trụ cột phụ Môi 
trường kinh doanh (xếp hạng 116) và chỉ số Mức độ dễ dàng trong việc đóng thuế (xếp 
hạng 115). 

• Trong trụ cột Nguồn nhân lực và nghiên cứu (xếp hạng 74), Tỷ lệ di chuyển nhân 
lực cấp đại học cao đẳng ở trong nước (xếp hạng 103), Chi tiêu cho Nghiên cứu và 
Phát triển (R&D) trung bình của 3 công ty hàng đầu có đầu tư ra nước ngoài (xếp hạng 
45) và Điểm xếp hạng trung bình của 3 trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng 
đại học thế giới QS (xếp hạng 73) đều được coi là những điểm yếu. 

• Việt Nam thể hiện khá yếu trong trụ cột phụ vê Đầu tư (xếp hạng 125) và các 
chỉ số Lao động trong các dịch vụ thâm dụng tri thức (xếp hạng 94), Lao động nữ được 
tuyển dụng có bằng cấp cao (xếp hạng 74) và Nhập khẩu dịch vụ ICT (xếp hạng 120). 

• Ở khía cạnh Đầu ra của ĐMST, chỉ có hai điểm khá yếu được ghi nhận trong trụ 
cột Sản phẩm tri thức và công nghệ (xếp hạng 39). Việt Nam có kết quả chưa tốt đối 
với chỉ số Đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế theo nước xuất xứ căn cứ theo Hiệp ước 
về Hợp tác sáng chế (xếp hạng 81) và Xuất khẩu dịch vụ ICT (xếp hạng 119). Thị 
trường giải trí và truyền thông toàn cầu (xếp hạng 58) là một điểm khá yếu trong trụ 
cột Sản phẩm sáng tạo (xếp hạng 52). 

• Điểm mạnh và điểm yếu của Việt Nam trong chỉ số GII được trình bày dưới 
đây. 
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Điểm mạnh Điểm yếu 
Tỷ số Hiệu quả ĐMST (xếp hạng 11) 
2.1. Giáo dục (xếp hạng 19) 
2.1.1 Chi tiêu cho giáo dục (xếp hạng 21) 
4.1.1 Mức độ dễ dàng tiếp cận tín dụng (xếp 
hạng 27) 
4.1.2 Tín dụng trong nước cho khu vực tư 
nhân (xếp hạng 25) 
4.3.3 Quy mô thị trường nội địa (xếp hạng 
35) 
5.3. Tiếp nhận tri thức (xếp hạng 20) 
5.3.2 Nhập khẩu công nghệ cao (xếp hạng 6) 
5.3.4 Giá trị ròng của Dòng vốn vào về đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (xếp hạng 29) 
6.2. Tác động của tri thức (xếp hạng 25) 
6.2.1 Tốc độ tăng năng suất lao động (xếp 
hạng 10) 
6.3. Lan tỏa tri thức (xếp hạng 20) 
6.3.2 Xuất khẩu công nghệ cao (xếp hạng 4) 
7.1.1 Đăng ký nhãn hiệu theo nước xuất xứ 
(xếp hạng 17) 
7.2.5 Xuất khẩu sản phẩm sáng tạo (xếp 
hạng 9) 

1.3. Môi trưòng kinh doanh (xếp hạng 
116) 
1.3.3 Mức độ dễ dàng trong việc đóng thuế 
(xếp hạng 115) 
2.2.3 Tỷ lệ di chuyển nhân lực cấp đại học 
cao đẳng ở trong nước (xếp hạng 
103) 
2.3.3 Chi tiêu cho NC&PT trung bình của 3 
công ty hàng đầu có đầu tư ra nước ngoài 
(xếp hạng 45) 
2.3.4 Điểm xếp hạng trung bình của 3 
trường đại học hàng đầu trong bảng xếp hạng 
đại học thế giới QS (xếp hạng 73) 
4.2. Đầu tư (xếp hạng 125) 
5.1.1 Lao động trong các dịch vụ thâm dụng 
tri thức (xếp hạng 94) 
5.1.5 Lao động nữ được tuyển dụng có bằng 
cấp cao (xếp hạng 74) 
5.3.3 Nhập khẩu dịch vụ ICT (xếp hạng 120) 
6.1.2 Đơn xin cấp bằng sáng chế quốc tế 
theo nước xuất xứ, căn cứ theo Hiệp ước về 
Họp tác sáng chế (xếp hạng 81) 
6.3.3 Xuất khẩu dịch vụ ICT (xếp hạng 119) 
7.2.3 Thị trường giải trí và truyền thông 
toàn cầu (xếp hạng 58) 

III. KẾT QỦA CỦA VIỆT NAM SO VỚI CÁC NỀN KINH TẾ CÓ MỨC 
THU NHẬP TRUNG BÌNH THẤP 

Xếp hạng ĐMST của Việt Nam năm 2016 phản ánh điểm số cao ở 7 trụ cột chính 
- Thể chế, Nguồn nhân lực và nghiên cứu, Cơ sở hạ tầng, Mức độ phát triển của thị 
trường, Mức độ phát triển kinh doanh, Sản phẩm tri thức và công nghệ và Sản phẩm 
sáng tạo; trong đó, Việt Nam đạt điểm số trên mức trung bình của nhóm các nền kinh 
tế có mức thu nhập trung bình thấp. Việt Nam có xếp hạng tốt trong nhóm nhờ vào 
điểm số cao như các chỉ số Môi trường kinh doanh (xếp hàng 116), Giáo dục (xếp hạng 
19), Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) (xép hạng 82), Thương mại, cạnh tranh 
và quy mô thị trường (xếp hạng 44), Hấp thụ tri thức (xếp hạng 20), Tác động của tri 
thức (xếp hạng 25), và Tài sản vô hình (xếp hạng 54). 

Trong sáu năm gần đây Việt Nam duy trì được thứ hạng trong nhóm 11 nền kinh 
tế đứng đầu trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á và Châu Đại Dương, và nhóm 6 quốc 
gia thu nhập trung bình thấp đứng đầu trong xếp hạng ĐMST cửa GII, Trên thực tế, 
Việt Nam đã cải thiện được thứ hạng của mình trong nhóm các nền kinh té có mức thu 
nhập trung bình thấp, từ vị trí thứ 6 năm 2012-2013 lên tới vị trí thứ 2 năm 2015 và vị 
trí thứ 3 năm 2016. Trong hai nãm gần đây, thứ hạng của Việt Nam về đầu vào cho 



	

9	
	

ĐMST đã tăng lên đáng kể. Thứ hạng về đầu ra của ĐMST cũng tăng trong giai đoạn 
2013-2015, và giảm nhẹ trong báo cáo năm 2016. Ở cấp độ trự cột chính, Việt Nam 
thể hiện kết quả tốt nhất trong trụ cột Nguồn nhân lực và nghiên cứu (xếp hạng 74), 
Mức độ phát triển của thị trường (xếp hạng 64), Mức độ phát triển kinh doanh (xếp 
hạng 72) và Sản phẩm tri thức và công nghệ (xếp hạng 39). 

IV. VIỆT NAM – NỀN KINH TẾ THỰC HIỆN TỔT VỀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC ĐÂY 

Năm 2016, Việt Nam được đánh giá là một quốc gia Thực hiện Tốt về ĐMST. 
Đánh giá này dành cho các quốc gia mà trong một số năm - bao gồm hai năm gần nhất 
- đạt được: 

• Thành tựu về ĐMST: các quốc gia có điểm GII cao hơn mức kỳ vọng, dựa vào 
mức độ phát triển kinh tế được đo theo GDP trên đầu người; và 

• Thực hiện tốt ở cấp độ trụ cột chính: các quốc gia thực hiện tốt hơn các quốc 
gia thuộc cùng nhóm thu nhập trong bốn trụ cột chính GII trở lên. 

• Việt Nam được ghi nhận đạt được Thành tựu về ĐSMT và Thực hiện tốt ở 
cấp độ trụ cột chính. 

 
Các năm Việt Nam được đánh giá đạt được Thành tựu về đổi mới và 

Thực hiện tốt ở cấp độ trụ cột chính 
Thành tựu về ĐMST Thực hiện tốt ở cấp độ trụ cột chính 
2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 2016, 2015, 2014, 2013,2012, 2011 
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