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Câu 1: Vốn nhân lực và tăng trưởng kinh tế
a. Vốn con người (hay vốn nhân lực) là gì? Tại sao tăng trưởng vốn con người thường
không đi kèm tăng trưởng kinh tế ở cấp độ vĩ mô?
b. Theo bạn, tăng trưởng vốn con người ở Việt Nam có đang đi kèm với tăng trưởng kinh tế
ở cấp độ vĩ mô không? Giải thích.
c. Giải pháp để vốn con người có thể trở thành nguồn lực hữu hiệu thúc đẩy tăng trưởng
kinh tế ở cấp độ vĩ mô ở Việt Nam có thể là gì?
Câu 2: Sức khỏe và phát triển
a. Chính sách y tế khác gì với chính sách chăm sóc y tế?
b. Sức khỏe và chính sách y tế đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng và phát triển
kinh tế. Tầm quan trọng này thể hiện như thế nào?
c. Theo bạn, chính sách y tế ở Việt Nam cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm nào và
giải thích ngắn gọn vì sao?
Câu 3: Vai trò nông nghiệp và chiến lược phát triển nông nghiệp
a. Theo bạn, hiện nay nông nghiệp có vai trò cụ thể gì đối với phát triển kinh tế Việt Nam?
b. Dư luận cũng cho rằng, chính sách phát triển kinh tế dường như bị thiên lệch về phía công
nghiệp và đô thị, thiếu quan tâm đến nông nghiệp. Bạn có đồng ý với suy nghĩ này không, và
có đề xuất gì về chiến lược phát triển nông nghiệp Việt Nam mà chính phủ cần theo đuổi
trong thời gian sắp tới?
Câu 4: Can thiệp vào phát triển nông nghiệp
Theo lý thuyết, Nhà nước có vai trò không thể thiếu đối với phát triển nông nghiệp, thể hiện qua các
can thiệp ở các lĩnh vực khác nhau. Theo bạn, loại hình can thiệp nào có tác động quan trọng nhất đối
với phát triển nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế - xã hội hiện nay? Giải thích.
Ghi chú: Câu trả lời cho mỗi câu hỏi không nên dài quá 02 trang A4 (không kể phụ lục hay số
liệu, hình ảnh giải thích).
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